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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก” โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาบริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดพิษณุโลก และ ๒) เพ่ือน าเสนอการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒๙ ท่าน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) กับผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๐ ท่าน 

ผลการวิจัยพบว่า  
๑. บริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การจัด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้
ร่วมกันภายในชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบลและมีจุดการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านหลากหลายสาขา
องค์ความรู้ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชน และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับคนในชุมชนได้มีแหล่งที่ท ากิน
ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย จากพืชผักที่ปลูกเองภายในชุมชน  

๒. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันทั้งในศูนย์การเรียนรู้และนอกศูนย์การเรียนรู้ จะเป็นการรวมตัวกัน
เป็นเครือข่าย สู่การน าพลังหรือศักยภาพของสมาชิกมารวมกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถที่จะด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างระบบ
จัดเก็บความรู้ทางด้านอาชีพ และการน าองค์ความรู้ที่ดีมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมีผู้น าศูนย์



ข 

ที่ดีสามารถบริหารจัดการศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดศูนย์ที่เข้มแข็ง เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือ
พัฒนาให้ดีกว่าเดิม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, เครือข่าย, ศูนย์การเรียนรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง 
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ABSTRACT 
 

Research subject The development of capacity and network for learning in 
sufficient economy in Phitsanulok has the objective 1 )  Study the context of 
development of a network for learning in the sufficiency economy in Phitsanulok 
province. and 2 ) To present the potential development of of capacity and network 
for learning in sufficient economy in Phitsanulok. Using research methodology by in-
depth interview and focus group discussion. The researcher has focused on the 
development of the potential of the sufficiency economy learning center network. By in-
depth interview. Key informant represent the community government agencies and those 
involved with the development of capacity network for learning in sufficient economy, 
amount 29 persons and specific focus group Discussion with 10 persons  

The results of research  
1. The context of the sufficiency economy learning center network in 

Phitsanulok found that. The organization of the sufficiency economy learning center 
With the objective of establishing a community learning center In order to have a 
common learning center within the community, both at the village level Sub-district 
and there are learning points at the village level in various branches of knowledge. In 
order to be a center for local knowledge management in the community and able to 
transfer knowledge efficiently. By developing the area to be an agricultural tourist 
attraction to create incentives for people in the community. There are 



ง 

accommodations for tourists entering and have a safe diet from self-grown 
vegetables in the community 

2. Potential development of the network of sufficiency economy learning 
center Phitsanulok Province found that. Creating collaborative networks in both the 
learning center and outside the learning center Will be gathered together into a 
network. To bring power or potential of members together. To increase the capacity 
to carry out various activities Systematically resulting in a continuous learning and 
development process. There is a system for storing vocational knowledge and 
applying good knowledge to maximize benefits. Having a good center leader can 
manage the center efficiently. Causing a strong center new innovation or improve to 
be better Self-reliant. 

 
Keywords : The Development, Network, Learning Center and Sufficient Economy 
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๑.๑ ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งภาคการเกษตรเป็นรากฐานที่ส าคัญและเป็น

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสูงเมื่อโลก
ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งได้ส่งผลต่อวิถีการผลิต การบริโภคของประชาชน และการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรไทย นอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน แหล่งน้ า และ
ความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดต่อวิถีการด าเนินชีวิตและการพัฒนาด้านการเกษตร ต่อมา
การพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ ปี ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ 
ถึง ๙ ในช่วงกว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการพัฒนาตามแนวคิด การพัฒนากระแสหลัก (mainstream 
development) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการตลาดและการส่งออก (market & export-
oriented economy) ได้ก่อให้เกิดผลการพัฒนาทั้งทางบวกและลบ ท าให้วิถีชีวิตดั้งเดิมในชนบทเริ่ม
เปลี่ยนแปลงและจางหายไป ที่เรียกกันว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” และท าให้ 
คนไทยจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการและภาคประชาชน ได้พยายามผนึกก าลังกันแก้ปัญหา เพ่ือ
วิเคราะห์สาเหตุและสังเคราะห์ทางออกของปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการอย่างบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการน้อมนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความ
เจริญอย่างยั่งยืน เริ่มจากการที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ท าการปรับปรุง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐–
๒๕๔๔)๑ โดยการหันมาให้ความส าคัญกับคน และมองว่าคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้นเปิดโอกาสให้แก่องค์กร ชุมชนสนับสนุนการเรียนรู้ ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙)๒ ได้ยึด
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศและพัฒนาประชาชน 
ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ )๓ 

                                                           
๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔), (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๔). 
๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙), (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๙). 
๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับท่ี ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๖๐). 



๒ 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
ปรัชญาในการจัดท าแผน เพ่ือสร้างให้สังคม ในทุกระดับชั้น เกิดความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และน าไปเป็นพ้ืนฐาน และแนวทางในการด าเนินชีวิตตลอดจนการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันที่ดีและใช้ค านิยามนี้ในการขับเคลื่อน ในปัจจุบัน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงาน ชุมชนและองค์การต่างๆ ให้
สามารถด าเนินงานอยู่ได้ท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือก้าว
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)๔ กล่าวถึงหลักการส าคัญว่า การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเพราะรากฐานของ
สังคมไทยแต่ดั้งเดิม คือสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงดูประชากรไม่เฉพาะคนไทย 
แต่รวมถึงประชากรของโลกด้วย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในภาคการเกษตรและชนบท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เป็นหนี้สิน พ่ึงพาตนเอง 
กระทั่งสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนได้ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต้องมีการกระตุ้นให้ผู้น าในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่
ละอ าเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันคิด ตัดสินใจ ก าหนดอนาคตของชุมชนและรับผิดการด าเนินงาน
ตามแนวทางที่ก าหนดร่วมกัน ทั้งนี้ในการคิดตัดสินใจ และท างานร่วมกันในชุมชนจะเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องมีศูนย์การเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถด าเนิน
ชีวิตที่สามารถพ่ึงพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ พออยู่พอกินตามอัตภาพคนในชุ มชน
จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งภายในชุมชนและต่างชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของ
ตนเองให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพ่ือให้ตนเองและชุมชนสามารถอยู่รอด มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน เพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุน เป็นหนทางพ่ึงพาตนเองทาง
เศรษฐกิจ อยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนมากที่สุด คือ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

                                                           
๔ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การเกษตรและชนบท, คู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในภำคกำรเกษตรและ
ชนบท และด้ำนควำมมั่นคง, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘).  



๓ 

พอเพียง แม้ว่าประชาชนจะรับรู้เรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ความเข้าใจยังไม่ครอบคลุม 
โดยเฉพาะเงื่อนไขคุณธรรมและความรู้ของความพอเพียง รวมทั้งยังมีข้อจ ากัดในการน าไปประยุกต์ซึ่ง
เป็นไปตาม  ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นด้านการประยุกต์เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง๕ โดยมีสาระส าคัญ คือ การกลับเข้าสู่ทิศทางการพัฒนาบนรากฐานของสังคมไทยที่อยู่บน
กรอบแนวคิดของการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ประเทศที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน 
น าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ทั้งในระดับปัจเจกชน ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาในทุกมิติจะต้องอยู่ภายใต้หลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คน ชุมชน สังคม ต้องมีความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และมีคุณธรรม 
(ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔)๖ และมีการก าหนดพันธกิจที่จะต้องมีการพัฒนา
ประเทศตามระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์บนหลักการของการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติ
ของการพัฒนา 

จากประเด็นปัญหาข้างต้นที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประชาชนยังมีข้อจ ากัดในการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ในจังหวัดพิษณุโลกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม๗ จึงต้อง
เริ่มต้นที่การพัฒนาศักยภาพแกนน าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เครือข่าย ให้มีองค์
ความรู้ มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะน าไปถ่ายทอดให้กับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยใน
จังหวัดพิษณุโลก มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ประมาณ ๗๕ ศูนย์ ที่จะสามารถเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในการน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ โดยน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติโดยเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับคน 

                                                           
๕ สภาวิจัยแห่ งชาติ , (๒๕๖๐), ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น  (ปี  ๒๕๖๐) , 

<kris.kmitl.ac.th/images/anouce/Strategy%๒๐TH(/2560).pdf>, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๖ อ้างแล้ว, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , “แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔)”. 
๗ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , (๒๕๖๐), ร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙), <www.nesdb.go.th/download/document>,  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

http://www.nesdb.go.th/download/document%3e,


๔ 

แก้ปัญหาที่คน ทางออกของปัญหา คือ การสร้างปัญญา ให้เกษตรกรฉลาดรอบรู้ และไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของกลไกที่ไม่ได้มุ่งช่วยเกษตรกรอย่างจริงใจอีกต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาบริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 
๑.๒.๒ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดพิษณุโลก 
 

๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 
๑.๓.๑ บริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก เป็น

อย่างไร 
๑.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 

เป็นอย่างไร 

 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑.๔.๑.๑ ด้านการเรียนรู้ (learning) 
๑.๔.๑.๒ ด้านการลงทุน (investing) 
๑.๔.๑.๓ ด้านการดูแล (nurturing)  
๑.๔.๑.๔ ด้านการรักษา (keeping)  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนรูปแบบกำรวิจัย 
๑.๔.๒.๑ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน

ภาคสนามโดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ 
๑.๔.๒.๒ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาบริบทของการบริหารจัดการ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และน าเสนอการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยการสัมภาษณ์เพ่ือส ารวจข้อมูลเชิงลึก ในการพัฒนาศักยภาพโดยการเก็บ
ข้อมูลจากผู้น าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๔ อ าเภอ อ าเภอละ ๒ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒๙ คน เพ่ือประกอบข้อมูลในการด าเนินการวิจัย 

 
 



๕ 

๑.๔.๓ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
๑.๔.๓.๑ ประชากร เป็นผู้น าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๙ อ าเภอ 

ในจังหวัดพิษณุโลก 
๑.๔.๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จ านวน ๔ อ าเภอในจังหวัดพิษณุโลก 

อ าเภอละ ๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒๙ คน 
๑.๔.๔ ขอบเขตแหล่งด้ำนข้อมูล 

๑.๔.๔.๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอกสาร ต าราวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๔.๔.๒ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพศูนย์

การเรียนรู้  
๑.๔.๔.๓ ข้อมูลจากส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
๑.๔.๔.๔ ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรพัฒนำ (development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น หรือมี

การวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน การปรับปรุง
ปฏิบัติงานอันท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดพิษณุโลก 

สภำพทั่วไป (General conditions) หมายถึง การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดพิษณุโลกว่ามีสภาพเช่นไร และมีการปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบ หรือ
มีอิธิพลต่อสภาพของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก 

ศักยภำพเครือข่ำยศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (Potential Network Learning 
Center Sufficiency Economy) หมายถึง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ๔ ด้าน ดังนี้๘ 

๑. การเรียนรู้ (learning) ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับความจ าเป็นและความต้องการของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

๒. การลงทุน (investing) ได้แก่ การลงทุนด้านเวลาและพลังงานในการติดต่อและเชื่อม
ประสานกับบุคคลต่างๆ 

                                                           
๘ ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์, สื่อสำรกับสังคมเครือข่ำย, (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๖), หน้า ๗๑. 



๖ 

๓. การดูแล (nurturing) ได้แก่ การดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกของเครือข่ายอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการท างานและสัมพันธภาพส่วนตัว 

๔. การรักษา (keeping) ได้แก่ การรักษาทิศทางในการบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความต้องการของสมาชิกและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือแสวงหา
แนวทางท่ีทรงพลังในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

ศูนย์กำรเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุ โลก (Phitsanulok Sufficiency 
Economy Learning Center) หมายถึง การจัดพ้ืนที่การเรียนทางกายภาพเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การได้เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าให้เข้าใจ
ความหมายของค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง และตามที่ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกประกาศเป็นศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการเลือกแบบเจาะจง ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอวังทอง 
อ าเภอบางระก า อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอละ ๒ ศูนย์ รวมทั้งหมด ๘ ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้ 

ศูนย์การเรียรรู้ที่ ๑ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวเท บ้านหัวเท หมู่ ๘ ต าบลบ้าน
กร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

ศูนย์การเรียรรู้ที่ ๒ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลมะขามสูง ๓๔/๑ หมู่ ๔ ต าบล
มะขามสูง อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์การเรียรรู้ที่ ๓ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง บ้านดอนม่วง หมู่ ๑๐ 
ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์การเรียรรู้ที่ ๔ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวสรรค์ ๓/๑ หมู่ ๙  ต าบลวังนก
แอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์การเรียรรู้ที่ ๕ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบาง
ระก า หมู่ ๘ ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์การเรียรรู้ที่ ๖ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองกุลา ๑๖๓ หมู่ ๑๔ ต าบล
หนองกุลา  อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์การเรียรรู้ที่ ๗ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบาง
กระทุ่ม๔๖/๑ หมู่ ๒ ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์การเรียรรู้ที่ ๘ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงพะยอม หมู่ ๑๑  ต าบลนครป่า
หมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 



๗ 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ประโยชน์ทำงวิชำกำร 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และน าเสนอการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ 
สามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดได้ 

๑.๖.๒ ประโยชน์ทำงกำรปฏิบัติ 
๑.๖.๒.๑ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก มีศักยภาพ

ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ (learning) ด้านการลงทุน (investing) ด้านการดูแล 
(nurturing) และด้านการรักษา (keeping)  

๑.๖.๒.๒ ได้น าเสนอการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของจังหวัดพิษณุโลกที่มีประสิทธิภาพ 



บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 

เป็นไปในลักษณะเครือข่ายและการระดมพลังจากทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง
และเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ โดยสามารถปรับตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทันและน าไปสู่ประโยชน์
สุขของคนในชุมชนอย่างเข้มแข็งในที่สุด  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีที่น ามา
ท าการศึกษา โดยจะยึดผลการศึกษาของนักวิชาการและนักพัฒนาเป็นแนวทางในการศึกษา ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าเอกสารต่างๆ พร้อมด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอตามล าดับหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ รูปแบบการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพิษณุโลก 
๒.๔ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕ ข้อมูลพื้นที่วิจัย 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 
การพัฒนาศักยภาพ๑ หมายถึง การน าเอาความรู้ความสามารถที่อยู่ภายในตัวบุคคลใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวบุคคลและองค์การ น าศักยภาพเหล่านั้นมาใช้อย่างมีกระบวนการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนได้รับการ
พัฒนาแล้ว ผลลัพธ์ที่จะตามมาก็คือความส าเร็จขององค์การ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมาจากการรู้จักที่จะพัฒนา
และตระหนักรู้ในความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการท างาน

                                                           
๑ สุกานดา  แสงทองล้วน, การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของพนักงานประจ าสาขาใน

ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ ากัด, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒). 



๙ 

ระหว่างร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การพัฒนาความสามารถของมนุษย์จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาทั้ง
ร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือความส าเร็จขององค์การ 

ทั้งนี้ มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพของพลังความคิดซึ่งเป็นพลังอ านาจที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเอง 
หากรู้จักวิธีการในการพัฒนาศักยภาพนั้น พลังดังกล่าวก็จะถูกน ามาใช้ในการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา
ต่างๆ การฝึกฝนให้ตนเองได้มีความคิดที่แปลกใหม่ มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ รู้ถึงแนวทางหรือวิธีการในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความส าเร็จใน
การท างาน 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรูศู้นย์เศรษฐกิจพอเพียง 
เครือข่าย (network) หมายถึง การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่โยงใยการท างานของกลุ่ม

บุคคลหรือองค์กรหลายองค์กร ซึ่งมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเอง ที่มีความคิด มี
ปัญหา มีความต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันหรือคล้ายกันมาติดต่อประสานงานหรือร่วมกันท า
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการในเรื่องนั้นๆ โดย
ยึดหลักการท างานร่วมกันบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเครือข่าย 
เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดหรือแบบห่างๆ ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กรและสถาบันโดย
ที่สมาชิกของเครือข่ายมีการเข้าท ากิจกรรมหรือมีการท างานร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์และเป้าหมาย
เดียวกัน ทั้งงานเฉพาะหน้าและการประสานผลประโยชน์ที่ขยายวงกว้างออกไป  ซึ่งเครือข่าย
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นความเชื่อที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ แต่ทุกคนต่างก็มีจุดประสงค์ใน
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  ส าหรับความหมายของค าว่า “เครือข่าย” มีผู้ให้
ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 

ไพโรจน์ โพธิศาสตร์๒ ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “เครือข่าย” ในแง่ของความสัมพันธ์ว่า 
หมายถึง สายใยแห่งความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทางความคิดและการปฏิบัติ  เครือข่าย
ของกลุ่มมักจะเริ่มจากตัวผู้น า เพราะผู้น าเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์หรือเป็นลักษณะของกลุ่ม ดังนั้น
ผู้น าที่เข้มแข็งมักหาลู่ทางพัฒนาเครือข่ายนั้น ต้องศึกษาเรียนรู้ประเมินผลร่วมกันเป็นระยะๆ เพราะ
รูปแบบของเครือข่ายมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมใน
แต่ละพ้ืนที่ การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายควรมีหลายลักษณะ เช่น รวมกันแบบหลวมๆ แต่สื่อสารถึง
กันได้ หรือร่วมกิจกรรมบางเรื่องบางประเด็นที่เห็นพ้องต้องกัน  แล้วพัฒนาให้กระชับขึ้นเรื่อยๆ จน
สามารถเก็บรวบรวมทักษะประสบการณ์ พัฒนาขึ้นเป็นองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์ต่อไป 

                                                           
๒ ไพโรจน์  โพธิศาสตร์, “เครือข่ายผู้น ากับการยกระดับการเรียนรู้ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”, วารสาร

พัฒนาชุมชน, ปีท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๑/๔ (มกราคม – เมษายน ๒๕๔๒): หน้า ๖๗. 



๑๐ 

อริยา เศวตามร์๓ กล่าวถึงความเป็นเครือข่ายว่า ส าหรับผู้น าชุมชนและนักพัฒนาแล้ว 
ความเป็นเครือข่ายหมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนที่กว้างขวาง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมที่ยุติธรรมและการสร้างเครือข่ายที่กว้าง ขวางมากกว่าในอดีต เพ่ือสอดคล้องกับกระแสการ
พัฒนาที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย หรือเพ่ือรู้เท่าทันการเชื่อมโยงเครือข่ายของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไร้พรหมแดน 

ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์,และชล
กาญจน์ ฮาชันนารี๔ ให้ความหมายของ “เครือข่าย” ว่าหมายถึงการเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายาม
และการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไป  อย่างไม่สูญเสีย 
เอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจจะเป็นรูปแบบของการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ 
เฉพาะกิจตามความจ าเป็น หรืออยู่ในรูปของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างที่สัมพันธ์กันอย่างชัดเจน 
เครือข่ายความร่วมมือเป็นไปได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล องค์กรและสถาบัน อาจมีขอบเขตและขนาด
เล็กๆ ภายในชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศ 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์๕ กล่าวว่า “เครือข่าย” หมายถึง การที่คน
มาพบปะกัน มาประชุมกัน และท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน เพราะมีสิ่งที่ยึดโยงใจระหว่างสมาชิกเข้า
ด้วยกัน คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือข่ายโดยบุคคลจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างกันบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านโอกาสในการสื่อสาร การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน 

นอกจากนี้ นักวิชาการทั้งสองท่านยังได้ให้ความหมายของเครือข่ายที่ลึกซึ้งอีกระดับหนึ่ง
ว่า คือการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ แล้วขยายผลออกไปเป็นวงกว้าง เพ่ือให้สังคมเกิดการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น และในการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์นั้น จะเป็นความสัมพันธ์ย้อนกลับในเชิงบวก ที่จะ
ส่งผลให้เกิดพลังทวีคูณ (reinforcing) เกิดการขยายผลแบบก้าวกระโดด (quantum leap) เป็นพลัง
สร้างสรรค์ที่เปลี่ยนคุณภาพอย่างฉับพลัน โดยเป้าหมายที่ปรารถนาในการสร้างเครือข่าย คือ การเอา
จิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของมนุษย์มาถักทอ เชื่อมโยงกัน ซึ่งการสร้างเครือข่ายนั้นสามารถพิจารณาได้
จากระบบสิ่งมีชีวิต ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้น จะต้องสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายและมี

                                                           
๓ อริยา  เศวตามร์, นักพัฒนากับบทบาทในการสร้างความหมายใหม่ของชุมชนในเศรษฐศาสตร์

การเมอืง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๕๕. 
๔ ปาริชาติ   วลัยเสถียร , และคณะ , กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), หน้า ๖๕. 
๕ ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์, สื่อสารกับสังคมเครือข่าย, (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๖), หน้า ๖๕. 



๑๑ 

การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (ลองผิด-ลองถูก) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการสื่อสารจะต้องเข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการสร้างเครือข่าย 

ปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน, สกรรจ์ พรหมศิริ, ญาณีกรณ์ ธรรมโชติ และดลทิพย์ พืชผล
เจริญ๖ กล่าวถึง “เครือข่ายทางสังคม” ว่าคือการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมในการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือ
ยกระดับแนวคิดและกิจกรรมที่ได้ท าร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่  
โดยเป็นการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์อย่างหลวมๆ ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กรและสถาบัน ซึ่งสมาชิก
ในเครือข่ายเข้าร่วมท ากิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์หรือเป้าหมายร่วม และมีการ
ปฏิบัติอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตน รวมทั้งมีการท างานร่วมกันทั้งในงานเฉพาะหน้า 
และการประสานผลประโยชน์ที่ขยายวงกว้างออกไป 

๒.๒.๑ องค์ประกอบของเครือข่าย 
จากฐานคิดและความหมายของเครือข่าย จะเห็นได้ว่า มีจุดร่วมที่ส าคัญอย่างน้อย 

๕ ประการ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็นเครือข่าย ได้แก่ 
๒.๒.๑.๑ หน่วยชีวิตหรือสมาชิก หน่วยชีวิตและสมาชิกเป็นองค์ประกอบเบื้องต้น

ของความเป็นเครือข่ายที่สร้างระบบปฏิสัมพันธ์โดยแต่ละหน่วยชีวิตและแต่ละปัจเจกบุคคลจะ
ด าเนินการสานต่อเพ่ือหาแนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ร่วมกัน ตามหลัก
ของธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งจะต้องพ่ึงพาอาศัยและสร้างกระบวนการที่สืบเนื่อง เพ่ือรักษาความเป็นไป
ของชีวิต ดังนั้น หน่วยชีวิตหรือสมาชิกในองค์กรนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักที่ก่อให้เกิดความเป็น
เครือข่าย 

๒.๒.๑.๒ จุดมุ่งหมาย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากว่า
บุคคลกลุ่ม องค์กร มารวมกันเพียงเพ่ือทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยไร้ความมุ่งมั่นหรือ
จุดมุ่งหมายร่วมกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่าย เพราะความเป็นเครือข่าย
จะต้องมีความหมายถึง “การร่วมกันอย่างมีจุดหมาย” เพ่ือทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์และกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

๒.๒.๑.๓ การท าหน้าที่อย่างมีจิตส าานึก การที่แต่ละหน่วยชีวิต หรือการที่แต่ละ
บุคคลจะมารวมกันนั้น สิ่งที่จะยึดโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน คือ การท าหน้าที่ต่อกัน และกระท าอย่างมี
จิตส านึก เพราะหากขาดจิตส านึกต่อส่วนรวมที่มาจากส่วนลึกภายในจิตใจของตนแล้ว  กระบวนการ
นั้นจะเป็นเพียงการจัดตั้งและเรียกร้องหาผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น และการที่คนจะมารวมกลุ่ม 
เป็นองค์กรเครือข่ายได้นั้น นอกจากจะมีความสนใจหรืออุปนิสัยใจคอที่คล้ายคลึงกันแล้ว บุคคลยัง

                                                           
๖ ปุสตี  อาคมานนท์ มอนซอน,และคณะ, กรอบแนวคิดในการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคม , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑๕. 



๑๒ 

ต้องมีจิตส านึกต่อส่วนรวม กล่าวคือ เมื่อพวกเขาเห็นปัญหาหรือต้องการที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จิตใจที่มุ่งมั่นซึ่งเป็นปัจจัยภายในของแต่ละบุคคล  ย่อมเป็นแรงขับที่น าไปสู่การคิด
วิเคราะห์และการค้นหาวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นๆ รวมทั้งแสวงหาแนวร่วมจากเพ่ือนร่วมอุดมการณ์เพ่ือ
สร้างพลังอ านาจในการต่อรองหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  จนกลายเป็นองค์กรเครือข่ายที่
ทุกฝ่ายต่างก็มีความไว้วางใจต่อกัน ทั้งนี้ เพราะความเป็นเครือข่ายนั้นสามารถที่จะตอบสนอง
กระบวนการแก้ไขปัญหาได้มากกว่า 

๒.๒.๑.๔ การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน  ในองค์ประกอบของความเป็น
เครือข่ายสิ่งหนึ่งที่จะขาดมิได้ ก็คือ การมีส่วนร่วม การพ่ึงพาอาศัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก จะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลังมากขึ้นเพราะ
การมีส่วนร่วมจะท าให้สมาชิกมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายหัน
หน้าเข้าหากันและพ่ึงพากันมากขึ้น นอกจากนี้ในระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะน าไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพ่ือให้
ภารกิจที่เครือข่ายด าเนินการร่วมกันบรรลุถึงเป้าหมาย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นทั้งแนวคิด 
กระบวนการ และวิธีการของการจัดการเครือข่าย เป็นกระบวนการสร้างข้อมูลที่ต่อเนื่อง เพราะถ้าไม่มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่มาจากการมีส่วนร่วมแล้ว พัฒนาการของเครือข่ายจะเป็นไป
อย่างช้าๆ และอาจถดถอยลง ดังนั้นการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนจึงเสมือนกลไกท่ีเป็นแรงผลักให้
ความเป็นเครือข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒.๑.๕ ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร  ถ้ากล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็น
ความสัมพันธ์ที่โยงใยแล้ว สิ่งที่มีความส าคัญต่อเครือข่าย คือข้อมูลและการสื่อสารระหว่างกัน 
นับตั้งแต่การสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล  กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับ
เครือข่าย รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกระบวนการสื่อสารนั้นจะช่วยให้
สมาชิกในเครือข่ายเกิดการรับรู้ เกิดการยอมรับในกระบวนการท างานและช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่องเช่นนี้  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
เครือข่าย ถ้าระบบความ สัมพันธ์มิได้รับการตอบสนองหรือขาดการติดต่อแล้ว ความเป็นเครือข่ายก็
อยู่ในภาวะที่เสื่อมถอย ดังนั้นการพัฒนาระบบเครือข่ายจะต้องยึดหลักการของความสัมพันธ์และการ
สื่อสารระหว่างกันโดยมีกิจกรรมและข้อมูลเพื่อให้เกิดความเลื่อนไหลของเครือข่ายนั้นๆ๗  

                                                           
๗ พระมหาอุทิตย์ อาภากโร, เครือข่ายธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๗), หน้า ๖๕. 



๑๓ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์๘ กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่ายว่ามีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ๗ ประการ ได้แก่ 

๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน (common perception) หมายถึง การที่สมาชิกที่เข้ามาอยู่ใน
เครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  อาทิ มีความ
เข้าใจในปัญหา มีส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีความต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรม
บางอย่าง เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 

๒ . การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  (common vision) หมายถึง การมองเห็นจุดมุ่งหมายใน
อนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเป้าหมาย ที่จะ
ด าเนินด้วยกันจะช่วยท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายมีพลังเกิดเอกภาพและช่วยบรรเทาความ
ขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างลงไป 

๓. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (mutual interests/benefits) หมายถึง 
การที่สมาชิกแต่ละคนมาร่วมกันเพ่ือประสานผลประโยชน์และความต้องการซึ่งผลประโยชน์และความ
ต้องการนั้นจะไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ดังนั้น จึงมีการรวมตัวกันบนฐาน
ของผลประโยชน์ร่วมที่มากพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย 

๔ . ก ารมี ส่ ว น ร่ วม ขอ งส ม าชิ ก เค รื อ ข่ า ย อย่ า งก ว้ า งข ว าง  (all stakeholders 
participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย 
เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือ
กระท าอย่างแข็งขัน ดังนั้น สมาชิกในเครือข่าย จึงควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของความ
เท่าเทียมและในฐานะหุ้นส่วนของเครือข่าย และควรสานต่อความสัมพันธ์ในแนวราบ 

๕. กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) หมายถึง การ
ที่สมาชิกในเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมกระบวนการท างานของกันและกันโดยที่ใช้จุดแข็งของฝ่ายหนึ่ง ไป
ช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งที่มีจุดอ่อน ซึ่งจะท าให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน การเสริมสร้างต่อ
กันนั้น เกิดจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการไม่ร่วมเป็นเครือข่าย 

๖. การพ่ึงพาอาศัยกัน (interdependence) คือการเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่าย 
เนื่องจากทุกฝ่ายต่างมีข้อจ ากัดในกระบวนการทางาน และมีความรู้ประสบการณ์ที่แตกต่าง ดังนั้นจึงมี
การพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 

                                                           
๘ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเรจจของการปิิรูป

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย จ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๖๕. 



๑๔ 

๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (interaction) หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายท า
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่าง
กันนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามด้วยเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์๙ แบ่งเครือข่าย
ออกเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้เกณฑ์บางประการประยุกต์กับเครือข่ายเพ่ือปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑  
ประเภทของเครือข่าย 

เกณฑ์การแบ่ง ประเภทของเครือข่าย 
ขนาดของกลุ่ม - เครือข่ายร่วม (total network) 

- เครือข่ายย่อย (sub network) 
พ้ืนที่ - เครือข่ายระดับหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบล 

- เครือข่ายระดับหมู่บ้านในพ้ืนที่ข้ามต าบล 
- เครือข่ายระหว่างต าบลในอ าเภอใดอ าเภอหนึ่ง 
- เครือข่ายระดับต าบลข้ามพ้ืนที่อ าเภอ 
- เครือข่ายระดับอ าเภอในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
- เครือข่ายระดับอ าเภอข้ามพรหมแดนจังหวัด 
- เครือข่ายระหว่างจังหวัดในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง 

ประเด็นที่สนใจร่วม - เครือข่ายประเด็นที่น่าสนใจอาจแบ่งได้หลากหลาย อาทิ เครือข่ายการศึกษา
ทางเลือกเครือข่ายการเรียนรู้ 

วิชาชีพของสมาชิก
กลุ่ม 

- เป็นการแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิกในเครือข่าย อาทิ เครือข่ายนักการเมือง 
เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายครูอาจารย์ เครือข่ายนักธุรกิจ ฯลฯ 

บทบาทของกลุ่ม - เป็นการพิจารณาถึงบทบาทหลักที่เครือข่ายนั้นด าเนินการอยู่ อาทิ เครือข่าย
การศึกษาวิจัยเพื่อปฏิรูปการศึกษาเครือข่ายผู้สนับสนุนด้านการเงิน 

ลักษณะภาคีท่ีร่วมใน
เครือข่าย 

- เกิดได้สองทางหลัก คือ เครือข่ายแนวนอนและเครือข่ายแนวตั้ง 

ระดับความผูกพัน - การแบ่งด้วยเกณฑ์นี้ ใช้ระดับความผูกพันระหว่างบุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลาง
ของเครือข่ายกับภาคีต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นเครือข่ายที่มีความผูกพันใกล้ชิด
ในระดับสูงในระดับรองลงไป จนถึงเครือข่ายที่มีความผูกพันในระดับห่างไกล 

                                                           
๙ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ , การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเรจจของการปิิรูป

การศึกษา, หน้า ๗๒. 



๑๕ 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์๑๐ กล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่าย โดย
ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ ๔ ตัว คือ link หรือการเชื่อมต่อเพื่ออธิบายองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

๑. การเรียนรู้ (learning) ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับความจ าเป็นและความต้องการของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

๒. การลงทุน (investing) ได้แก่ การลงทุนด้านเวลาและพลังงานในการติดต่อและเชื่อม
ประสานกับบุคคลต่างๆ 

๓. การดูแล (nurturing) ได้แก่ การดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกของเครือข่ายอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการท างานและสัมพันธภาพส่วนตัว 

๔. การรักษา (keeping) ได้แก่ การรักษาทิศทางในการบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความต้องการของสมาชิกและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพ่ือแสวงหา
แนวทางท่ีทรงพลังในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

๒.๒.๒ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาความเข้มแขจงของเครือข่าย 
จากกระบวนการและวิธีการจัดการเครือข่าย พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีผล

ต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย ในที่นี้จะกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของเครือข่ายที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน จิตส านึกต่อส่วนรวมของปัจเจกบุคคล การมีผู้น าเครือข่ายที่มีความรู้ ความสามารถ 
การมีระบบการบริหารจัดการในเครือข่ายที่เป็นระบบหรือมีกลไกที่เหมาะสมกับเครือข่าย การมีระบบ
สารสนเทศ/ข้อมูล/ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีพันธกรณีที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กัน การจัดการและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างภูมิความรู้และขบวนการทางปัญญา 
และการมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งทุน สถาบัน
วิชาการ หน่วยงานวิจัย และกองทุนสนับสนุนต่างๆ การมีเวทีสาธารณะ ขบวนการประชาสังคม และ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการรวมพลังเครือข่าย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เป็นต้น๑๑ 

                                                           
๑๐ “อ้างแล้ว, ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, สื่อสารกับสังคมเครือข่าย, หน้า ๘๑.” 
๑๑ “อ้างแล้ว, พระมหาอุทิตย์ อาภากโร, เครือข่ายธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, หน้า ๖๕.” 



๑๖ 

สัมพันธ์  เตชะอธิก๑๒ ได้กล่าวถึง ปัจจัยความเข้มแข็งของเครือข่ายในระดับชุมชนไว้ ๒ 
ลักษณะ คือ ๑. เครือข่ายภายในชุมชน มีข้อควรพิจารณาอยู่ ๓ ประการ คือ การมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน ผลของกิจกรรม และความเข้มแข็งของผู้น า  ๒. เครือข่ายภายนอกชุมชน ได้แก่ การเชื่อมโยง
งานของท้องถิ่น และกระบวนการเรียนรู้ของคนนอกชุมชน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชารัฐศาสตร์๑๓ ได้ศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนตามโครงการประสานความร่วมมือระหว่างสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับเครือข่ายภาคประชาชน พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนา
ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน คือ (๑) ความหลากหลายของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่มีอยู่
ในสังคม (๒) การสร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรของภาคประชาชนด้วยกันและกับ
ภาครัฐ/นักวิชาการ (๓) การสร้างระบบฐานข้อมูลขององค์กรเครือข่ายที่เป็นระบบ (๔) การเฝ้าติดตาม
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ (๕) การเข้าใจยอมรับในกระบวนการทางานของกันและกัน  (๖) 
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น (๗) ทุนจากทั้งภายในและภายนอกชุมชนและ (๘) การประสานความ
ร่วมมือขององค์กรชุมชนในเชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทน 

ในขณะที่ข้อจ ากัดต่อกระบวนการพัฒนาของเครือข่ายภาคประชาชนคือ (๑) นโยบายของ
ภาครัฐบางนโยบายที่ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (๒) การกระสานงานที่มิได้อยู่
บนพ้ืนฐานของความเข้าใจร่วมกับภาคประชาชน (๓) ขาดงบประมาณ/ทุนด าเนินการ (๔) ขาดองค์
ความรู้และหน่วยงานที่สนับสนุนอย่างจริงจัง (๕) ขาดการพ่ึงพาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งทางเทคโนโลยี 
ทุน หรือบุคลากร ผู้น า และ (๖) ขาดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยังไม่มีความต่อเนื่อง 

จากแนวคิดเรื่องเครือข่ายและการเชื่อมโยงเครือข่ายที่กล่าวมา  สามารถสรุปได้ว่า
เครือข่ายเป็นรูปแบบทางสังคมแบบหลวมๆ  ที่ ไม่มีขอบเขตของปัจเจกบุคคล  โดยมีลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปแบบไม่เด่นชัดมากนัก ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มองค์กร และสถาบันที่มี
ขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ได้ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีการประชุม 
สัมมนา เผยแพร่เอกสารต่างๆ หรือมีการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในเรื่องที่เห็นพ้องต้องกัน และ
สามารถพัฒนาขึ้นเป็นองค์ความรู้ เพ่ือความร่วมมือร่วมใจกัน ในการเข้าร่วมท ากิจกรรมตามความ
เหมาะสมภายใต้กฎเกณฑ์หรือเป้าหมายร่วมกัน  และมีการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพ่ือใช้ให้ เป็น
คุณประโยชน์ของตนและชุมชนต่อไป 

                                                           
๑๒ สัมพันธ์  เตชะอธิก, ศักยภาพและเครือข่ายผู้น าชาวบ้าน, (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์, 

๒๕๓๗), หน้า ๘๕. 
๑๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชารัฐศาสตร์, รายงานการวิจัยเร่ืองสภาที่ปรึกษาฯ ใน

ความคาดหวังของสังคมไทยและความเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาชน , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๕), หน้า ๘๕. 



๑๗ 

๒.๓ รูปแบบการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพิษณุโลก 
ไพบูลย์  จ าหงส์. (๒๕๕๕)๑๔ กล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกทักษะความช านาญด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ฝึกทักษะความช านาญที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเองควบคู่ไปกับการท าความเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการ และชุมชน เป็นผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ การวางแผนฟาร์ม การ
จัดท าบัญชี การด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เทคโนโลยีการ
ผลิต และการจัดการที่เหมาะสม ตามแผนการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของตลาดโดยใช้เวทีชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้
ร่วมกันและน าไปปฏิบัติในฟาร์ม พ้ืนที่ท าการเกษตรของตนเอง เพ่ือการผลิตอาหารหลากหลายชนิด 
บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือนและชุมชน และน าปัญหาอุปสรรคที่พบมาพูดคุยและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันวางแผนการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีที่
ปรึกษานะดับอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน คอยให้ค าค าปรึกษา แนะน า เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

ซึ่งตามพระราชบรมราโชวาท และพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ในปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาที่อยู่
บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอใช้ การรู้จักพอประมาณ การค านึงถึงความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งวัตถุประสงค์ ของการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและปลูกฝังปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ในการ
ด ารงชีวิตให้อยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาให้อยู่บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง การที่จะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ต้องมีการ
ทบทวนให้ เหมาะสมกับอาชีพของแต่ละกลุ่มทั้ งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งความส าเร็จของทุกภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควร
จะต้องเกิดจากความตั้งใจ ความศรัทธาเชื่อมั่นในหลักแนวคิด ของแต่ละภาคส่วน เพราะเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความส าเร็จอยู่ที่ใจตนเป็นส าคัญ 

                                                           
๑๔ ไพบูลย์  จ าหงส์, เอกสารประกอบการบรรยายชุมชนบ้านทาป่าเปา หมู่ที่  ๖ ต าบลทาปลาดุก 

อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน, ๒๕๕๔, (อัดส าเนา). 



๑๘ 

ดังนั้น การปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มจากตนเองด้วยการรู้จักกิน 
รู้จักใช้ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่ตนได้รับ จนตกเป็นหนี้สินเกิดความเดือดร้อน 
แต่ควรมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ ตามฐานะ ตามอัตภาพที่เหมาะสมกับตนเอง ใช้
ความรู้ความสามารถของตนที่อยู่จัดการกิจการต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ และเห็นคุณค่าในการอยู่
ร่วมกันในสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ถ้าประชาชนทุกคนปฏิบัติตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ก็จะช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพออยู่พอ
กิน และสามารถอุ้มชูตนเองได้และเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนและสังคมได้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น สามารถด าเนินการหลากหลายรูปแบบ และทุก
ภาคส่วนในสังคม โดยเริ่มจากการปลูกฝังในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนชนบท การยกระดับชุนชน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นพ่ีเลี้ยงให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง รวมถึงสามสารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนภายนอกได้ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการท างาน การใช้ชีวิต เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งรวมถึง
การบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดสภาพแวดล้อม จึงกล่าวได้ว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียงคือวิถีชีวิต”  

คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติ คือ การน าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายซึ่งอาจก าหนดเป็นกฎหมาย หรือค าสั่งของอ
รัฐบาล ให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน จัดท าเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็น
รูปธรรมซึ่งประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งทางด้านคน งบประมาณ การจัดการ และวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จและตอบสนองตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนด และเพ่ือให้การออกแบบ
ขององ๕การ และการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทาง การด าเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนน าไปสู่การปรับแนวทางการ
พัฒนาให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.๔ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
การศึกษาที่ผ่านมาของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแสดงความเข้ากับยุคสมัยในการ

น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหาร การศึกษาอ่ืนๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๑๕ อภิชัย พันธเสน๑๖ ก็ชึ้ให้เห็นว่ามีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง แต่

                                                           
๑๕ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , จากปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปิิบัติกว่า ๑ ทศวรรษ, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙. 



๑๙ 

การขับเคลื่อนยังจะต้องท าต่อไป เพราะยังกล่าวไม่ได้ว่าสังคมไทยมีความพอเพียงที่จะท าให้การพัฒนา
มีความสมดุลและยั่งยืน ดังที่สรุปผลในการศึกษาของ วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และ จิราวัลย์ จิตรถ
เวช๑๗ และประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และ นิรมล อริยอาภากมล๑๘ ว่าตัวชี้วัดต่างแสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะ
น าการพัฒนาที่ไม่สมดุลยั่งยืนได้ การส ารวจของ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ณดา จันทร์สม๑๙ ชี้
ว่า แม้กลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจจะรับรู้เรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ความเข้าใจยังไม่
ครอบคลุม โดยเฉพาะเงื่อนไขคุณธรรมและความรู้ของความพอเพียง รวมทั้งยังมีข้อจ ากัดในการน าไป
ประยุกต ์

เมื่อพิจารณาว่าการขับเคลื่อน คือการท าให้ทุกภาคส่วนมีองค์ความคิดของความพอเพียง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Mind Set) เพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน การขับเคลื่อนให้มีกว้างขวาง ครอบคลุมรอบด้านก็ยังมีความจาเป็น การศึกษาถึงการประยุกต์
ในแต่ละกรณี แต่ละสถานการณ์และการใช้เครื่องมือขับเคลื่อนที่เหมาะสมก็ยังน่าจะเป็นประโยชน์อยู่
มาก 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๕)๒๐ เสนอว่า การ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ควรให้ความส าคัญในประเด็นหลักอย่างน้อย ๔ ประการคือ  

ประการแรก การขับเคลื่อนด้านการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาคน  
ประการที่สอง การขยายผลในกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม

ชุมชนและประชาสังคม กลุ่มภาคธุรกิจ 
ประการที่สาม การเผยแพร่สู่ต่างประเทศ ประการสุดท้าย คือการเปิดเวทีสาธารณะในทุก

ระดับเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อยอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

                                                                                                                                                                       
๑๖ อภิชัย  พันธเสน, เหลียวหลังเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษหน้า (๒๕๕๖-

๒๕๖๕), (กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘ – ๑๙. 
๑๗ วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล และ จิราวัลย์ จิตรถเวช, ฐานข้อมูลและการพัฒนาตัวช้ีวัดในการพัฒนาที่

สมดุลและยั่งยืน. เอกสารประกอบการสัมมนา ๑๕ ปี, ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕, (อัดส าเนา). 
๑๘ ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ และ นิรมลอริยอาภากมล, เศรษฐกิจไทย ๑๕ ปี หลังวิกฤติ : พอเพียงหรือ

ยัง. เอกสารประกอบการสัมมนา ๑๕ ปี, ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕, (อัดส าเนา). 
๑๙ อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ณดา จันทร์สม , ๑๕ ปีหลังวิกฤต: การรับรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเอกสารประกอบการสัมมนา ๑๕ ปี, ๒๕๕๕, (อัดส าเนา). 
๒๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . จากปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปิิบัติกว่า ๑ ทศวรรษ, ๒๕๕๕, หน้า ๓๘ – ๔๐, (อัดส าเนา). 



๒๐ 

กระบวนการบริหาร 
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า ส าหรับกระบวนการบริหารจัดการ มี ๕ ประการ (POCCC) 

ดังนี้ 
๑. การวางแผน (Planning) คือ การศึกษาข้อมูลในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต แล้ว

วางเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไว้ 
๒ . การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานหรือองค์การ

ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การจัดสรรคนเข้าท างานใน
ต าแหน่งงานต่างๆ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือ การสั่งให้คนท างานตามที่มอบหมายงาน
ให้ท า บังคับบัญชาให้พนักงานท างานตามภารกิจของหน่วยงาน 

๔. การประสานงาน (Coordination) คือ การดูแลควบคุมและอ านวยความสะดวกให้ผู้
ท างานสามารถได้โดยสะดวกเต็มความสามารถ 

๕. การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมให้งานด าเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้ 
ตรวจสอบให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
Gulick L. and Urwick J. กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการเมื่อน ามาปรับปรุงประยุกต์

กับการบริหารราชการ ในที่สุดได้ค าตอบสั้นๆ คือ POSDCoRB ซึ่งหมายถึงกระบวนการบริหาร ๗ 
ประการ คือ 

๑. P = Planning หมายถึง การวางแผนเป็นการก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่าจะท า
อะไรบ้าง เพ่ืออะไร มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร การวางแผนจะต้องท าก่อนการลงมือปฏิบัติ 

๒. O = Organizing หมายถึง การจัดการองค์กร กล่าวคือ เป็นการจัดสายงานแบ่งแยก
อ านาจการบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน  เพ่ือจะได้ท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๓. S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็นการบริหารงานทางด้านบุคคลอันได้แก่ 
การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีการประเมินผล
การท างาน และการให้พ้นจากงาน 

๔. D = Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการบอกทิศทางการท างานเสนอแนะวิธีการ
ท างานหลังจากท่ีได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่า ควรจะท าอะไรบ้าง อย่างไร ไปในทิศทางได้ 

๕. Co = Coordinating หมายถึง การประสานงาน อันได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานย่อยและบุคคลในต าแหน่งต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกันได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เทคนิค
ต่างๆ เช่น การสื่อสารการก าหนดระเบียบแผนในการท างาน เป็นต้น 



๒๑ 

๖. R = Reporting หมายถึง การรายงาน การท างานทุกอย่างจะมีการรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปว่าตนเองได้ท าอะไรบ้าง อย่างไร ได้ผลประการใด 

๗. B = Budgeting หมายถึง การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
กิจกรรมจะเห็นได้ว่า POSDCoRB ของกูลิคนี้มีลักษณะซ้ าซ้อนกับ POCCC ของฟาโยลแต่จัดขั้นตอน
ไว้ละเอียดกว่าจึงได้มีผู้นิยมน ามาใช้และเผยแพร่ในเวลาต่อมา๒๑ 

สรุปได้ว่า การบริหารเป็นการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีขั้นตอนและ
เหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งกระบวนการบริหารบางต าราเรียกว่า หน้าที่ของการจัดการ ซึ่ง
มีหลายหน้าที่แตกต่างไปตามแนวคิดของนักวิชาการแต่ละคน แต่จะมีหลักการใหญ่ๆ คล้ายคลึงกัน 

 

๒.๕ ข้อมูลพื้นที่วิจัย๒๒ 
๒.๕.๑ ความเป็นมาจังหวัดพิษณุโลก 

พิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ 
สมัยขอมมีอ านาจปกครองแถบนี้ โดยมีปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลาจารึกสุโขทัย ซึ่งเดิม
ที คนไทยสมัยก่อนแบ่งออกเป็น ไทยเหนือและไทยใต้ ซึ่งกลุ่มชนที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือลุ่มน ้า
เจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ข้ึนไป เรียนกว่า ”ชาวเหนือ ” หรือ “คนเหนือ” และเรียนกลุ่มชน
ที่อยู่ทางกรุงศรีอยุธยาลงมา เรียกว่า “ เมืองใต้ ” พิษณุโลกแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า เมืองสองแคว 
เนื่องจากเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้าน่านและแม่น ้าแควน้อย ( ที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน ) ในสมัย
สุโขทัย ครั้งสมเด็จพระธรรมราชาลิไท ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเมืองสองแควมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๐๐ และยังเรียกว่า เมืองสองแควเรื่อยมา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพิษณุโลก ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา รัชกาลของสมเด็จพระบรม ไตรโลกนาถ เมื่อครั้งที่เสด็จมาปกครองเมืองสองแควตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๐๐๖ จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ. ๒๐๓๑ เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานาน
ถึง ๒๕ ปี ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และเป็นเมืองลูกหลวง ซึ่งกษัตริย์แห่งกรุงศรี
อยุธยาส่งมหาอุปราช หรือพระราชโอรสมาครองเมือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ของไทย ก็ทรงมีพระราชสมภพ ณ เมืองนี้ และเมื่อทรงด ารงต าแหน่งมหาอุปราช พระองค์ครองเมือง
พิษณุโลกเช่นกัน 

                                                           
๒๑ Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York : 

Institute of Public Administration, 1973), pp. 18-19. 
๒๒ จั งห วั ด พิ ษ ณุ โล ก . ๒ ๕ ๕ ๖ . บ รรย าย ส รุป จั งห วั ด พิ ษ ณุ โล ก  ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๕ ๖ ., 

<http://www.phitsanulok.go.th/index๑.html>, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

http://www.phitsanulok.go.th/index๑.html


๒๒ 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พิษณุโลกยังคงเป็นเมืองเอกขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เรื่อยมา ครั้นถึงปี 
พ.ศ. ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้น
เป็นมณฑลเรียกว่า มณฑลพิษณุโลก ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมี
ฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน เมืองพิษณุโลกจึงเป็นเมืองหลักที่ส าคัญของภาคเหนือตอนล่าง 
เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการหลักท่ีส าคัญท้ังทางด้านทหาร ต ารวจ และทางด้านตุลาการ ในลักษณะของ
การเป็นเมืองหลัก ของการปกครอง 

๒.๕.๒ สภาพทั่วไป 
จั งห วัด พิ ษณุ โลกอยู่ ใน เขต พ้ื นที่ ภ าค เหนื อตอนล่ าง มี พ้ื นที่ ป ระมาณ 

๑๐,๘๑๕.๘๕๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๗๘๙,๙๓๗.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
ห่างจากกรุงเทพ ฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ ๓๘๙ 
กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แผนที่จังหวดัพิษณุโลก 



๒๓ 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอน ้าปาด อ าเภอพิชัย และอ าเภอทองแสนขัน 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอสามง่าม อ าเภอวชิรบารมี 

และอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอหล่มสัก อ าเภอเขาค้อ อ าเภอวังโป่ง จังหวัด

เพชรบูรณ์ และอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอศรีส าโรง อ าเภอกงไกรลาศ และอ าเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดเลย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 
๒.๕.๓ ลักษณะภูมิประเทศ – ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง มียุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ในด้าน
ที่ตั้ง ซึ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เนื่องจากมีส่วนที่เชื่อมต่อกับภาคกลางกับภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นจังหวัดที่มีลักษณะเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอินโด
จีน โดยมีภูมิประเทศติดต่อกับเทือกเขาที่พาดจากภาคเหนือ เป็นที่กั้นแบ่งเขตกับแขวงไชยบุรี ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก ตัวเมืองพิษณุโลก
ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น ้าน่าน ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตที่ราบสูงและมีขอบเขตภูเขาสูง ด้าน
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในท้องที่อ าเภอวังทอง อ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอชาติตระการ 
และอ าเภอเนินมะปราง ทั้งนี้เขตที่ราบหุบเขานครไทย และ ที่ราบหุบเขาชาติตระการด้วย โดยที่หุบ
เขานครไทยเป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ที่มีลักษณะเป็นแบบคุ้งกระทะ ส่วนที่ราบหุบเขาชาติ
ตระการ มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว เป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกัน พ้ืนที่
ตอนกลางทางใต้เป็นที่ราบ และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น ้าน่านและแม่น ้ายม 
เป็นย่านการเกษตรที่ส าคัญที่สุดของจังหวัด ซึ่งอยู่ในท้องที่อ าเภอบางระก า อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
อ าเภอพรหมพิราม และบางส่วนของอ าเภอวังทอง และอ าเภอเนินมะปราง 

ภูเขาสูงในเขตจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ เขาช่องลม 
เขาอุโมงค์ เขาคันโซ้ง เขาสมอแครง และเขาฟ้า ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาต่อเนื่องจากตอนใต้ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อเนื่องมาทางใต้ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพ้ืนที่ตั้งแต่อ าเภอชาติตระการ และ
อ าเภอนครไทย อ าเภอวังทอง และอ าเภอเนินมะปราง ลักษณะแบ่งแนวเขตจังหวัดพิษณุโลกกับ
จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ 



๒๔ 

ลักษณะภูมิอากาศบริเวณจังหวัดพิษณุโลก มีบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศ
เย็นก าลังค่อนข้างแรง จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ท าให้บริเวณ
เทือกเขาและยอดดอย อากาศหนาว ทัศนวิสัย ๘-๑๐ กิโลเมตร ตอนเช้าลดลงเป็น ๕-๗ กิโลเมตร ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 

๒.๕.๔ การปกครอง / ประชากร 
จังหวัดพิษณุโลกมีเขตการปกครอง และจ านวนประชากร และการบริหารราชการ 

ข้อมูลล่าสุด เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  
เขตการปกครอง และจ านวนประชากร และการบริหารราชการ  

ข้อมูลล่าสุดเมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จ านวน/คน ชาย/คน หญิง/คน ความหนาแน่น คน/ตาราง กม. 
๘๕๓,๕๗๕ ๔๑๙,๒๕๔ ๔๓๔,๓๒๑ ๗๘.๙๑ 

 

แยกเป็นเขตพ้ืนที่การปกครองเฉพาะเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีประชากร ๗๒,๗๑๑ คน 
 

ตารางท่ี ๒.๓  
เขตพ้ืนที่การปกครอง 

อ าเภอ 
ประชากร 

(คน) 

ท้องถิ่น 
ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลนคร/ 

เทศบาลเมือง 
เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

เมือง ๒๘๐,๕๙๕ ๑/๑ ๓ ๑๗ ๑๙ ๑๗๓ 
นครไทย ๘๖,๐๖๒ ๐ ๒ ๙ ๑๑ ๑๔๕ 

เนินมะปราง ๕๘,๐๕๓ ๐ ๓ ๕ ๖ ๗๗ 
บางกระทุ่ม ๔๘,๓๕๙ ๐ ๒ ๗ ๙ ๘๗ 
ชาติตระการ ๔๐,๓๗๙ ๐ ๑ ๖ ๖ ๗๒ 
พรหมพิราม ๘๗,๗๓๓ ๐ ๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒๓ 

วังทอง ๑๒๐,๔๐๕ ๐ ๑ ๑๑ ๑๑ ๑๖๘ 
วัดโบสถ ์ ๓๗,๕๔๘ ๐ ๑ ๖ ๖ ๖๑ 
บางระก า ๙๔,๔๔๑ ๐ ๕ ๘ ๑๑ ๑๔๒ 

รวม ๘๕๓,๕๗๕ ๒ ๒๙ ๘๑ ๙๑ ๑,๐๔๘ 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพิษณุโลก เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 



๒๕ 

๒.๕.๕ สภาพสังคม 
๒.๕.๕.๑ การศึกษา 

จังหวัดพิษณุโลก มีสถาบัน / สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ๕๒๖ 
แห่ง ๑ สาขา แยกเป็นแต่ละระดับ ดังนี้ 

๑) อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม ๕๐๘ แห่ง 
๒) ศึกษาพิเศษ ๑ แห่ง 
๓) สถาบันอาชีวศึกษา ๘ แห่ง 
๔) วิทยาลัยสงฆ์ ๓ แห่ง 
๕) สถาบันอุดมศึกษา (รวมสาขา) รวม ๖ แห่ง 

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ตารางท่ี ๒.๔  

แสดงจ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เขตพื้นที่ 
สังกัด สพฐ. สังกัด สช. 

รวม ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

พิษณุโลก 
เขต ๑ 

๔,๙๑๗ ๑๖,๐๓๓ ๓,๕๗๙ ๓,๗๑๕ ๘,๓๗๑ ๒,๗๖๐ ๓๙,๓๗๕ 

พิษณุโลก 
เขต ๒ 

๔,๔๔๓ ๑๓,๐๐๕ ๓,๙๘๐ ๑๔๐ ๓๔๓ ๒๑๘ ๒๒,๑๒๙ 

พิษณุโลก 
เขต ๓ 

๕,๐๔๐ ๑๔,๒๑๑ ๔,๐๔๑ ๖๑๗ ๑,๓๔๓ ๓๙๕ ๒๕,๖๔๗ 

สพม.  
เขต ๓๙ 

- - ๓๑,๗๒๒ - - - ๓๑,๗๒๒ 

รวม ๑๔,๔๐๐ ๔๓,๒๔๙ ๔๓,๓๒๒ ๔,๔๗๒ ๑๐,๐๕๗ ๓,๓๗๓ ๑๑๘,๘๗๓ 

 
ที่มา : รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 
 
 
 



๒๖ 

๒.๕.๕.๒ การสาธารณสุข 
ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลกมีสถานพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย 
- โรงพยาบาลรัฐบาล ๙ แห่ง 
- โรงพยาบาลเอกชน ๖ แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ๑๔๔ แห่ง 
- สถานีอนามัย ๒ แห่ง 
- คลินิก ๒๘๕ แห่ง 
- จ านวนเตียงส าหรับผู้ป่วย ๑,๙๐๓ เตียง 
- บุคลากรทางการแพทย์ มีจ านวน 
- แพทย์ ๒๓๓ คน  
- พยาบาลวิชาชีพ ๑,๗๗๕ คน 
- ทันตแพทย์ ๕๕ คน  
- เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ๔๘๕ คน  
- เภสัชกร ๘๓ คน 

๒.๕.๕.๓ สาธารณูปโภค 
- ไฟฟ้า ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลกมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ านวน 

๒๔๘,๑๙๙ ราย กระแสไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น ๗๗,๑๗๓,๔๐๓ ล้านกิโลวัตต์ / ชั่วโมง 
- ประปา ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดพิษณุโลก มีอัตราก าลังการผลิต ๑,๐๙๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณน ้าที่ผลิตได้ ๒๖,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน ้าที่จ าหน่ายแก่
ผู้ใช้ ๑๒,๘๕๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

- รถไฟ มีขบวนรถโดยสารผ่าน ขึ้น - ล่อง จากกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ – กรุงเทพ 

- ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดและถนนสายต่างๆ 
ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางภายในอ าเภอ และระหว่างจังหวัดได้สะดวก 

- ทางอากาศ มีท่าอากาศยานพาณิชย์ ๑ แห่ง มีเที่ยวบิน ดอนเมือง–
พิษณุโลก, 

พิษณุโลก - ดอนเมือง , พิษณุโลก - เชียงใหม่ , เชียงใหม่ - พิษณุโลก 
- ทางน ้า มี ๓ สาย คือ แม่น ้าน่าน , แม่น ้ายม และแม่น ้าแควน้อย 

สามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงฤดูน ้าหลากเท่านั้น 
- ทางด้านการไปรษณีย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีที่ท าการไปรษณีย์กระจาย

อยู่ทุกอ าเภอรวม ๑๕ แห่ง และมีเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ๓ แห่ง คือ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ 



๒๗ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บรมไตรโลกนาถ และ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สี่
แยกอินโดจีน และไปรษณีย์เคลื่อนที่ ๑ แห่ง 

- ทางด้านโทรศัพท์ ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลกมีชุมสายโทรศัพท์ 
๙๖ แห่ง จ านวนหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสิ้น ๕๓,๒๙๔ เลขหมาย โดยเปิดใช้งาน ๓๑,๓๔๓ เลขหมาย 

๒.๕.๕.๔ ศาสนา 
จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรที่นับถือศาสนาต่างๆ โดยมีประชากรที่นับ

ถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘.๙๓ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๘๓ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๐.๑๗ และ
ศาสนาอื่นๆ จังหวัดพิษณุโลกมีศาสนสถาน จ านวน ๖๐๐ แห่ง จ าแนกเป็น 

- วัด จ านวน ๒๗๔ วัด 
- ส านักสงฆ์ จ านวน ๒๙๔ แหง่ 
- มัสยิด จ านวน ๑ แห่ง 
- โบสถ์คริสต์ จ านวน ๓๑ แหง่ 

๒.๕.๖ สภาพทางเศรษฐกิจ 
จังหวัดพิษณุโลกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดพิษณุโลกยังเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ และเป็น Logistics Center 
ของสี่แยกอินโดจีน ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกยังมีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการทางเศรษฐกิจ และการค้าที่จะช่วยสนับสนุนให้จังหวัดมีการขยายตัวมากขึ้น 

ด้านการเกษตร 
จังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตร 

โดยเฉพาะพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง และถั่วเหลือง ส่วนการท านา มีทั้งนาปีและนาปรัง โดย
จะท าในลักษณะนาด า นาหว่าน นาหว่านตม ข้าวไร่ 

ด้านพืช พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะม่วง 
ยางพารา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔ มีเนื้อที่ปลูกข้าว ใช้ส าหรับปลูกข้าวเจ้า ๒,๘๗๑,๔๐๖ ไร่ 
ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเก่ียว ๑,๐๖๙,๘๒๙ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๗๔๒ กิโลกรัมต่อไร่ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔ พืชไร่ที่นิยมปลูกกันมาก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน
ส าปะหลัง  

อ้อยโรงงาน ถั่งเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง ฯลฯ ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้นที่นิยม
ปลูก เช่น มะม่วง ล าไย มะขามหวาน กล้วยน ้าว้า สับปะรด ฯลฯ ส าหรับพืชผักที่นิยมปลูกกันมาก 
ได้แก่ มันเทศ พริกขี้หนู คะน้า ขิง ข้าวโพดรับประทาน เป็นต้น จ านวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น ้า
จืด ๑๑,๘๔๖ ครัวเรือน ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้ ๕,๖๒๓,๖๔๗ กิโลกรัม 



๒๘ 

ในปี ๒๕๕๒ สินค้าเกษตรข้าวนาปี  นาปรัง มีผลผลิต ๒.๑๕ ล้านตัน มูลค่า 
๘,๗๐๗ ล้านบาท รองลงมา คือ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ด้านปศุสัตว์ การท าปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ สุกร และสัตว์ปีก ปี 
๒๕๕๒ มีผลผลิตโคเนื้อ มีมูลค่า ๖๗๒ ล้านบาท ไข่เป็น มูลค่า ๕๖๕ ล้านบาท 

ด้านประมง การท าประมงในจังหวัดพิษณุโลก มี ๒ ลักษณะ คือ การจับสัตว์น ้า
ตามธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ลุ่ม แหล่งเก็บน ้า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า โดยปี ๒๕๕๒ มี
มูลค่าสัตว์น ้าทางธรรมชาติ ๘,๘๗๕ ตัน มูลค่า ๒๖๕ ล้านบาท การเพาะเลี้ยวสัตว์น ้า ๕๙๙ ตัน มูลค่า 
๙๙ ล้านบาท 

ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม เป็นสาขาที่มีสัดส่วนรายได้ล าดับ ๒ ของจังหวัด 
มูลค่าประจ าปี ๒๕๕๓ มีมูลค่า ๑๒,๔๙๖ ล้านบาท โดยจังหวัดพิษณุโลก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และ มีโรงสีข้าวมีจ านวนมากที่สุด สถานประกอบการอุตสาหกรรมใน
ปี ๒๕๕๔ มีจ านวนทั้งสิ้น ๖๓๓ สถานประกอบการ มีจ านวนเงินทุนทั้งหมด ๑๐,๓๔๗,๑๓๘,๙๕๙บาท 
โดยสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอ าเภอเมือง มีจ านวน ๓๖๔ สถานประกอบการ จ านวนเงินทุน 
๓,๖๕๔,๕๔๒,๙๙๑ บาท สถานประกอบการอุตสาหกรรมในอ าเภอพรหมพิราม มีจ านวน ๖๑ แห่ง 
จ านวนเงินทุน ๙๕๔,๑๘๙,๐๘๓ บาท และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอ าเภอบางระก า มี
จ านวน ๕๗ แห่ง จ านวนเงินทุน ๖๔๐,๖๒๖,๒๔๐ บาท 

๒.๕.๗ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๕.๗.๑ ที่ดิน  

จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ ๖,๗๕๙,๙๐๙ ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ถือครองที่ดิน 
และป่าไม้ โดยมีการใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัย ๘๐ ,๗๖๒ ไร่ ที่นา ๑ , ๔๕๒ ,๔๓๔ ไร่ พืชไร่ 
๖๒๗,๐๐๘ ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ๑๖๗,๓๖๑ ไร่ สวนผักและไม้ดอก ๑๗,๒๙๐ ไร่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
๑๑,๔๔๑ ไร่ ที่อ่ืนๆ ๔๒,๔๓๘ ไร่ ที่รกร้างว่างเปล่า ๖,๒๐๑ ไร่ ที่นอกการเกษตร ๑,๙๖๖,๙๗๙ ไร่ ป่าไม้ 
๒,๔๓๖,๖๐๖.๙๓ ไร่ 

๒.๕.๗.๒ ทรัพยากรป่าไม้ 
ในปี ๒๕๕๕ มีพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ ๒,๔๓๖,๖๐๖.๙๓ ไร่ คิดเป็น ๓๕.๘๙ 

% ลักษณะ ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าดิบแล้ง ไม้ที่ส าคัญได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้
เต็ง ไม้รัง ฯลฯ ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด จ านวน ๑๓ ป่า ป่าเตรียมการสงวน อีก ๒ แห่ง มีอุทยาน
แห่งชาติและวนอุทยาน จ านวน ๖ แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า น ้าตกชาติ
ตระการ ภูสอยดาว แก่งเจ็ดแคว และวนอุทยานเขาพนมทอง มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๒ แห่ง คือ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยง–ภูทอง และ ภูขัด และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๓ แห่ง คือ ถ ้าผาท่าพล เขาน้อย 
– เขาประดู่ และ หนองน ้าขาว อ.บางระก า สภาพป่าในปัจจุบัน มีการปลูกไม้สัก–ประดู่ ยาง 



๒๙ 

ยางพารา ไผ่ ยูคาลิปตัส ในที่ดินของเอกชนเป็นจ านวนมาก มีการตัดไปใช้สอย และจ าหน่ายเป็น
จ านวนมาก แต่ก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูก แจกจ่ายกล้าไม้จากภาครัฐ สภาพป่าไม้ในท้องที่ จึง
ค่อนขา้งจะสมบูรณ์ 

๒.๕.๗.๓ ทรัพยากรน ้า 
จังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งน ้าผิวดิน ประกอบด้วยลุ่มน ้า ๒ ลุ่มน ้า คือ ลุ่ม

น ้ายม และลุ่มน ้าน่าน โดยมีแม่น ้าและลุ่มน ้าสาขา ที่ส าคัญ ได้แก่ 
แม่น ้ายม เกิดจากเทือกเขาสูงตอนเหนือในเขตสันเขาผีปันน ้า ไหลผ่าน

จังหวัดแพร่ สุโขทัย ผ่านเข้าพ้ืนที่ทางตะวันตกของจังหวัด ก่อนไหลผ่านอ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ไปสู่จังหวัดพิจิตร 

แม่น ้าน่าน ต้นก าเนิดมาจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย 
บริเวณภูเขาผีปันน ้า ทิวเขาหลวงพระบาง และทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลมาทางตอนใต้ผ่านจังหวัดน่าน 
อุตรดิตถ์ เข้าเขตจังหวัดพิษณุโลกทางอ าเภอพรหมพิราม ไหลคดเคี้ยวผ่านอ าเภอเมืองพิษณุโลก ใน
แนวเหนือใต้ไปทางอ าเภอบางกระทุ่ม ไหลผ่านไปจังหวัดพิจิตร 

แม่น ้าแควน้อย มีต้นก าเนิดบริเวณทิวเขาหลวงพระบาง และทิวเขา
เพชรบูรณ์ต่อเขตภูเขาสูงจังหวัดอุตรดิตถ์ ไหลผ่านที่ราบหุบเขาชาติตระการ บรรจบกับล าห้วยต่างๆ
ในพ้ืนที่ภูเขาสูงในเขตอ าเภอชาติตระการ ไหลผ่านที่ราบลุ่มแม่น ้าน่าน ไหลผ่านอ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอ
พรหมพิราม บรรจบกับแม่น ้าน่านในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก โดยแม่น ้าแควน้อยมีล าคลองสาขา เช่น 
ล าน ้าภาค คลองโป่งนก คลองหางกา เป็นต้น  

แม่น ้าวังทอง มีต้นก าเนิดจากภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ
จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในกลุ่มทิวเขาเพชรบูรณ์ ทางอ าเภอนครไทย อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กับ
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นน ้าบริเวณนี้มีล าห้วย ๒ สาย เรียกว่า คลองเข็กน้อย และคลอง
เข็กใหญ่ ไหลมารวมกันเลียบถนนสายพิษณุโลก หล่มสัก ผ่านอ าเภอวังทองเข้าสู่อ าเภอเมืองพิษณุโลก  

แม่น ้าเหือง มีต้นก าเนิดจากภูเขาสูงในเขตอ าเภอชาติตระการ บริเวณ
ชายแดนไทย – ลาว ไหลวกวนแนวชายแดน ไปสู่แม่น ้าโขงที่อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นอกจากนี้ ใน
พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกมีคลองที่ส าคัญ เช่น คลองบางแก้ว ในอ าเภอบ่างระก า คลองโป่งนก อ าเภอ
พรหมพิราม คลองห้วยผึ้ง คลองไทรน้อย คลองบ้านมุง คลองชมพู คลองวังยาง คลองห้วยไร่ ในพ้ืนที่
อ าเภอเนินมะปราง 

๒.๕.๗.๔ ทรัพยากรแร่ธาตุ  
แร่ธาตุที่ส าคัญของจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้  
๑) การขุดทราย ในเขตอ าเภอบางระก า เพ่ือการก่อสร้าง  



๓๐ 

๒) แร่น ้ามัน บริษัทไทยเซลล์ประเทศไทยสัมปทานในเขตอ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชรซึ่งครอบคลุมอ าเภอบางระก าจังหวัดพิษณุโลก ด้วย  

๓) เหมืองแร่หิน ที่ต าบลบ้านมุง อ าเภอเนินมะปรางโดย หจก.ดาวศุภ
กิจ ท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง รัฐเก็บเงินค่าภาคหลวงได้ 
๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท  

๔) แร่ทองค า บริษัทรัชภูมิไมนิ่งจ ากัด ส ารวจแร่ทองค าเพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยในท้องที่ต าบลบ้านมุง , ต าบลวังยาง , อ าเภอเนินมะปราง  

๕) ปิโตรเลียม กรมพลังงาน โดยบริษัทวินซ่าออยด์ จ ากัด ส ารวจปิโต
เลียมเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในท้องที่อ าเภอวัดโบสถ์ วังยาง นครไทย และชาติตระการ 

๒.๕.๘ ประเพณี วัฒนธรรม 
ประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้

ยึดถือมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน โดยจะจัดงานประมาณเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณ
แม่น ้าน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือ การแข่งขัน
เรือยาวประเพณี และการประดับขบวนเรือต่างๆ สวยงาม น่าชม โดยมีเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นผู้
จัดงาน 

ประเพณีปักธงชัย เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยชาว
นครไทยมีความเชื่อว่า อ าเภอนครไทย คือ เมืองบางยางในอดีต ซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่
รวบรวมไพร่พลเพ่ือขับไล่ขอม ในการต่อสู้ครั้งนั้น พ่อขุนบางกลางหาวได้รับชัยชนะ จึงทรงเอาผ้าคาด
เอวผูกปลายไม้ปักไว้บนยอดเขาช้างล้วง เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในชัยชนะ ชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็น
ประเพณีในวันขึ้น ๑๔ ค ่า เดือน ๑๒ ของทุกปี ชาวนครไทยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้ายและน าไปยังเขา
ช้างล้วงเพ่ือปักธงชัย ในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวดแห่ธง การแข่งขันผู้พิชิตเขาช้างล้วง การ
ประกวดธิดาปักธง โดยอ าเภอนครไทย เป็นผู้จัดงาน 

ประเพณีสรงน ้าพระพุทธชินราช เป็นประเพณี ที่ชาวพิษณุโลกพากันมาสรงน ้าพระพุทธ
ชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปส าคัญคู่บ้าน คู่เมือง ถือเป็นที่พ่ึงทางใจ และเป็น สิริมงคลในวันสงกรานต์ 
ซึ่งงานจะจัดตรงกับวันสงกรานต์ วันที่  ๑๓ – ๑๕ เมษายนของทุกปี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เป็นผู้จัดงาน 

ประเพณีการเล่นคอน หรือ อ้ินคอน เป็นการเล่นระหว่างหนุ่มสาว ที่โยนลูกช่วงให้แก่กัน 
พร้อมกับร้องร าท าเพลง เทศกาลที่นิยมเล่น คือ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในนาเรียบร้อยแล้ว เริ่ ม
ประมาณเดือน ๔ – ๕ ของทุกปี 

การละเล่นพื้นบ้านมังคละ “มังคละ” เป็นดนตรีพ้ืนบ้านเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ กลองมังคละ กลองสองหน้า ฆ้อง ปี่ ฉิ่ง ฉาบ วงดนตรีมังคละนี้ ชาวจังหวัด



๓๑ 

พิษณุโลกใช้เล่นไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรืออุปมงคล เพลงที่ใช้เล่นมีหลายจังหวะและลีลา เช่น เพลง
นมยาน กระทกแป้ง เพลงแพะชนแกะ เป็นต้น ต่อมาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดให้มีการ
แสดงระบ าประกอบดนตรีมังคละ 

๒.๕.๙ การท่องเที่ยว 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่หลากหลาย 

ท าให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จึงท าให้การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกท ารายได้ ไม่น้อยในแต่ละปี 
รวมทั้งเกิดจาก การที่เป็นจังหวัดศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่างที่มีความหลากหลายทั้งทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับทั้งจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก 
โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและในประเทศ เข้ามาเยี่ยมชมจังหวัดพิษณุโลกไม่ต ่ากว่า 
๒,๗๐๐,๐๐๐ คน มีรายได้เข้ามาในจังหวัดกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ดังนี้ 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้า ด้านตะวันออก
ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) เป็น
ที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย และถือว่าเป็นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่ เมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมาเยี่ยมชมจ านวนมาก 

วัดจุฬามณี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร วัดนี้เป็นโบราณสถานที่มีมาก่อน
สมัยสุโขทัย ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทรงผนวช
เป็นเวลา ๘ เดือน ๑๕ วัน สิ่งส าคัญท่ีมีค่าสูงทางศิลปะคือ ปรางค์แบบขอม 

วัดนางพญา วัดนี้มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่อง มีชื่อเรียกว่า "พระนางพญา" ซึ่งมีการพบกรุ 
พระนางพญาในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ และ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ศาลสมเดจจพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งแต่เดิมเป็น
พระราชวังจันทน์ ที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาก่อนในอดีต ทางจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมกับประชาชน ให้กรมศิลปากรสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น ตัวศาลเป็นรูปทรงไทย
โบราณตรีมุข เป็นที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปั้นเท่าองค์จริง ประทับนั่ง พระ
หัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งน ้า ในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทรงเปิดศาลนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๐๔ และจังหวัดได้ถือเอา วันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี เป็นวันจัดงานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และงานกาชาดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รับงบประมาณให้
สร้างอาคารเรียนเป็นอาคาร ๔ ชั้น ในระหว่างการก่อสร้าง คนงานได้ขุดหลุมเสา จึงได้พบซากอิฐเป็น
แนวก าแพง จังหวัดพิษณุโลก จึงได้แจ้งให้หน่วยศิลปากร มาตรวจสอบหน่วยศิลปากรได้ส ารวจพบ



๓๒ 

ก าแพงพระราช วังจันทน์ชั้นนอก ประตูพระราชวังจันทน์และเนินฐานพระราชวังจันทน์ ในบริเวณ
สนามโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและก าหนด
เขตพระราชวังจันทน์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อมีการย้ายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมออกไปตั้ง 
ณ สถานที่ใหม่ต าบลท่าทอง อ.เมืองแล้ว กรมศิลปากร มีโครงการจะบูรณปฏิสังขรณ์พระราชวังจันทน์ 
และบริเวณใกล้เคียงให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ต่อไป 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๒๖ โดยจ.ส.อ.ดร.
ทวี บูรณเขตเป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปะพ้ืนบ้านที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือหากินของ
ชาวบ้านตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นใหญ่ทั้งอดีตและปัจจุบัน 

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อยู่ในเขตอ าเภอวังทอง มีศาลาที่พัก ๒ หลัง ซึ่งสร้างข้ึนเพื่อรับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จประพาส เมื่อ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ และยังมีน ้าตกวังนกแอ่นอยู่ในสวนนี้ด้วย 

น ้าตกแก่งซอง บริเวณก่อนถึงน ้าตกจะมีลานกว้างปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด เป็น
น ้าตกที่มีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร มีโขดหินต่างๆ สีเทาแกมแดง ในฤดูฝนน ้าจะไหลแรงปะทะก้อน
หิน ท าให้เกิดฝอยละอองสีขาวนวล 

น ้าตกแก่งโสภา เป็นน ้าตกมีขนาดเล็กใหญ่ไล่เลี่ยกัน โดยมีน ้าตกแก่งโสภา ซึ่งเป็นน ้าตก
แห่งสุดท้ายบนถนนพิษณุโลก–หล่มเก่า เป็นน ้าตกใหญ่ที่สุด มีบันไดเพ่ือไต่ลงไปเที่ยวชมแก่งหิน
ข้างล่าง 

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อย เป็นต้นน ้าล าธาร มีสภาพ
ธรรมชาติ สวยงาม เหมาะส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นวนอุทยานที่อุดมไปด้วยไม้นานาพันธุ์ มี
สัตว์ป่าหลายชนิดและยังมีสะพานแขวนให้ไต่ข้ามล าห้วยชวนให้ ตื่นเต้นและเป็นที่สนุกสนาน 

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานนี้อยู่ในบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขต
ติดต่อ ๓ จังหวัด คือ พิษณุโลก เลย และเพชรบูรณ์ มียอดเขาที่สูงที่สุดเหนือระดับน ้าทะเล ๑๖๑๗ 
เมตร เดิมเป็นฐานที่มั่นที่ส าคัญ และใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ของ ผกค. เมื่อปี ๒๕๒๕ กองทัพภาคที่ 
๓ ได้ปราบปราม ผกค.อย่างราบคาบและปรับปรุง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ยังมีซากฐานที่มั่นในอดีตของ ผกค.ให้เห็นเช่น ลานหินแตก โรงเรียนมวลชน ผาชูธง ลานหิน
ปุ่ม สุสานฝังศพและส านักอ านาจรัฐ 

อุทยานแห่งชาติน ้าตกชาติตระการ เป็นน ้าตกที่ตกจากหน้าผาที่เป็นชั้นถึง ๗ชั้น และบน
หน้าผา มีผึ้งท ารังเกาะอยู่เป็นนิคมใหญ่ ยังมีกล้วยไม้ป่าละพันธุ์ไม้ต่างๆขึ้นอยู่ในบริเวณน ้าตกมากมาย 

ถ ้าเขาบ้านมุง อยู่ในเขตอ าเภอเนินมะปราง มีภูเขาสูงชันหลายลูก มีถ ้าประกอบด้วย หิน
งอก หินย้อย เป็นหลืบ ลึกลับซับซ้อน มีความสวยงามยิ่ง เรียกถ ้านี้ว่า “ ถ ้าดาวถ ้าเดือน ” 



๓๓ 

ถ ้าผาท่าพล อยู่ในเขตอ าเภอเนินมะปราง ภายในถ ้ามีหินงอก หินย้อย มีแสงประกายเป็น
เกล็ดสะดุดตาแก่ผู้เข้าไปชมมาก นอกจากนั้นในเขตอ าเภอเนินมะปราง ยังมีถ ้าที่สวยงามอีกเป็น
จ านวนมาก เช่น ถ ้าเรือ ถ ้าเตา ถ ้านางสิบสอง ถ ้าผาแดง ถ ้าลอด ถ ้าน ้า ถ ้าม่วง ถ ้าพญาค้างคาว 
และถ ้านเรศวร 

บึงราชนก อยู่ในเขตอ าเภอวังทอง เป็นบึงน ้าเก่ามีเนื้อที่ประมาณ ๔ พันไร่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน นอกจากนี้
ยังได้จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ด้วย 

เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ตั้งอยู่ในอ าเภอวังทองเป็นปางพิเศษที่ถูกสร้างขึ้น โดยการอนุมัติ
จากรัฐบาลจีน ต้นแบบจากเจ้าแม่กวนอิมพันมือ เมืองหางโจว สูง ๓ เมตร หนัก ๓ ตัน ยืนในท่าเจริญ
พระพุทธมนต์ แกะสลักอย่างประณีต งดงามจากหินทะเลสาบ หยกขาวถือว่าเป็นประติมากรรมหิน
หยกขาวรูปเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในโลก 

๒.๕.๑๐ สินค้าพื้นเมืองและของฝากเมืองพิษณุโลก 
กล้วยตากและกล้วยอบน ้าผึ้ง เป็นของฝากจากเมืองพิษณุโลก รสชาติอร่อย 

หอมหวาน เป็นที่รู้จักกันทั่วไป จนกระทั่งเป็นค าขวัญของจังหวัดพิษณุโลก ท่อนหนึ่งที่ว่า “หวานฉ ่า
แท้กล้วยตาก” อันได้รับการรับรองได้เป็นอย่างดี มีแหล่งผลิต อยู่ที่อ าเภอบางกระทุ่ม และแหล่ง
จ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้านค้า
ทั่วไป 

มะม่วงกวนและมะม่วงสามรส มะม่วงแผ่นหรือส้มลิ้ม ปรุงรสต่างๆหลายรูปแบบพร้อม
บรรจุภัณฑ์สวยงาม เป็นของฝากข้ึนชื่ออีกชนิดหนึ่ง ของเมืองพิษณุโลก มีแหล่งผลิตอยู่ที่อ าเภอวังทอง 
อ าเภอเมือง และอ าเภอชาติตระการ แหล่งจ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองใน วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุวรมหาวิหารและร้านค้าทั่วไป 

ผลไม้รวมและคุกกี้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น มะม่วง มะขาม กล้วย เป็นขนมชนิด
หนึ่งจากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเหมาะที่จะใช้เป็นของฝากหรือรับประทานเป็นของว่างในโอกาสต่างๆ มี
หลายชนิด หลายรูปแบบ โดยฝีมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเอกชน มีแหล่ง
ผลิตอยู่ที่อ าเภอเมือง พรหมพิราม วังทอง และชาติตระการ แหล่งจ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมืองในวัดใหญ่ 

เต้าเจี้ยว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง ตรายี่ห้อโดยฝีมือแม่บ้านเกษตรกรที่ ได้
มาตรฐานทั้งอาหารประจ าครัวเรือน ซึ่งได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางมีแหล่งผลิตอยู่ที่อ าเภอ
พรหมพิราม และอ าเภอเมืองพิษณุโลกแหล่งจ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองในวัดใหญ่ (วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้านค้าท่ัวไป 



๓๔ 

ปลาร้าสับทรงเครื่องและปลาร้าผง เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรอีกชนิดหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติอร่อย
ถูกปาก และกรรมวิธีในการผลิตสะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากวัตถุกันเสียโดยมีแหล่งผลิตที่บ้าน
โปร่งนก อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แหล่งจ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองในวัด
ใหญ่ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้านค้าท่ัวไป 

หม่ีซั่ว เป็นสินค้าพ้ืนเมืองที่เป็นของฝากที่มีชื่อเสียงอีกชนิดหนึ่งของ จังหวัดพิษณุโลก เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งสาลี สามารถน าไปใช้ในการปรุงอาหารได้หลายรูปแบบ เส้นหมี่เหนียวนุ่ม 
รสชาติอร่อย มีแหล่งผลิตที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แหล่งจ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมืองในวัดใหญ่(วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้านค้าท่ัวไป 

แหนมและหมูยอ เป็นของฝากท่ีมีชื่อเสียงในด้านความสะอาด ถูกหลักอนามัยและรสชาติ
อร่อย สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลายชนิดและยังใช้เป็นอาหารว่างรับประทานอาหารได้อย่าง
ถูกปากอีกด้วย มีแหล่งผลิตในอ าเภอเมืองพิษณุโลก แหล่งจ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองใน
วัดใหญ่(วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร)และร้านค้าทั่วไป น ้าตาลสด รสชาติหอมหวาน สะอาดถูก
หลักอนามัย บรรจุในภาชนะที่สวยงามกะทัดรัดเหมาะ ส าหรับเป็นของฝากหรือดื่มแก้กระหายในยาม
อ่อนเพลียจากการเดินทาง มีแหล่งผลิตที่อ าเภอวัดโบสถ์ แหล่งจ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้านค้าท่ัวไป 

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ สินค้าหัตถกรรมด้วยมือ เป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งของ
จังหวัดพิษณุโลกที่เด่นอีกรูปแบบ มีความคงทนในการใช้งาน มีความหลากหลายในลวดลาย ขนาด
และรูปแบบทั้งที่ใช้งานในชีวิตประจ าวันและใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งอันสวยงาม มีแหล่งผลิตอยู่ที่
อ าเภอวังทอง และวัดโบสถ์ แหล่งจ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้านค้าทั่วไป 

ดอกไม้แห้งปรุงกลิ่น เป็นงานฝีมือพ้ืนบ้านอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ โดยการน าเอาดอกไม้
หลากหลายชนิดมาตากแห้งและอบหอม บรรจุในภาชนะหลายรูปแบบล้วนแต่สวยงามเหมาะแก่ใช้
งานในโอกาสต่างๆ และใช้เป็นประดับตกแต่งบ้านได้อีกด้วย แหล่งผลิตอยู่ที่อ าเภอพรหมพิราม แหล่ง
จ าหน่ายอยู่ในร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้านค้า
ทั่วไป 

ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นสินค้าหัตถกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงาม มีรูปแบบที่ประณีต มี
ลวดลายเฉพาะตัว สามารถน าไปใช้ประดับตกแต่งบ้านให้หรู และเต็มไปด้วยศิลปะ เป็นงานซึ่ง
ละเอียดอ่อนและมีฝีมือ ก าลังได้รับความนิยมในขณะนี้ แหล่งผลิตที่อ าเภอเมือง แหล่งจ าหน่ายอยู่ใน
ร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้านค้าท่ัวไป 



๓๕ 

ชุดพระพิมพ์เมืองพิษณุโลก เป็นการรวบรวมพระเครื่องพิมพ์ต่างๆ ของเมืองพิษณุโลก 
ซึ่งมีด้วยกันหลายพิมพ์ เช่น พิมพ์นางพญา พิมพ์พระพุทธชินราช ฯลฯ มาจัดท าใหม่ บรรจุในกรอบ
สวยงาม เหมาะส าหรับไว้สักการบูชา เป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว หรือเหมาะส าหรับน าไปมอบ
ให้กับผู้ที่เคารพและนับถือ 

๒.๕.๑๑ วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
จากการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุ โลก (พ.ศ.๒๕๕๗ -๒๕๖๐) สรุป

สาระส าคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) พิษณุโลก : เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน 
พันธกิจ (Mission) พัฒนาเพ่ือเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service  City) และมี

ความปลอดภัยสูง (Safety City) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  ศูนย์กลางการบริการการค้า โลจิสติกส์ และการขนส่ง   

กลยุทธ์ :  
๑. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการการค้า  
การขนส่งสินค้าผู้โดยสารทางบก/อากาศ  
๒. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริการการค้า การขนส่งสินค้า  
ผู้โดยสารทางบก/อากาศ  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและงานบริการให้ได้มาตรฐาน  
๔. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน  
๕. มีศูนย์ข้อมูลและพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้า โลจิ
สติกส์ และการขนส่ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรเชิงคุณภาพ  

กลยุทธ์ :  
๑ . บริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
เชื่อมโยงการตลาดและการแปรรูป   
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรและ
เกษตรกร  
๓. บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน  
๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
การเกษตร 



๓๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม กีฬา 
และนันทนาการ 

กลยุทธ์ :   
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
๒. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วเดิมเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
๓. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา 
๔. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
๕. พัฒนาขีดความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ  ด้านสุขภาพ 
และ ICT 

กลยุทธ์  :   
๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพเพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ (Healthy Province ) 
๒ .  ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา 
๓ .  ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการ
ทางวิชาการ และ ICT 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า อย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์  :   
๑.  สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ป้องกันฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า อย่างยั่งยืน  
๒. อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและป้องกันปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยในพื้นท่ี  
๓. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
๔. ป้องกันและลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด 
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเมืองเก่า
และศาสนสถานที่ส าคัญของจังหวัด 



๓๗ 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  :  ส่งเสริมความเข้มแขจงทางสังคม และความม่ันคงตามหลักการ

บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์  :    
๑ .   ส่ง เสริมสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มี
การพัฒนาที่ดีขึ้น  
๒ .  ข ับ เ ค ลื ่อ น แ น ว ท า ง ป ร ัช ญ า เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ พ อ เพ ีย ง แ ก่
หมู่บ้าน/ชุมชน  อย่างทั่วถึง  
๓ .  พัฒ น าและส่ง เส ริมป ระสิท ธิภ าพการปฏิบัติง าน ขอ ง
บุคลากรเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่  
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๕. เสริมสร้างพลังทางสังคมทุกรูปแบบ  
๖.  ส่ง เสริมการป้อ งกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  

 
ตารางท่ี ๒.๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ศูนย์กลางการบริการการค้า โลจิสติกส์ และการขนส่ง 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

๑. เป็นศูนย์กลาง
การบริการขนส่ง
สินค้าและการค้า 

๑. ร้อยละ
ความส าเร็จที่เพิ่มขึ้น
ของการด าเนินงาน
แผนงานโครงการ 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๖๕ ๑. พัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมเพื่อเป็ศูนย์
กลางการบริการการค้า 
โลจิสติกส์และการขนส่ง 

๒. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางที่เพิ่มขึ้น 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๒. ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางการบริการ
การค้า การขนส่งสินค้า /
ผู้โดยสารทางบก/อากาศ 

๒. มีโครงข่ายการ
คมนาคมที่รวดเร็ว
และปลอดภยั
ประชาชนสามารถ
สัญจรได้ทุกฤดูกาล 
 

๓. ร้อยละระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตาม
แผนงาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓. ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีและงาน
บริการให้ได้มาตรฐาน 



๓๘ 

ตารางท่ี ๒.๕ (ต่อ) 

 
ตารางท่ี ๒.๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด  
และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

๔. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการเกษตร 

๑๑. ระดับความส าเร็จ
จัดท าข้อมูลและ
สารสนเทศด้าน
การเกษตร 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓. บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ทางการเกษตร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

๑๒. จ านวนเกษตรกรที่
น าเทคโนโลยีและผล 
การวิจยัไปปรับใช ้

๑,๔๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 

๕. บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน 
 

๑๓. ร้อยละของพื้นที่
การเกษตรในเขต
ชลประทานจากการ
บริหารจัดการน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ  
 - ฤดูฝน 
 - ฤดูแล้ง 

 
 
 
 
 

๘๐ 
๗๐ 

 
 
 
 
 

๘๕ 
๗๕ 

 
 
 
 
 

๙๐ 
๘๐ 

 
 
 
 
 

๙๐ 
๘๐ 

 
 
 
 
 

๘๖.๒๕ 
๗๖.๒๕ 

๔. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเพื่อ
การเกษตร 

 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

๓. เพิ่มศักยภาพการ
ขนส่ง การค้าโลจิ
สติกส์ 

๔.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการขนผ่านสินค้า
เพิ่มขึ้น เกิดการ
ขยายตัวของการค้า 

๓ ๕ ๘ ๘ ๖ ๔. ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมรองรับ
ประชาคมอาเซียน  
 

๕.จ านวนศูนย์ขอ้มูล
ที่เพิ่มขึ้น 

๑ ๑ - - ๑ ๕. มีศูนย์ข้อมูลและพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางการค้า โลจิ
สติกส์ และการขนส่ง 
 

๖. มีจ านวนพื้นที่
รองรับระบบขนส่ง
การค้า โลจิสติกส ์
(ไร่) 

๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 



๓๙ 

ตารางท่ี ๒.๖ (ต่อ) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

 ๑๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่การเกษตร
นอกเขตชลประทานที่
ได้รับประโยชน์จากการ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  

 พัฒนาแหล่งน้ า       

 ๑๕. จ านวนพื้นที่ดินที่
ได้รับการพัฒนาฟื้นฟู
และปรับปรุงบ ารุงดิน 
(ไร่) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

 ๑๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเกษตรกรที่ใช้สาร
ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  

 
ตารางท่ี ๒.๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว  
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 

เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

เป็นศูนย์กลางด้านการ
ท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา 
และนันทนาการ 
ภาคเหนือตอนล่าง 
ตลอดจนให้บริการ
ด้านการท่องเท่ียว 

๑. จ านวนสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ เพิ่มขึ้น  
(แห่ง) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.  พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียวและกีฬา                                         

๒. จ านวนลานกีฬาได้รับ
การพัฒนาให้มีมาตรฐาน
การท่องเท่ียว (แห่ง) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๓. จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
กรมการท่องเท่ียว (แห่ง) 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒.ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
เดิมเพิ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่                                



๔๐ 

ตารางท่ี ๒.๗ (ต่อ) 

 
ตารางท่ี ๒.๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๖-
๒๕๖๐ 

๑. การเป็น
ศูนย์กลางการ
บริการสุขภาพ 
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง (Healthy 
province) 

๑.ประชาชนมีอายุไขเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 
ชาย (ปี) 
หญิง (ปี) 

 
 

๗๑.๙ 
๓๙.๘ 

   
 

๗๗.๓๘ 
๐.๑ 

 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางการบริการสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์(Healthy 
province) ๒. ร้อยละต าบลที่มีการ

จัดการสุขภาพดี วิถีชวีิต
ไทยที่เข้มแข็งตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๕๕ 

เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

 ๔. จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น (แห่ง) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

 ๕. จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การท่องเท่ียวและกีฬา
ได้รับการสนับสนุนทั้งใน
จังหวัดและนอกเขต
จังหวัด (ครั้ง) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓.ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและกีฬา                              

 ๖. จ านวนบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียวและกีฬาที่
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
ทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๑๗๕ ๔.พัฒนาบุคลากรและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
 
                              

 ๗. ร้อยละของจ านวน
หน่วยงานภาครัฐ/
องค์กรภาคเอกชนที่ให้
ความร่วมมืพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕  ๕.พัฒนาขีด
ความสามารถดา้น
ประชาสัมพันธแ์ละ
การตลาด  



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๘ (ต่อ) 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๖-
๒๕๖๐ 

 ๓.  โรงพยาบาลศูนย์ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นศูนย์
เช่ียวชาญระดับ ๑ ใน ๔ 
สาขา 
สาขาโรคหัวใจ 
สาขาโรคมะเร็ง 
สาขาอุบัติเหต ุ
สาขาทารกแรกเกิด 

 
 
 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 
 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 
 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 
 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 
 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 

 ๔. ร้อยละโรงพยาบาลที่
ผ่านการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐาน HA 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

 ๕. ร้อยละของประชาชน ผู้
เสพผู้ติดยาและสารเสพติด
ได้รับการบ าบัดรักษาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕  

 ๖. ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับบริการผู้ป่วยนอกด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น 

๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๔ ๑๒  

๒. เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษา 
บริการทางวิชาการ/
ประชุมวิชาการทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

๗. เป็นพื้นที่ในการจัด
ประชุมวิชาการและการจัด
งานนิทรรศการทั้งใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ (ครั้ง) 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เป็นศูนย์กลางด้านการ
ประชุม สัมมนา  
 

๘. จ านวนชุมชน/ผู้
ประกอบ การที่มกีารน า
องค์ความรู้ไปใช้ด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี                   
และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาและเสริมสร้างให้
เกิดความเข้มแข็งให้ชุมชน
ในทุกด้าน 

๒ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เป็นศูนย์กลางด้านการ
บริการวิชาการ และ ICT 

 
 
 



๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๙ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗–
๒๕๖๐ 

รักษาความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ 
และอนุรักษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

๑. พื้นที่ป่าคงความสมบูรณ์ 
ไม่ถูกบุกรุกท าลายเพิ่มขึ้น 

๑,๗๐๐ 
ฝาย 

ปลูกป่า 
๒๕ 

หมู่บ้าน 

๑,๐๐๐ 
ฝาย 

ปลูกป่า 
๒๕ 

หมู่บ้าน 

๑,๐๐๐ 
ฝาย 

ปลูกป่า 
๒๕ 

หมู่บ้าน 

๑,๐๐๐ 
ฝาย 

ปลูกป่า 
๒๕ 

หมู่บ้าน 

๑,๑๗๕ 
ฝาย 

ปลูกป่า 
๒๕ 

หมู่บ้าน 

๑. สร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในการอนุรักษ์ 
ป้องกันฟื้นฟู 
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน                                 ๒. มีภาคีเครือข่ายในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

๒๖๐ 
หมู่บ้าน 

๒๖๐ 
หมู่บ้าน 

๒๖๐ 
หมู่บ้าน 

๒๖๐ 
หมู่บ้าน 

๒๖๐ 
หมู่บ้าน 

 ๓.จ านวนประชาชนในพื้นที่
เส่ียงภัยธรรมชาติได้รับ
ความรู้ด้านการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัครบทุก
ชุมชน ๑๑๔ หมูบ่้าน 

๑,๔๕๐ 
คน 

๑,๔๕๐ 
คน 

๑,๔๕๐ 
คน 

๑,๔๕๐ 
คน 

๑,๔๕๐ 
คน 

 ๔. ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค และน้ าเพื่อ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 
และสามารถปอ้งกันปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภยัในพื้นที่
ได้เพิ่มขึ้น (แหล่งน้ า:แห่ง) 

แหล่ง
น้ า๒ 
แห่ง 

 
บ่อ

บาดาล 
๑๐ 

แหล่ง
น้ า๒ 
แห่ง 

 
บ่อ

บาดาล 
๑๐ 

แหล่ง
น้ า๒ 
แห่ง 

 
บ่อ

บาดาล 
๑๐ 

แหล่ง
น้ า๒ 
แห่ง 

 
บ่อ

บาดาล 
๑๐ 

แหล่งน้ า 
๒ แห่ง 

 
บ่อ 

บาดาล 
๑๐ 

๒.  อนุรักษ ์และ
พัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาติเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
น้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในพื้นที ่  

 ๕. มีแหล่งน้ าเพื่อชว่ยเหลือ
เกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละ (แห่ง) 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๔๒.๕ ๓.พัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ  

 ๖. ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ก าจัดขยะและน้ าเสียที่ถกูวธิี
เพิ่มขึ้น 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔. ป้องกันและลด
มลพิษ  ณ 
แหล่งก าเนิด 

 ๗. ร้อยละของประชาชนมี
การลดคัดแยกและน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์อย่าง
น้อยร้อยละ๓๐ ของปริมาณ 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐  



๔๓ 

ตารางท่ี ๒.๙ (ต่อ) 

 
ตารางท่ี ๒.๑๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความม่ันคง 
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗–
๒๕๖๐ 

 ขยะที่ต้องน าไปก าจัด   
 ๘. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  

 ๙. จ านวนแหล่งศิลปกรรม
เมืองเก่าและศาสนสถาน ที่
ส าคัญของจังหวัดพิษณุโลก
ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม เพิ่มขึ้น 
(แห่ง) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕.ส่งเสริมการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมเมืองเก่า
และศาสนสถานที่
ส าคัญของจังหวัด
พิษณุโลก 

 ๑๐. จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วร้อยละของ
การใช้พลังงานลดลง 

๗ ๗ ๘ ๙ ๗.๗๕ ๖.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการ
บริหารจัด
การพลังงาน 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗–
๒๕๖๐ 

๑. สนับสนุน
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้
เกิดความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

๑. จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่
มีการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๗๒.๕ ๑. ส่งเสริมสนับสนุน
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ดขีึ้น                             

๒. ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินการตาม
แนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๗.๕ ๒.ขับเคลื่อนแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่หมู่บา้น/ชุมชนอยา่ง
ทั่วถึง 



๔๔ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ 

 
 
 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗–
๒๕๖๐ 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗–
๒๕๖๐ 

 ๓. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๗.๕ ๓.พัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพือ่
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ประชาชนในพื้นที ่

๒. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่าย
กระบวนการ
ยุติธรรม และรกัษา
ความสงบเรียบร้อย
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  

๔. ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
เพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน
เข้มแข็งที่มีความ 
สามารถในการ
ป้องกันตนเอง 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๕๕ ๔.เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
                          

๕.ร้อยละการบาดเจ็บ
จากการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๖.จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของหมู่บ้านที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและเข้า
ร่วมกิจกรรมกบัส่วน
ราชการ 

๕๐๐ ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๕๗๕ ๕. เสริมสร้างพลังทางสังคม
ทุกรูปแบบ 
 

๗. ระดับความส าเร็จ
ด้านความมั่นคงตาม
แนวชายแดน 

๒ 
ครั้ง 

๒ 
ครั้ง 

๒ 
ครั้ง 

๒ 
ครั้ง 

๒ 
ครั้ง 

๖.ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง ๘. ระดับความส าเร็จ

ของการด าเนินการ
ตามแผน 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 



๔๕ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต้องมีการกระตุ้นให้ผู้น าในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่
ละอ าเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันคิด ตัดสินใจ ก าหนดอนาคตของชุมชนและรับผิดการด าเนินงาน
ตามแนวทางที่ก าหนดร่วมกัน ทั้งนี้ในการคิดตัดสินใจ และท างานร่วมกันในชุมชนจะเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องมีศูนย์การเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถด าเนิน
ชีวิตที่สามารถพ่ึงพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ พออยู่พอกินตามอัตภาพคนในชุมชน
จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งภายในชุมชนและต่างชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของ
ตนเองให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพ่ือให้ตนเองและชุมชนสามารถอยู่รอด มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน เพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุน เป็นหนทางพ่ึงพาตนเองทาง
เศรษฐกิจ อยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งศูนย์การเรียนรู่ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนมากที่สุด คือ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นได้จากผลการศึกษาของ  

ค าหล้า อนันต์ พลธานี และอรุณี พรมค าบุตร (๒๕๕๗)๒๓ ศึกษาถึงบทบาทของการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษา อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรเกิดจากการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อน
กระบวนการผลิตที่ล้มเหลวในอดีต อยู่ในกับดักของวงจรหนี้สิน การผลิตที่เอาเงินเป็นตัวตั้ง ท าให้
ทรัพยากรเสื่อมโทรม น าไปสู่ความล้มเหลวในครอบครัว การใคร่ครวญอย่างแยบคาย ถึงอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต น าไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ สร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การน า
หลักธรรมะมาปรับใช้คือ หลักอริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ และ ศีล ๘ (กลุ่มปราชญ์) น าไปสู่
ฐานแห่งการรู้จักตนเองและพ่ึงพาตนเองและเห็นทางแก้ปัญหาชีวิต มีการออกแบบชีวิตโดยมีปราชญ์ 
คนต้นแบบและใช้หลักสัมมาทิฐิเป็นฐานในด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติ ผลที่ตามมาน าไปสู่การสร้าง
ระบบการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต การสังเกต การระดมสมอง 
การสะท้อนเส้นทางชีวิตและมีการสร้างการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือตอบโจทย์ชีวิต 
ซึ่งความรู้ที่สร้างขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยในการจัดการด้านครอบครัว ทรัพยากร 
เศรษฐกิจและชุมชน ตลอดมีหลักที่ดีงามของชีวิตไปปฏิบัติ การบูรณาการความรู้ท้องถิ่นและความรู้

                                                           
๒๓ นิสิต  ค าหล้า อนันต์  พลธานี และอรุณี  พรมค าบุตร, “ศึกษาถึงบทบาทของการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษา อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ” , รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๗. 



๔๖ 

สมัยใหม่ ท าให้สามารถยืนหยัดได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งการเรียนรู้น าไปสู่การสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีอาหารพอเพียง มีความอยู่ดีขึ้น ลดภาวะหนี้สิน เพ่ิมรายได้ครัวเรือน และมี
การสร้างเครือข่ายต่อเนื่อง และแนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จะเห็นได้จากผลการศึกษาของ  

สุชาดา แสงดวงดี เยาวภา บัวเวช และมาริษา สุจิตวนิช (๒๕๕๗)๒๔ ได้ศึกษาถึงแนว
ทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรตามความต้องการของชุมชนล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า บริบทที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรที่ส าคัญมี ๕ 
ประการ ได้แก่  

๑) สภาพปัญหาการเกษตรในพื้นที่  ได้แก่ ปัญหาการใช้สารเคมีและการท าการเกษตรที่ไม่
ถูกวิธี ปัญหาด้านต้นทุนความรู้และต้นทุนการท าเกษตร ปัญหาสภาวะทางธรรมชาติและราคาวัตถุดิบ
ทางการเกษตร ปัญหาการขาดการด าเนินชีวิตและท าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มและความรู้ด้านการตลาด 

๒) สถานภาพการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรมีน้อยมาก จึงควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ๒ ประการ ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมคิดและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ 

๓) สถานภาพการจัดท าศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรที่ควรให้
ความส าคัญมี ๓ ประการ ได้แก่ การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ การเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตร และการจัดสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 

๔) สถานภาพการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ใน
ด้านการให้บริการฐานเรียนรู้ ควรให้ความส าคัญมากที่สุดกับ การจัดฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ย
ชีวภาพ ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของฐานเรียนรู้ ควรให้ความส าคัญมากที่สุดกับการถ่ายทอดความรู้
การท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

๕) ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 
พบว่า ด้านความต้องการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ควรให้ความส าคัญกับ หลักความพอประมาณ 
หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และ หลักความมีเหตุผล ส่วนด้านความต้องการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงควรให้ความส าคัญกับการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และการแสวงหาโอกาสใหม่ 

                                                           
๒๔ สุชาดา แสงดวงดี เยาวภา บัวเวช และมาริษา สุจิตวนิช , “แนวทางการพัฒนาบทบาทและ

ศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนล า
พญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม), ๒๕๕๗. 



๔๗ 

ปริยกร เพชรบ ารุง (๒๕๕๘)๒๕ ได้ศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน : ศึกษากรณี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า  

๑. รูปแบบกิจกรรมและแนวทางการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในพ้ืนที่ต าบลโมถ่าย เกิดจากความต้องการที่มีร่วมกันของคนใน
ชุมชนที่ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพทาง
การเกษตร โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทางการด าเนินงานสามารถช่วยส่งเสริม
ให้คนในชุมชนได้ท า กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ได้จัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมีการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสมาชิกและคนในชุมชน ส่งเสริมให้นาความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตรกับศูนย์เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติจริงภายในครัวเรือนของตนเองได้ มี
การจัดประชุมและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการท า 

กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐาน แนวทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการงานภายใน
ศูนย์เรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมและแนวทางการดาเนินงาน ท าให้ศูนย์เรียนรู้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถให้ประโยชน์กับคนและชุมชนในพ้ืนที่ต าบลโมถ่ายอย่างแท้จริง คนใน
ชุมชนก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้และร่วมฝึกทักษะอาชีพเสริมทางการเกษตร
กับทางศูนย์อย่างสม่ าเสมอ 

๒. บทบาทของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน
พ้ืนที่ต าบลโมถ่าย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้คนในชุมชนได้ดีในระดับหนึ่ง กิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตรในแต่ละ
ฐานที่ทางศูนย์จัดขึ้นสามารถชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการเรียนรู้และการฝึกทักษะ
อาชีพทางการเกษตรที่ช่วยส่งผลให้เกิดการพ่ึงตนเอง การจัดการตนเอง และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคครัวเรือนและชุมชนได้จริง เพราะปัจจุบันคนในชุมชนได้หันมาเข้าร่วมทากิจกรรมการเรียนรู้
กับทางศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนเกิดความสามัคคีเพ่ิมขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเมื่อเทียบกับในช่วง
ระยะ เวลาที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพ้ืนที่ จนในปัจจุบัน
บทบาทของศูนย์เรียนรู้สามารถน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนและชุมชนได้ดี
พอสมควร 

 

                                                           
๒๕ ปริยกร  เพชรบ ารุง, “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความเข้มแขจงให้กับชุมชน : 

ศึกษากรณี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, รายงานการ
วิจัย, (มหาวิทยาลัยรามค าแหง), ๒๕๕๘. 



๔๘ 

นวลพธู  นาสา (๒๕๕๗)๒๖ ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน จังหวัดล าปาง พบว่าปัจจัยความส าเร็จที่เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัดล าปางทั้ง ๓ ศูนย์ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน คือ  

๑) ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากการด าเนินงานตามขอบเขตและวิธีด าเนินงานสาหรับศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔  

๒) ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากความพร้อมภายในชุมชนและการได้รับการสนับสนุนจาก
ภายนอกชุมชนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทั้ง ๓ ศูนย์ ความพร้อมภายในของทั้ง ๓ ศูนย์
สามารถสรุปได้ ๓ ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพร้อม
และสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ และด้านบทบาทของประธานกลุ่ม การได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
ชุมชนของทั้ง ๓ ศูนย์ที่ได้ศึกษา สามารถสรุปได้ ๓ ด้าน คือด้านหลักสูตรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
จากหน่วยงาน ด้านบทบาทเจ้าหน้าจากหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนรู้และ
งบประมาณ  

๓) ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  

๔) ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
๕) ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากผลที่ได้รับในเชิงบวกต่อสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชนจากการเคยเข้าร่วมโครงการ 
รัฐพงศ์  สีแสด (๒๕๕๖)๒๗ ได้ศึกษาการประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก พบว่า ๑) ด้าน
กระบวนการในการด าเนินโครงการ พบว่าทางส านักงานเกษตร อ าเภอไม่ได้ให้ความส าคัญกับการที่จะ
ให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการด า เนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ๒) ด้านความรู้ 
ความเข้าใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ พบว่าเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) 

                                                           
๒๖ นวลพธู  นาสา, “ปัจจัยความส าเรจจในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน 

จังหวัดล าปาง”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๘.  
๒๗ รัฐพงศ์  สีแสด, “การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  กรณีศึกษาศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), 
๒๕๕๖. 



๔๙ 

ด้านผลการด าเนินโครงการ พบว่าเกษตรกรขาดภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต ดังนั้นโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งนี้จึงไม่ผ่านการประเมิน 

ศิวราภรณ์  ไชยบุรี (๒๕๕๕)๒๘ ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน พบว่า ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างชุมชน กับภาคราชการ เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยการน านโยบายของ
รัฐบาล ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติกกเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม ในส่วนรูปแบบ
และโครงสร้างการด าเนินงาน ทั้งระบบการบริหารจัดการมีความชัดเจนในรูปของคณะกรรมการ 
ขณะเดียวกันปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยปัจจัย
ภายใน ได้แก่ วิสัยทัศน์/นโยบาย/การวางแผน/การก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน ความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณ และการจัดโครงสร้าง
อัตราก าลังคน ในส่วนของปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ การ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ล้วนเป็นปัจจัยในการสนับสนุน
ความส าเร็จ ด้านของการพัฒนารูปแบบการจัดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต ได้มีการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาด้านบุคลากร ด้านระบบการจัดท าบัญชี ด้านพัฒนา
หลักสูตร/กิจกรรม ด้านการขยายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน และระดับต าบล 
การก าหนดรูปแบบโครงสร้างของบุคลากร การก าหนดรูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
ทันสมัย และต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๘ ศิวราภรณ์  ไชยบุรี, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจจของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

บ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๕. 



๕๐ 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

แนวคิดทฤษิ ี
ทฤษฎีการพัฒนาศักยภา
เครือข่ายศูนย์การเรียนรูฯ้ 

ข้อมูลภาคสนาม 
- การสัมภาษณจ์าก

แบบสอบถาม ๔ 
อ าเภอ ๘ ศูนยฯ์ 

แนวทางปิิบัติผลที่ได้รับ 
สามารถน าไปใช้ต่อยอดทาง

ความคิดน าเสนอเวทีนานาชาต ิ

(วิเคราะห์) 
FOCUS GROUP 

แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่าย

ศูนย์การเรียนรูฯ้ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
-  เกษตรจังหวัดฯ 
-  ผู้น าศูนย์การ

เรียนรูฯ้ 
-  อาจารย์/ผู้มรีะสบ
การณ ์

 
 



บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

พิษณุโลก” ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) กับผู้เกี่ยวข้อง  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ 
(Applied Research) เน้นการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเอกสาร โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการแบบ
ผสมผสาน ดังนี้ 

๓.๑.๑ การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องประวัติพัฒนาการ หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม 
ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

๓.๑.๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ โดยอาศัย  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่ายการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องในครั้งนี้  ผู้วิจัยจะได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ต าราทางวิชาการ วารสารและหนังสืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 



๕๒ 

๑) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ 
๒) แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
๓) รูปแบบการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพิษณุโลก 
๔) การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๕) ข้อมูลพ้ืนที่วิจัย 
๖) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๗) กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๓.๑.๑.๒ ท าการศึกษาบริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและ กระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกศูนย์ เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑.๑.๓ สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมาของ
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.๑.๒ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) 
เพ่ือทราบถึงบริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

๓.๑.๒.๑ ท าการศึกษาและคัดเลือกบุคคลากร คือ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้น าชุมชุน ปราชญ์ชาวบ้าน โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความส าคัญของเรื่อง คือ การพัฒนาเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญ 

๓.๑.๒.๒ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ๒๙ ราย 

๓.๑.๒.๓ ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์การศึกษาบริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 
มีศักยภาพครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ (learning) ด้านการลงทุน (investing) ด้านการ
ดูแล (nurturing) และด้านการรักษา (keeping) โดยเน้นแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการศึกษาวิจัย 

๓.๑.๒.๔ สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ
ภาคสนาม โดยน ามาวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 

๓.๑.๒.๔ สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 



๕๓ 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้น าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๔ อ าเภอ 

อ าเภอละ ๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหมด ๒๙ คน เพ่ือประกอบข้อมูลในการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ 
รายชื่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที่ อ ำเภอ ชื่อศูนย์เรียนรู้ ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ เจ้ำของศูนย์เรียนรู้ 

๑ เมืองพิษณุโลก 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านหัวเท 

บ้านหัวเท หมู่ ๘ ต าบล
บ้านกร่าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

นายมาโนชย์  ช่างพนิิจ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลมะขามสงู 

๓๔/๑ หมู่ ๔ ต าบลมะขาม
สูง อ าเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 

นายมังกร มหาช ู

๒ วังทอง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านดอนม่วง 

บ้านดอนม่วง หมู่ ๑๐ 
ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

นางอุบล  ใจโอด 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านบัวสรรค ์

๓/๑ หมู่ ๙ ต าบลวังนก
แอ่น  อ าเภอวังทอง  
จังหวัดพิษณุโลก 

นายไพบลูย์  ชูเอียด 

๓ บางระก า 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้า
เกษตรอ าเภอบางระก า 

หมู่ ๘ ต าบลนิคมพฒันา 
อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

นางพชรกมล  
 เหลืองทอง   

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลหนองกุลา 

๑๖๓ หมู่ ๑๔ ต าบลหนอง
กุลา  อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

นายทองปาน   
เผ่าโสภา 

๔ บางกระทุ่ม 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้า
เกษตรอ าเภอบางกระทุ่ม 

๔๖/๑ หมู่ ๒ ต าบลนครปา่
หมาก อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก 

นายสมพงษ์  
 อ้นชาวนา 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านดงพยอม 

หมู่ ๑๑ ต าบลนครปา่
หมาก อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก 

นางจนัตนา  ศิริวัฒน์     



๕๔ 

๓.๒.๑ ส ำหรับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดตัวแทนชุมชน/ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒๙ คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจงตามความส าคัญของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

๓.๒.๑.๑ ดร.เอกชัย  โกมลกิตติ์ ต าแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๓.๒.๑.๒ นางจันตนา  ศิริวัฒน์ ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน

ดงพยอม 
๓.๒.๑.๓ รศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
๓.๒.๑.๔ นางพชรกมล  เหลืองทอง ต าแหน่ ง ประธานศูนย์ เรียนรู้ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางระก า 
๓.๒.๑.๕ นางสาวฐิติมา  กลางจิตร์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ 
๓.๒.๑.๖ นางสาวสงกรานต์  เกตุดี ต าแหน่ง เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัคร

รักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก 
๓.๒.๑.๗ นางอุบล  ใจโอด ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอน

ม่วง 
๓.๒.๑.๘ นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล ต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 
๓.๒.๑.๙ นายขจรเกียรติ  แพงศรี ต าแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
๓.๒.๑.๑๐ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
๓.๒.๑.๑๑ นายทองปาน  เผ่าโสภา ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ต าบลหนองกุลา 
๓.๒.๑.๑๒ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
๓.๒.๑.๑๓ นายบัณฑิต  วงศ์ เสนานุรักษ์  ต าแหน่ ง หั วหน้าศูนย์การเรียนรู้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
๓.๒.๑.๑๔ นายบุญทรง  แทนธานี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 
๓.๒.๑.๑๕ ผศ.ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล ต าแหน่ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๓.๒.๑.๑๖ นายไพบูลย์  ชูเอียด ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน

บัวสรรค ์
๓.๒.๑.๑๗ นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิษณุโลก 



๕๕ 

๓.๒.๑.๑๘ นายมังกร  มหาชู ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบล
มะขามสูง 

๓.๒.๑.๑๙ นายมาโนชย์  ช่างพินิจ ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหัวเท 

๓.๒.๑.๒๐ นายวิวัฒน์  นาคเอ่ียม ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ 
๓.๒.๑.๒๑ นายสมพงษ์   อ้นชาวนา ต าแหน่ ง ประธานศูนย์ เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางกระทุ่ม 
๓.๒.๑.๒๒ นายสมัคร  ใบยา ต าแหน่ง หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จังหวัด

พิษณุโลก 
๓.๒.๑.๒๓ นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ 
๓.๒.๑.๒๔ นายสุธี  ค ามาเมือง ต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่

แยกอินโดจีน 
๓.๒.๑.๒๕ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร ต าแหน่ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 
๓.๒.๑.๒๖ นายอากุล  จันทะแก้ว 
๓.๒.๑.๒๗ นายปรีชา  ฟ้าคะนอง 
๓.๒.๑.๒๘ นางบุญเตียง  ทรงพุฒิ 
๓.๒.๑.๒๙ นายสุจิลัย  จันทคูณ 

๓.๒.๒ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยสนทนากลุ่มเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจ านวน ๑๐ ท่าน 

๓.๒.๒.๑ นายสุธี  ค ามาเมือง ต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่
แยกอินโดจีน 

๓.๒.๒.๒ นางประนอม  ทิวะพันธุ์ ต าแหน่ง นายกสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษา
ดินแดน จังหวัดพิษณุโลก 

๓.๒.๒.๓ นายบัณฑิต  วงศ์ เสนานุรักษ์  ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 

๓.๒.๒.๔ นางสาวสงกรานต์  เกตุดี ต าแหน่ง เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัคร
รักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก 

๓.๒.๒.๕ นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก 



๕๖ 

๓.๒.๒.๖ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
๓.๒.๒.๗ นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึง

พระ 
๓.๒.๒.๘ รศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนา

ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
๓.๒.๒.๗ นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล ต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 
๓.๒.๒.๘ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
๓.๒.๒.๙ นายขจรเกียรติ  แพงศรี ต าแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
๓.๒.๒.๑.๐ นายบุญทรง  แทนธานี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการพัฒนาเครือข่าย
ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการตั้งประเด็น
หลักในการศึกษาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก โดยด าเนินการ
และใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่  

๓.๓.๑ กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการและจาก

งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครือข่ายศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
และการพัฒนาเครือข่าย โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ๒ ชนิด ประกอบด้วย ๑) แบบสัมภาษณ์           
๒) สนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๓.๓.๑.๑ การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์        
บริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

๑) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องประวัติพัฒนาการ หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากหนังสือ บทความ ต ารา คัดส าเนาจากรายงานการวิจัยหรือบทความตาม
เว็บไซต์ 

 



๕๗ 

๒) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้าง
กรอบของค าถาม โดยสร้างเครื่องมือจากกรอบเนื้อหาในค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

๓) ผู้วิจัยสร้างโครงร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) 
แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและส านวนภาษาแล้วน าไปปรับปรุง
แก้ไขแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview)  

๔) น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จ านวน ๒๙ ท่าน  

๓.๓.๑.๒ สนทนากลุ่ม โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เช่น หัวหน้า
ส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถึงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยเสนอ 

๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย ๑) แบบ

สัมภาษณ์ ๒) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
๓.๓.๒.๑ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มี

ลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้าง 
๓.๓.๒.๒ สนทนากลุ่ม ผู้วิจัยสร้างประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มโดยท า Focus 

Group 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔ อ าเภอ 

อ าเภอละ ๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ละ ๔ คน รวมทั้งหมด ๓๒ คนรวมถึงการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยให้สมบูรณ์ มีความ
เที่ยงตรง สามารถตรวจสอบได้ จึงก าหนดใช้วิธีการที่หลากหลาย การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ประกอบด้วย ดังนี้ 

๓.๔.๑ การศึกษาภาคสนาม การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้อาศัยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการศึกษาในภาคสนามเป็นหลักส าคัญ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มและบันทึก
ข้อมูลต่างๆ  

๓.๔.๒. โดยการสัมภาษณ์ เป็นการซักถามข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง วิธีการนี้ผู้วิจัยใช้ในการรวบรวมข้อ มูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 
 



๕๘ 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ทุกระยะของการวิจัย คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากวิธีการต่างๆ มา

ตรวจสอบกับค าถาม วัตถุประสงค์และกรอบคิดการวิจัย จากนั้นจึงจะจัดท าหมวดหมู่ของข้อมูลด้วย
โปรแกรมประยุกต์เชิงสถิติ (SPSS) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ก่อนสรุปเนื้อหา (Content 
Analysis) ในลักษณะของการอธิบายเชิงพรรณนาจากการประชุมสนนทนากลุ่ม (Focus Groups) 
และจัดท ารายงานการวิจัยแบบสมบูรณ์ตามระเบียบของการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป 



 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

พิษณุโลก” ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษา โดยการส ารวจวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis), 
การสัมภาษณ์โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion)  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 

๔.๑ ผลการศึกษาบริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 

๔.๒ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดพิษณุโลก 

๔.๓ ข้อค้นพบจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จาการวิจัย 
 
๔.๑ ผลการศึกษาบริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

พิษณุโลก 

๔.๑.๑ ประวัติการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
พ้ืนที่ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร       

(ท านา) มีระบบการชลประทาน สามารถท าการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี  จากจ านวนประชากรที่เพ่ิม
มากขึ้น และที่ดินท ากินก็ลดน้อยลง จึงท าให้ประชาชนประสบกับการขาดแคลนที่ดินท ากิน ท าให้
หน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาลต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าให้การช่วยเหลือในการจัดการ
วางแผน ให้ความรู้เพ่ิมเติมจากเดิมที่เกษตรมีความรู้ทางด้านการเกษตรอยู่เป็นต้นทุนอยู่แล้ว ด้วยการ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือ
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิต
ได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมา



๖๐ 

ช่วยในการแก้ไขให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ขึ้นหลายแหล่ง เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่ดินท ากิน สามารถสร้าง
อาหารได้ด้วยตนเองอย่างพออยู่พอกิน หากเหลือจากการบริโภคสามารถน าไปขายที่ตลาด สร้าง
รายได้เลี้ยงครอบครัวได้อีกวิธีการหนึ่ง โดยการต้องเริ่มจากความต้องการของประชาชนเองที่อยาจะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และน าไปต่อยอดในการพัฒนาแหล่ง
ที่ดินท ากินได้ด้วยต้นเอง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับด้านเงินลงทุน คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
วางแผน ขั้นตอนการด าเนินงานจัดตั้งกลุ่ม การออกกฎระเบียบ ข้อตกลงรงมกันระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม โดยทุกขั้นตอนสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และช่วยกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จึงจะเป็นการสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ท่ียั่งยืนต่อไป๑ 

ในการจัดตั้งกลุ่มก็จะเริ่มท าการปลูกพืชผักปลอดสารเคมี เหตผลที่ต้องเอกปลูกพืชผัก
สวนครัวก่อนก็เพ่ือทดลองปลูก และหาตลาดที่จะน าสินค้าออกไปขาย ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ที่ไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถจ าหน่ายสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังขายให้กับ
สมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ในราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาด ส่งผลให้ชาวบ้านมองเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญของการผลิตพืชผักปลอดภัย นอกจากการปลูกผักปลอดสารพิษแล้ว จึงหันมาเลี้ยงปลา 
เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงแพะ เลี้ยงวัว ในหลายๆ ศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยกลุ่มสมาชิกจะ
ประชุมเพ่ือหาข้อตกลงในการพัฒนาศูนย์การเรียนแต่ละแหล่ง ให้เกิดความเหมาะสมกับพ้ืนที่และ
ความต้องการของสมาชิกเอง และในที่สุดก็ขยายผลไปสู่พ้ืนที่ข้างเคียง ครอบคลุม ๙ อ าเภอ ๓๖ 
ต าบล๒ จนเกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาการเกษตร จ.พิษณุโลก และ
ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขับเคลื่อน 
“เครือข่ายพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย”๓ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น น าไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพ้ืนที่ นับเป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ ที่สั่นสะเทือนไปถึง
สังคม ชุมชนรอบข้าง จนมีการเอาอย่าง และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับใหญ่ทั้งจังหวัด จึงสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนบ้านท่าช้างเป็นอย่างยิ่ง๔ 

ความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในเรื่องขององค์ความรู้และ
สภาประชาชน มีสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านและอาสาพัฒนาชุมชน เป็นแกนหลักการท างาน ของศูนย์

                                                
๑ สัมภาษณ์ นายสมัคร  ใบยา, หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันท่ี ๙ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๒ สัมภาษณ์ นางพชรกมล  เหลืองทอง, ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอบางระก า, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ นางสาวสงกรานต์  เกตุดี, เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก, 

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ์ นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล, พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๖๑ 

เรียนรู้ชุมชน คณะกรรมการมาจากผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย, สมาชิก อบต., อสม., กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นสมาชิกและกรรมการด าเนินงาน๕ โดยมีการก าหนดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเวทีของชาวบ้าน โดยชาวบ้านเพ่ือชาวบ้าน 
เพ่ือปรับเข้ากับแผนพัฒนาในส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบ๖ จึงเป็นการก่อเกิดการพัฒนาชุมชนใน
หลายรูปแบบและกระบวนการ เกิดการเรียนรู้ในหมู่บ้านและต าบลมีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนสู่
ชุมชน คนในแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยน พูดคุย มีความเสมอภาค การปฏิสัมพันธ์กันในหมู่บ้านและต่าง
หมู่บ้าน ความเอ้ืออาทร ความสมานฉันท์ ก่อเกิดเป็นทีมงาน๗ ซึ่งได้ส่งผลให้เห็นในกิจกรรมใหม่ที่
เกิดขึ้นในชุมชนจนถึงปัจจุบัน ท าให้มีการพัฒนาตนเองและ มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโดย
ชุมชนเอง มีพ่ีเลี้ยงเป็นภาครัฐที่มีบทบาท แนะน า ช่วยงานธุรการ การติดต่อประสานงาน หรืองาน
วิชาการที่ตนเองไม่ถนัด๘ องค์กรบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
ชุมชน ให้ ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพบปะและค้นคว้าข้อมูลได้๙ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ร่วมมือกันหาทางออกจากปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน 
หลังจากสุ่มตรวจแล้วพบว่าส่วนใหญ่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย๑๐ และเมื่อมองไปที่ต้นเหตุ ก็พบว่ามา
จากการบริโภคผัก ผักไม้ ที่ปนเปื้อนสารเคมีจากท้องตลาด หรือบางรายที่เป็นเกษตรกร เพาะปลูกเอง 
ก็ใช้ปุ๋ย และยา เพ่ือเร่งผลผลิตให้งอกงาม และก าจัดศัตรูพืช๑๑ พร้อมกันนั้น ก็ค่อยๆ ขยับขยาย โดย
พัฒนาพ้ืนที่สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับคนในชุมชน มีที่ พักส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา และได้รับประทานอาหารปลอดภัย จากพืชผักที่ปลูกเองภายในชุมชน๑๒ รณรงค์
ให้น าภาชนะเหลือใช้ เช่น กระป๋องสี ยางรถยนต์ มาเป็นกระถางเพาะปลูก ท าทุกพ้ืนที่ในหมู่บ้านให้

                                                
๕ สัมภาษณ์ นายสุธี  ค ามาเมือง, ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, เมื่อวันท่ี ๑๑ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร, อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ รศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ, คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงคราม, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์ ดร.เอกชัย  โกมลกิตติ์, อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นางบุญเตียง  ทรงพุฒิ, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล, นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล, เกษตรจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายบุญทรง  แทนธาน,ี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๖๒ 

กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียว อย่างน้อยที่สุดก็ให้ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ขิง ข่า ตะไคร้๑๓ เมื่อจะประกอบ
อาหารในแต่ละมื้อ จะได้เก็บมาใช้แบบสดๆ ไม่ต้องพ่ึงพิงวัตถุดิบจากตลาด แถมยังปลอดภัยทั้งจาก
สารเคมี และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย๑๔ ขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ก็มี
กองทุนเมล็ดพันธุ์ให้คนในชุมชนยืมไปปลูก๑๕ แต่เมื่อเก็บผลผลิตได้ต้องส่งเมล็ดพันธุ์คืน เพ่ือส่งต่อให้
ชาวบ้านรายอื่นได้มีโอกาสเพาะปลูกต่อไป รวมทั้งมีการต่อยอดไปถึงการเพาะเห็ด อบรมเรื่องการแปร
รูปเพื่อถนอมอาหาร เช่น แปรรูปเห็ด ท าน้ าพริกเห็ด น้ าเห็ดหูหนูขาว น้ าเห็ดหูหนูแดง เกิดกลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชนขึ้น๑๖ 

๔.๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน ๑) เพ่ือให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกัน

ภายในชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบลและมีจุดการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านหลากหลายสาขาองค์
ความรู้ ๒) เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชน และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะดวกเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ๓) เพ่ือให้มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔) การให้โอกาสชุมชน
เองมาเป็นผู้จัด ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน๑๗ และร่วมกันจุดกระแสการเรียนรู้เพ่ือความเป็นคน
ไทย ให้คงอยู่ ๕) ต้องการเผยแพร่ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แก่คนทั่วไป ให้ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 
แบบ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

การเป็นศูนย์รวมการศึกษาดูงานของกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอ่ืนที่สนใจ สร้าง
มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและบุคคลทั่วไป 
เน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และประทับใจแก่สมาชิก และผู้ที่มาใช้บริการ๑๘ รูปแบบการ

                                                
๑๓ สัมภาษณ์ นายไพบูลย์  ชูเอียด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวสรรค์, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายมังกร  มหาชู, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลมะขามสูง, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์  นาคเอี่ยม, นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ, เมื่อวันท่ี ๙ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายสมัคร  ใบยา, หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๙ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางสาวฐิติมา  กลางจิตร์, นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ, เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ์ นางอุบล  ใจโอด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 



๖๓ 

บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน แนวทางการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน จัดให้ เป็นศูนย์
ข้อมูลชุมชน บัญชีครัวเรือน และข้อมูลในการจัดท าแผนชุมชน๑๙ จัดให้เป็นที่รวบรวมความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า รวบรวมองค์ความรู้
ของชุมชนที่ผ่านการรวบรวมสังเคราะห์และจัดท าเอกสารไว้ศึกษาหรือเรียนรู้ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
ของชุมชน๒๐ และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นของเกษตร, พัฒนาชุมชน, สาธารณสุข, การศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนๆ และคนในชุมชนควรรู้เพ่ือ น าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเกิดความรักถิ่น ฐาน 
บ้านเกิด โดยผ่านกระบวนการจัดการเป็นประโยชน์ต่อประชาชน๒๑ เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับคนในหมู่บ้านและต าบล เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ศักยภาพให้กับคนในชุมชน๒๒ เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในหมู่บ้านและต าบล คนใน
หมู่บ้านและต าบลได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองจากสิ่งที่เป็นทุนทางสังคม และองค์ความรู้ที่มี ท าให้มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน มีรายได้เพ่ิม มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน๒๓ 
ประชาชนมีการเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนมีครอบครัวพัฒนาอยู่ในหมู่บ้าน 
ประชาชนเรียนรู้เรื่องการลดรายจ่ายในครัวเรือน การท าให้มีรายได้เพ่ิมและการท าให้มีเงินเหลือออม
ไว้ใช้เมื่อจ าเป็น๒๔  

๔.๑.๓ โครงสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งขึ้น แสดงให้เห็นว่าในแต่และ

ส่วน ฝ่าย หรือแผนก นั้นมีหน้าที่ต้องกระท าอะไรบ้างซึ่งผลดีก่อให้เกิดการได้คนมีความสามารถ
ท างานในแผนกนั้นๆ ทั้งยังฝึกบุคคลในแผนกนั้นๆ ให้มีความเชี่ยวชาญกับหน้าที่ของงานนั้น เมื่อทุก
คนมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ชนิดเดียวกันย่อมก่อให้เกิดการประสานงานได้ง่าย  เนื่องจากแต่ละ
คนมีความสนใจในงานและใช้ภาษาเดียวกันท าให้สามารถสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีได้ง่าย  และ
การบริหารงานก่อเกิดความประหยัด  

                                                
๑๙ สัมภาษณ์ นายขจรเกียรติ  แพงศรี, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายทองปาน  เผ่าโสภา, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองกุลา, เมื่อวันที่ ๑๕ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายบัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์, หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายปรีชา  ฟ้าคะนอง, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน 

มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายมาโนชย์  ช่างพินิจ, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวเท, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 



๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ ๔.๑ แสดงโครงสร้างและองค์ประกอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน๒๕ 
 
จากรูปภาพที่ ๔.๑ จากการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารและลงพ้ืนที่วิจัย ผู้วิจัยสรุป

โครงสร้างศูนย์การเรียนรู้และองคป์ระกอบ อธิบายได้ดังนี้ 
๑. สถานที่ คือ สถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้า

มาเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะ สังสรรค์ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน การจัดพ้ืนที่การเรียนทางกายภาพเพ่ือให้ประชาชน หรือ
สมาชิกศูนย์สามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเอง 

๒. คณะกรรมการ คือ กลุ่มบุคคลที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ด าเนินการด้านบริหารหรือกระท า
การบางอย่างโดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความเป็นอิสระในการ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างกรรมการด้วยกัน  รวมทั้งต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน โดยสมาชิกในคณะกรรมการมักจะถูกก าหนดให้การท างานในรูปคณะกรรมการ
เป็นพิเศษ จากการท างานตามปกติ ซึ่งในทางการบริหารนั้นเราถือว่าคณะกรรมการเป็นการกระท า
ของกลุ่ม และถือว่าคณะกรรมการเป็นกลุ่มก่อให้เกิดการรวมพลัง ผลรวมของงานที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานเป็นกลุ่มย่อยมีมากกว่าผลรวมของงานที่เกิดจากต่างคนต่างท า คณะกรรมการเป็นกลุ่มที่เกิด

                                                
๒๕ ส านักงานความเข็มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชน, 

แนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๙). 



๖๕ 

จากการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีอ านาจหน้าที่หรือภาระที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน อาจได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการถาวร  

๓. ระเบียบข้อบังคับ คือ แบบแผนเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย กฎระเบียบจึงเป็นกฎเกณฑ์
ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือป้องกันไม่ให้สมาชิกท าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต การงาน และทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยกฎระเบียบมีความส าคัญต่อชีวิต การงาน และความสัมพันธ์ของสมาชิกศูนย์ ไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหนและท าอะไรก็ตามจะต้องมีกฎระเบียบไม่มากก็น้อย ชีวิต การงาน และความสัมพันธ์จึงจะ
ราบรื่น 

๔. ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์ แทนปริมาณหรือ
การกระท าต่างๆ ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ และท้ายสุด
ของข้อมูลก็คือ วัตถุดิบของสารสนเทศ ข้อมูลจึงบอกเกี่ยวกับสภาพการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่
ปรากฏขึ้น และข้อมูลจะคงสภาพการเป็นข้อมูลอยู่เช่นนั้น ไม่ว่าจะมีการน าเอาไปใช้หรือไม่ หรือผู้ใด
เป็น ผู้น าไปใช้ ทั้งนี้ ข้อมูลอาจมีลักษณะเป็นข้อความ ซึ่งเมื่อน ามาใช้จะต้องท าการตีความหรือ
พิจารณาความหมายของข้อความเหล่านั้นเพ่ือหาข้อสรุปเพ่ือตัดสินใจต่อไป หรือข้อมูลอาจมีลักษณะ
เป็นข้อมูลที่สามารถน าไปประมวลผลได้ โดยอาศัยวิธีหรือกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ
ต่างๆ กันเพ่ือหาข้อมูลสรุปส าหรับพิจารณาตัดสินใจต่อไป 

๕. ฐานเรียนรู้ คือ ฐานการเรียนรูตองสามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรูที่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แสวงหาความรูและการท าความเขาใจ 
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกต หรือการเรียนรูโดยการปฏิบัติมีการรวบรวมขอมูล น าขอมูลที่ไดไปคิด
พิจารณาเหตุ และผลเกิดเป็นความคิด ทัศนคติความเชื่อ กระบวนทัศน์ที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของ
การจัดการเรียนรู้ ท าให้สมาชิกศูนย์ฯ ได้ดู เห็น สัมผัส จับต้อง ซักถาม ก่อให้เกิดความรู้ ความคิด
มากกว่าประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม 

๖. จุดเรียนรู้ คือ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในการแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การ
กีฬา สถานประกอบการ วัด ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งข้อมูล ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เป็นต้น 

๗. วิทยากร คือ ผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะ
วิทยาที่ตนเองมีความรู้ความช านาญในแขนงนั้นๆ เช่น นักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากองค์
ภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่อดีต  สามารถสาธิต
การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น 



๖๖ 

๘. อบรมการใช้ชีวิต + ทักษะอาชีพ คือ ในการด าเนินชีวิตและการท างานของแต่ละคน
ย่อมปรารถนาความสุข ความสดชื่น ความสมหวังและความส าเร็จในกิจหน้าที่การงานของตน ซึ่ง
ความต้องการดังกล่าวถือเป็นพ้ืนฐานและเป้าหมายในการท างาน ในแต่ละวันของแต่ละชีวิต แต่ใน
บางครั้ง และบ่อยครั้งที่หลายต่อหลายคนไม่เข้าใจเป้าหมายและคุณค่าการท างานที่แท้จริง มีมุมมอง
ทัศนคติที่เป็นลบ ท างานไปวันๆ อย่างไร้จุดหมาย ขาดความสุข ซึ่งสามารถก่อผลเสียต่อประสิทธิภาพ
การท างาน ดังนั้นหากได้มีโอกาสได้รับการอบรมและการฝึกทักษะอาชีพ ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประกอบอาชีพ หาเลี้ยงชีพต่อไป  

๔.๑.๔ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ที่ท าให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเรื่องเกี่ยวกับ

ชุมชน เพ่ือให้สมาชิกศูนย์ และประชาชนในแต่ละชุมชนได้สร้างนิสัยของความร่วมมือกัน เกิดการมี
ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกศูนย์ฯ ท าให้สามารถผลึกก าลังกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๔.๑.๔.๑ กระบวนการปฏิบัติ เป็นกระบวนการให้สมาชิกศูนย์ฯ ฝึกฝน เกิดการ
จัดการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านทักษะ สังเกตและรับรู้ ท าตามแบบ ท าเองโดยไม่มีแบบ ฝึกฝนจน
เกิดความช านาญ  

๔.๑.๔.๒ กระบวนการกลุ่ม เป็นการฝึกฝนให้มีความคุ้นเคยและเกิดการเรียนรู้ใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด าเนินการดังนี้ เลือกผู้น ากลุ่ม ก าหนดจุดประสงค์และวิธีการ รับฟังความ
คิดเห็นจากสมาชิก สรุปผล 

๔.๑.๔.๓ กระบวนการแก้ปัญหา เป็นการหาค าตอบหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
อย่างมีหลักการ โดยเริ่มจากการสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก เก็บรวบรวมข้อมูลหรือทดสอบ และ
สรุปผล 

๔.๑.๔.๔ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ โดยให้สมาชิกศูนย์ได้คิดเชื่อมโยงสิ่งที่
อยู่ใกล้กัน เป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ให้รวมกันอยู่เป็นรูปแบบใหม่ มีขั้นตอนดังนี้  ๑) 
การเตรียมข้อมูล ๒) รวบรวมข้อมูล ๓) เชื่อมโยงความคิด และ ๔) ทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็น
จริง 

การส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกศูนย์ฯ ท ากิจกรรรมร่วมการ สามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ เป็น
การปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชน
แบบประชาสังคม ซึ่งมีศักยภาพตอบสนองความต้องการของตนเองได้เป็นอย่างดีและท าให้สามารถ
สร้างระบบการจัดการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไว้ได้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนบริบทแวดล้อม
ไปอย่างไร เงื่อนไขส าคัญของการด ารงอยู่ภายใต้บริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย และ
ความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมการค้าก็คือ ศักยภาพของชุมชนในการจัดระเบียบทางสังคม



๖๗ 

ใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ระบบคุณค่าและบรรทัดฐานที่ท าให้ชุมชนสามารถสร้าง
ศักยภาพในการปรับตัวอย่างมีอ านาจต่อรองและด ารงความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของตนเองไว้ได้ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

สรุปผลการศึกษาบริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้วิจัยพบว่า การก่อตั้งริเริ่มศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั่น เกิดจากประชาชนได้ประสบกับ

ปัญหาขาดแคลนที่ดินท ากิน ขาดการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ 

ขาดการวางแผนในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในแต่ละฤดู หน่วยงานภาครัฐจึงต้องเข้าไป

ช่วยเหลือตามนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๕)๒๖ ในการหาแนวทางที่เหมาะสมกับพ้ืนนที่แหล่งท า

กินและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ด้วยการน าองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรที่

ประชาชนในท้องถิ่นนั่นมีอยู่แต่เดิมแล้ว มาบูรณาการรวมกันกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิด

เป็นศูนย์เรียนรู้ท าให้ ส่งผลให้ประชาชนเกิดจิตส านึกการรักษ์ท้องถิ่น เป็นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ความเห็น ความรู้ ซึ่งกันและกันเป็นแหล่งรวมให้บริการกองทุนชุมชนอย่างยั่งยืนสืบ

ต่อไป 

 

๔.๒ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
องค์ความรู้ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวได้ทันโลกยุคใหม่นอกจากนี้เพ่ือให้ชุมชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเห็นความส าคัญของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้  

๔.๑.๑ ด้านการเรียนรู้ 
เมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้ ไม่ว่าเราจะท าอะไรทุกอย่างก็เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น การ

เรียนรู้เป็นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต มนุษย์มีการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนตายและการเรียนรู้
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ๒๗ การเรียนรู้จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่าง
                                                

๒๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . จากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติกว่า ๑ ทศวรรษ. พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๓๘ – ๔๐. 

๒๗ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์  อ้นชาวนา, ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
อ าเภอบางกระทุ่ม, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 



๖๘ 

ดีเพียงแต่เราต้องใช้ความคิดไปด้วยกับการท าสิ่งนั้นๆ ท าไปคิดไป  สิ่งส าคัญคือเราใช้ความคิดให้เป็น
หรือไม่๒๘ ความคิดที่ดีสร้างสรรค์มันก็เกิดประโยชน์แต่ความคิดไม่ดีหรือไม่รู้เท่าทันก็เกิดโทษได้ การ
เรียนรู้เครือข่ายมีความจ าเป็นมากในชีวิตประจ าวัน เพราะทั้งชีวิตเราสามารถใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้
และน ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์๒๙ ในชีวิตของเราเองการเรียนของคนเรานั้นเริ่มตั้งแต่เกิดมาแต่
การศึกษาและเรียนรู้จริงๆ นั้นจะเริ่มก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีพัฒนาการถึงวัยที่เรียนรู้หลังจากที่เกิดมานั้น 
และตลอดชีวิตเราจะต้องเรียนรู้ไปตลอดมันจึงท าให้รู้ว่า การศึกษาที่จริงแล้วมีความส าคัญต่อชีวิตของ
เราคน๓๐ เราทุกคนนั้นต้องการการศึกษาเพ่ือที่จะได้เรียนรู้อยู่ในชีวิตประจ าวัน เพราะการศึกษาช่วย
ให้เรารู้ว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองเพ่ือที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมและเข้ากับ
คนอ่ืนได้ และไม่เป็นภาระของสังคม๓๑ การศึกษานอกจากจะช่วยให้มีความรู้แล้วยังช่วยให้รู้จักเข้า
สังคมและพัฒนาตัวเองเพ่ือจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านจะได้พัฒนาทั้งบุคคลและ
ประเทศชาติต่อไป๓๒ แต่การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้รู้ จากผู้ที่ประสบผลส าเร็จยังไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง การที่จะถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับความรู้และน าความรู้นั่นไปประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยง
ครอบครัวได้นั้นต้องเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย๓๓ อันดับแรกก็คือตัวผู้ได้รับการถ่ายทอดจะสามารถน าความรู้
นั่นไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากผู้ได้รับการถ่ายทอดไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปใช้ได้ ความรู้จากผู้ที่ประสบผลส าเร็จที่ต้องการเผยแพร่ก็ไม่สัมฤทธิ์ผล๓๔ ฉะนั้นทั้งผู้รับรู้ 
และผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องมีความเข้าใจ และต้องมีการติดตาม ประเมินผล ดูแลผู้รับรู้จนกว่าจะ
ประสบผลส าเร็จ๓๕ คนที่เรียนได้พัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุด เพราะอย่างน้อยคนเราก็ไม่ได้ถนัดในด้าน
ที่เหมือนกันการเรียนจึงควรที่จะมีอะไรที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนนั้นโชว์ศักยภาพทางด้านที่ถนัดเพ่ือ

                                                
๒๘ สัมภาษณ์ นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายอากุล  จันทะแก้ว, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล, อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ 

๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายสุจิลัย  จันทคูณ, เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางบุญเตียง  ทรงพุฒิ, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ นางพชรกมล  เหลืองทอง, ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอบางระก า, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๓๔ สัมภาษณ์ นางอุบล  ใจโอด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ์ นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล, พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๖๙ 

น าไปพัฒนาและต่อยอดจะได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกด้วย๓๖ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลอย่างข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ การเรียนรู้นั้นไม่ใช่เป็นการ
สั่งสอนหรือการบอกเล่าให้เข้าใจและจ าได้เท่านั้น แต่คลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเป็น
ผลจากการสังเกตพิจารณา ไตร่ตรอง แก้ปัญหา การเรียนรู้เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม๓๗ 
การเรียนรู้เป็นความเจริญงอกงาม ความรู้เป็นความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่างๆ และ
ระลึกเรื่องราวนั้นๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นย า๓๘ โดยมีความเข้าใจเป็นความสามารถบ่งบอกใจความ
ส าคัญของเรื่องราวโดยการแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความส าคัญได้ การน าความรู้ไปประยุกต์
เป็นความสามารถในการน าหลักการกฎเกณฑ์ และวิธีด าเนินการต่างๆ ของเรื่องที่ได้รู้มาน าไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้๓๙ ยังสามารถพัฒนาก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ที่สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องอาศัยการวิเคราะห์ซึ่งเป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่
สมบูรณ์ให้กระจายออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้อย่างละเอียดชัดเจน  รอบคอบ และการสังเคราะห์เป็น
ความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน๔๐ โดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมี
คุณภาพสูงขึ้น น าการประเมินวินิจฉัยหรือตัดสินกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป การประเมินเกี่ยวข้องกับ
การใช้เกณฑ์คือ มาตรฐานในการวัดที่ก าหนดไว้๔๑ 

ประสบการณ์ที่ชาวบ้านในชุมชนได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง เช่น รับรู้จากสื่อโฆษณา 
วิทยุ อินเทอร์เน็ต การได้ลงมือปฏิบัติ เช่นนี้กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ตรงมีผลท าให้เกิดการเรียนรู้
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เผชิญกับสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม๔๒ ได้แก่ การด าเนินตาม
ตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จ การมีความมุ่งมั่นอยากจะประสบความส า เร็จบ้าง การเรียนรู้เริ่มเกิดขึ้น
เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นบุคคล ระบบประสาทจะตื่นตัวเกิดการรับสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ แล้วส่ง

                                                
๓๖ สัมภาษณ์ นายทองปาน  เผ่าโสภา, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองกุลา, เมื่อวันที่ ๑๕ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๓๗ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล, เกษตรจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายปรีชา  ฟ้าคะนอง, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายไพบูลย์  ชูเอียด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวสรรค์, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายมาโนชย์  ช่างพินิจ, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวเท, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๔๑สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์  นาคเอี่ยม, นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ, เมื่อวันท่ี ๙ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๗๐ 

กระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือแปลความหมาย๔๓ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ ใหม่ อาจ
สอดคล้องหรือแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม แล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น เป็นความเข้าใจหรือ
ความคิดรวบยอดและมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้า ตามที่รับรู้ซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่า เกิดการเรียนรู้แล้ว๔๔ การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้อาศัยวุฒิ
ภาวะ วุฒิภาวะ คือ ระดับความเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของบุคคลแต่ละวัยที่เป็นไปตามธรรมชาติ แม้ว่าการเรียนรู้จะไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้
ต้องอาศัยวุฒิภาวะด้วย เพราะการที่บุคคลจะมีความสามารถในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้ามาก
หรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่๔๕ 

การเรียนรู้เกิดได้ง่าย ถ้าสิ่งที่ เรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้ เรียน  การเรียนสิ่งที่มี
ความหมายต่อผู้เรียน คือ การเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนหรือสนใจจะเรียน เหมาะกับวัยและ
วุฒิภาวะของผู้เรียนและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน๔๖ การเรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนย่อมท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนไม่ต้องการหรือไม่สนใจ๔๗ การเรียนรู้แตกต่างกัน
ตามตัวบุคคลและวิธีการในการเรียน ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน บุคคลต่างกันอาจเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน
เพราะบุคคลอาจมีความพร้อมต่างกัน มีความสามารถในการเรียนต่างกัน มีอารมณ์และความสนใจที่
จะเรียนต่างกัน และมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเรียนต่างกัน๔๘ ในการ
เรียนรู้สิ่งเดียวกัน ถ้าใช้วิธีเรียนต่างกัน ผลของการเรียนรู้อาจมากน้อยต่างกันได้๔๙ และวิธีที่ท าให้เกิด
การเรียนรู้ได้มากส าหรับบุคคลหนึ่งอาจไม่ใช่วิธีเรียนที่ท าให้อีกบุคคลหนึ่งเกิดการเรียนรู้ได้มากเท่ากับ

                                                
๔๓ สัมภาษณ์ นายสุธี  ค ามาเมือง, ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, เมื่อวันท่ี ๑๑ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๔๔ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล, อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ 

๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ รศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ, คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงคราม, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๔๖ สัมภาษณ์ ดร.เอกชัย  โกมลกิตติ์ , อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นางจันตนา  ศิริวัฒน์, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงพยอม, เมื่อวันท่ี ๑๕ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๔๘ สัมภาษณ์ นางสาวฐิติมา  กลางจิตร์, นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ, เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑. 
๔๙ สัมภาษณ์ นางสาวสงกรานต์  เกตุดี, เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก, 

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 



๗๑ 

บุคคลนั้นก็ได้๕๐ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องเกิดจากการฝึกฝนหรือเคยมีประสบการณ์นั้นๆ มา
ก่อน ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสาทรับรู้อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ส่วนใหญ่ที่เป็นที่เข้าใจก็คือ ประสาท
สัมผัสทั้งห้า ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง๕๑ ประสาทรับรู้เหล่านี้จะเป็นเสมือนช่องประตูที่จะ
ให้บุคคลได้รับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ถ้าไม่มีประสาทรับรู้เหล่านี้แล้ว บุคคลจะไม่มีโอกาสรับรู้
หรือมีประสบการณ์ใดๆ เลย ซึ่งก็เท่ากับเขาไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใดๆ ได้เลย๕๒ ประสบการณ์ต่างๆ ที่
บุคคลได้รับนั้นย่อมจะแตกต่างกัน บางชนิดก็เป็นประสบการณ์ตรง บางชนิดเป็นประสบการณ์
ทางอ้อม บางชนิดเป็นประสบการณ์รูปธรรมและบางชนิดเป็นประสบการณ์นามธรรม๕๓ พฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปจะต้องเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวร จึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้น ความเข้าใจ หลังจาก
บุคคลได้รับประสบการณ์แล้ว ขั้นต่อไปก็คือตีความหมายเป็นหลักการ  ในประสบการณ์นั้น๕๔ 
กระบวนการนี้เกิดขึ้นในสมองหรือจิตของบุคคลเพราะสมองจะเกิดสัญญาณ และมีความทรงจ าขึ้นซึ่ง
เราเรียกกระบวนการนี้ว่า “ความเข้าใจ” ในการเรียนรู้นั้น บุคคลจะเข้าใจประสบการณ์ที่เขาประสบ
ได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถจัดระเบียบ วิเคราะห์  และสังเคราะห์ ประสบการณ์ต่างๆ จนกระทั่งหา
ความหมายอันแท้จริงของประสบการณ์นั้นได๕้๕ ความนึกคิด ความนึกคิดถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองความนึกคิดที่มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นความนึกคิดที่
สามารถจัดระเบียบ ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับให้เข้ากันได้ สามารถที่จะค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ท้ังเก่าและใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของ
การเรียนรู้อย่างแท้จริง๕๖  

การพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ และมีบทบาทในสังคมที่
ดีและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีจึงต้องได้รับ การเรียนรู้ที่ถูกต้องและจะสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติและจะได้รู้จักเปลี่ยนแปลงป้องกัน เพ่ือปรับตัวจะได้อยู่ในสังคมได้หากสังคมได้ ได้ให้ผู้เรียน

                                                
๕๐ สัมภาษณ์ นายขจรเกียรติ  แพงศรี, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล, นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายบัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์, หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายบุญทรง  แทนธาน,ี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน 

มกราคม ๒๕๖๓. 
๕๕ สมัภาษณ์ นายมังกร  มหาชู, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลมะขามสูง, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์  อ้นชาวนา, ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอบางกระทุ่ม, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 



๗๒ 

ความเชื่อมั่น

ประสบการณ์

การเรียนรู้

นั้นหาความรู้ด้วยตัวเอง และพัฒนาตัวเองเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ใหม่และรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเองเพ่ือที่จะได้ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเองด้วยเพ่ือจะได้ท าให้ส่งเสริมพ้ืนฐานการใช้ชีวิตที่ดี
แล้วจะได้มีทักษะต่างๆ ในการใช้ชีวิต แม้ว่าเกิดปัญหาก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เพ่ือที่จะได้
แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและจะได้มีคุณธรรมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการปลูกฝัง เพราะว่าการที่มีคุณธรรม
นั้นจะส่งผลต่อสังคมโดยตรงจะได้มีการแสดงออกทางสังคมที่ดีและเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
โดยไม่มีปัญหารู้หน้าที่ของตัวเองเอาจริงๆ แล้ววัตถุประสงค์ก็มีมากมายนอกจากจะท าให้เป็นคนดีและ
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมแล้วก็ยังมี การสอนทางด้านเทคโนโลยีเ พ่ือให้ก้าวทันสมัยใหม่และมี
ความเจริญก้าวหน้ากับยุคของโลกท่ีก าลังจะเปลี่ยนแปลง ดังแผนภาพที่ ๔.๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดพิษณุโลก ด้านการเรียนรู้ 

 
๔.๑.๒ ด้านการลงทุน 

การเรียนรู้แบบตลอดชีวิต มีเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้เป็นจ านวนมากตลอดเวลา ให้เข้า
สู่ระบบการสร้างบุคลากรให้คิดเป็น ท าเป็น และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึง แหล่งความรู้ 
และค้นหาค าตอบที่ต้องการได้ด้วยตนเองในระยะเวลาอันสั้น๕๗ โดยอาศัยระบบเครือข่ายการสื่อสาร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการรับและส่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว เครือข่าย  เป็น
แนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร 
ตลอดจนชุมชนให้เกื้อกูลเชื่อมโยงกัน โดยที่แต่ละฝ่ายต้องมีความเท่าเทียมกัน มีอิสระต่อกันสามารถ
ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง๕๘ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายบนพ้ืนฐานของ

                                                
๕๗ สัมภาษณ์ นายสมัคร  ใบยา, หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๙ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายอากุล  จันทะแก้ว, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 



๗๓ 

ความเท่าเทียมกัน การมีความสัมพันธ์จะเป็นแบบเพ่ือนร่วมงาน ประสานความช่วยเหลือกันและเป็น
ความสัมพันธ์เชิงแนวราบมากกว่าที่จะเป็นแนวดิ่ง ดังนั้นเครือข่ายจึงเป็นสัมพันธภาพของมนุษย์กับ
มนุษย์ที่ครอบคลุมทั้งการให้และการรับ และการเอ้ืออาทรต่อกัน๕๙ การก่อเกิดของเครือข่ายอาจ
พิจารณาได้ ๒ ทาง คือเครือข่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งดูได้จากความเป็นเครือญาติกัน การมี
ภูมิล าเนาถิ่นก าเนิดเดียวกัน การมีความเชื่อถือศรัทธาเหมือนกัน การมีปัญหาร่วมกัน และการมีความ
สนใจร่วมกันในงานหรือกิจกรรม เป็นต้น๖๐ เครือข่ายโดยการจัดตั้ง ซึ่งจะต้องมีผู้คอยกระตุ้นปลุก
จิตส านึกให้เกิดความคิดตระหนักถึงปัญหาของชุมชนร่วมกันและก่อให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้นมา
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเป็นเครือข่ายในระบบราชการเครือข่ายมีลักษณะ
เป็นวงจรเปรียบได้กับสิ่งมีชีวิตธรรมชาติของเครือข่าย จะต้องมีการเจริญเติบโตอยู่เสมอต้องมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและต้องมีการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของเครือข่าย
เช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิต๖๑ 

โดยทั่วไปชาวบ้านในชุมชนจะมีความเข้าใจกันว่า การลงทุนเป็นการน าเงินที่เราได้เก็บ
สะสมนั้นไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม โดยใช้การลงทุนต่างๆ เช่น การลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 
หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่สูงมากขึ้น๖๒ โดยปกติทั่วไปนั้นแต่ละบุคคลจะมีการจัดสรร
รายได้ที่ เราได้มาในแต่ละเดือนนั้นแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ เพ่ือใช้ในชีวิตก็คือ รายจ่ายเพ่ือใน
ชีวิตประจ าวัน และรายจ่ายเพ่ือการออม๖๓ รายจ่ายส่วนแรกนั้นเป็นการใช้จ่ายเป็นสิ่งจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันของบุคคลที่ตัวเราเองนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่บุคคลท าได้คือการจัดสรร
รายได้ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต และมีเหลือเพียงพอที่จะเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น
ในภายภาคหน้านั่นเอง๖๔ ซึ่งการลงทุนคือการท าอย่างไรให้เงินที่เราออมอยู่นั้นสามารถที่จะเพ่ิมพูน
ขึ้นมาได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของ การลงทุนคือการน าเอาทรัพย์สินที่บุคคลนั้นมีอยู่ ที่
สะสมไว้ ที่กันไว้ เก็บไว้ ไปด าเนินการในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนกลับคืนมานั้น

                                                
๕๙ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร, อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายสุจิลัย  จันทคูณ, เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๖๑ สัมภาษณ์ ดร.เอกชัย  โกมลกิตติ์ , อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ นางจันตนา  ศิริวัฒน์, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงพยอม, เมื่อวันท่ี ๑๕ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๖๓ สัมภาษณ์ นางบุญเตียง  ทรงพุฒิ, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ์ นางอุบล  ใจโอด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 



๗๔ 

ช่วงเวลานั้นๆ๖๕ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสามารถเห็นประโยชน์จากการใช้ได้อย่างชัดเจน 
การลงทุนในสินทรัพย์โดยที่ไม่เห็นประโยชน์การใช้ได้โดยชัดเจน การลงทุนที่ผู้ลงทุนนั้นน าเงินที่มีอยู่
ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ตามเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่เราเลือกท่ีจะลงทุน 
ซึ่งผลรายได้หรือผลตอบแทนที่ได้มานั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการของหลักทรัพย์ที่เราลงทุน๖๖ ซึ่งแต่ละ
หลักทรัพย์จะมีความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่ง วัตถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงิน ส่วนใหญ่
บุคคลจะได้รับผลตอบแทนของการลงทุนนั้นๆ ในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล ก า ไรจากการซื้อ
ขายหุ้น และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ๖๗ แหล่งทุนมักใช้พลังทางการเงินของตนมามีอิทธิพลเหนือนโยบายของ
เครือข่าย ซึ่งท าได้ง่ายโดยใช้อคติในการวิจารณ์ผลการด าเนินงานของเครือข่าย การร่วมประชุม และ
การตรวจสอบตัดตอนแก้ไขเอกสารประชาสัมพันธ์ของเครือข่าย๖๘ สมาชิกเครือข่ายมักจะถูก
แทรกแซงโดยแหล่งทุนและตัวแทนของสถาบันเจ้าของทุน แกนน าของเครือข่ายมักไม่ค่อยจะโต้แย้ง
กับคนเหล่านั้นนัก๖๙ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งให้เครือข่ายได้รับการอุดหนุนทุนเท่านั้น แต่ยังหวังความ
ช่วยเหลือในอาชีพและในโครงการของตัวเองอีกด้วย แม้ว่าสถาบันที่ให้การดูแลนั้นจะไม่ได้เข้ามา
แทรกแซงอ านาจอิสระของเครือข่ายอย่างเป็นทางการนัก แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวแทนสถาบันชอบ
แสดงอ านาจและท าลายศักยภาพในการท างานของเครือข่าย๗๐ 

การรู้จักควบคุมและท างบประมาณ เราจะสามารถควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขต
ของเงินที่เราก าหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีการจัดการงบประมาณ เพ่ือแยก
เงินที่ไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินที่ใช้กันไว้ส าหรับการออมนั้น จะสามารถท าให้คุณออมเงินได้
จริงๆ๗๑ เพราะฉะนั้นจึงควรควบคุมและท างบประมาณให้ดี เพ่ือจะได้จัดสรรเงินได้อย่างถูกต้องมาก
ขึ้น ใช้การออมโดยวิธีบังคับ หากคุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจตัวเองในการออม๗๒ วิธีการบังคับตัวเองให้อด

                                                
๖๕ สัมภาษณ์ นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล, พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ นายขจรเกียรติ  แพงศรี, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณ์ นายบัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์, หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๖๘ สัมภาษณ์ นายบุญทรง  แทนธาน,ี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายปรีชา  ฟ้าคะนอง, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๗๐ สัมภาษณ์ นายมาโนชย์  ช่างพินิจ, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวเท, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๗๑ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์  นาคเอี่ยม, นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ, เมื่อวันท่ี ๙ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑. 
๗๒ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์  อ้นชาวนา, ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอบางกระทุ่ม, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 



๗๕ 

ออมนั้นจะสามารถท าให้คุณมีเงินออมมากขึ้น วิธีบังคับนั้นเป็นอย่างไร วิธีบังคับก็คือการหักเงินผ่าน
บัญชีอัตโนมัติ หรือการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสะสม หรือเงินส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานไว้ เป็นต้น 
ซึ่งวิธีนี้ก็เหมาะกับคนที่ขาดวินัยในตัวเองเป็นอย่างมาก๗๓ เพราะไม่สามารถออมด้วยตัวเองได้ จึงต้อง
ใช้วิธีบังคับนั่นเอง๗๔ เว้นรายจ่ายไม่จ าเป็นเสียบ้าง อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลที่จะ
สามารถตัดค่าใช้จ่ายรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออกจากชีวิตได้อย่างไร ค่าใช้จ่ายที่ถูกคิดเหมาว่าไม่จ าเป็น 
เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าดูหนัง ค่าท่องเที่ยว ซึ่งเราต้องใช้วิจารณญาณในส่วนบุคคลว่า ต้องการตัดรายจ่าย
อันไหนทิ้งไปบ้าง และการใช้ชีวิตของเราจะยังมีควากับมันหรือไม่เป็นต้น๗๕ เพ่ือให้เราได้ลดร่ายจ่าย
เพ่ิมเงินออมมากขึ้นนั่นเอง๗๖ การหารายได้พิเศษ หากเราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีงานประจ าท าอยู่แล้ว
และมีอาชีพเสริมที่ท าให้เรานั้นสามารถมีรายได้เพ่ิมแล้วล่ะก็ การแยกเก็บเงินรายได้เสริมนั้นไว้เพ่ือ
เก็บไว้เป็นเงินออมโดยที่เราไม่เอาเงินนั้นมารวมกับเงินรายรับประจ า กันไว้ส าหรับการลงทุนการออม
ต่างๆ ก็จะท าให้เรานั้นมีเงินออมท่ีมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่วิธีนี้จ าเป็นจะต้องอาศัยวินัยในตัวเองและ
การจัดการเงินออมที่ค่อนข้างเป็นระเบียบวินัยนั่นเอง๗๗  

ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ได้๗๘ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ส าหรับ
ผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจาย
การศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น๗๙ แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือ

                                                
๗๓ สัมภาษณ์ นายอากุล  จันทะแก้ว, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๗๔ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร, อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล, อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ 

๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ์ นางพชรกมล  เหลืองทอง, ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอบางระก า, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๗๗ สัมภาษณ์ นางสาวฐิติมา  กลางจิตร์, นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ, เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑. 
๗๘ สัมภาษณ์ นางสาวสงกรานต์  เกตุดี, เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก, 

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล, นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 



๗๖ 

ผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย แต่ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย๘๐ 
เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้อง
พ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน๘๑ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่
เดิมแตก๘๒ สลายลงภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม  สูญ
หายไป สิ่งส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทยสามารถ
พ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระ ในการก าหนดชะตาชีวิต
ของตนเอง๘๓ ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความ
ต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็น
ศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม  ต้องถูกกระทบกระเทือน๘๔ ซึ่งวิกฤต
เศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่
เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี๘๕ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้
ทุกคนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืน ค าว่า พอเพียง คือ การ
ด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง๘๖ โดยตั้งอยู่บนหลักส าคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความพอประมาณในการด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความ
พอประมาณทั้งการหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย๘๗ ความพอประมาณในการหารายได้ คือ 
ท างานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ท างานให้เต็มความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ส่วนความ

                                                
๘๐ สัมภาษณ์ นายทองปาน  เผ่าโสภา, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองกุลา, เมื่อวันที่ ๑๕ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล, เกษตรจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๘๒ สัมภาษณ์ นายไพบูลย์  ชูเอียด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวสรรค์, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๘๓ สัมภาษณ์ นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน 

มกราคม ๒๕๖๓. 
๘๔ สัมภาษณ์ นายมังกร  มหาชู, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลมะขามสูง, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๘๕ สัมภาษณ์ นายสมัคร  ใบยา, หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๙ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๘๖ สัมภาษณ์ นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๘๗ สัมภาษณ์ นายสุธี  ค ามาเมือง, ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, เมื่อวันท่ี ๑๑ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 



๗๗ 

พอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือ
ใช้จ่ายเกินตัว๘๘ และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม ไม่อยู่
อย่างล าบาก และฝืดเคืองจนเกินไป๘๙ ความมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกิจ หรือการด ารง
ชีวิตประจ าวัน เราจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลา ซึ่งการตัดสินใจที่ดี ควรตั้งอยู่บนการไตร่ตรอง
ถึงเหตุ รวมทั้งค านึงถึงผลที่อาจตามมาจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ตัดสินใจตามอารมณ์ 
หรือจากสิ่งที่คนอ่ืนบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์๙๐ หากมีภูมิคุ้มกันที่ดี การเตรียมตัวให้พร้อม
รับกับความเปลี่ยนแปลง ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ทั้งสภาพลม ฟ้า อากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท า
เกษตร การเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้า การเลิกจ้างพนักงานในบริษัทใหญ่ หรือแม้แต่ความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ท้ังในและต่างประเทศท่ีมีผลต่อการลงทุน เราจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะด ารงอยู่ได้ด้วย
การพ่ึงพาตนเอง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอ๙๑ เช่น เตรียมแผนส ารองส าหรับแต่ละ
สถานการณ์ การมีรายได้หลายทางเพ่ือลดความเสี่ยงในวันที่ถูกเลิกจ้าง หรือการกระจายความเสี่ยงใน
การลงทุน๙๒ โดยการด ารงชีวิตตามหลักการทั้งสามข้อนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรม
ประกอบด้วย ความรู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม เช่น ความรู้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้ธุรกิจ
และการงานเจริญก้าวหน้า หรือความรู้ในการลงทุนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้นักลงทุน๙๓  

ทั้งนี้ ความรู้และประสบการณ์จะช่วยท าให้เราตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ถึงแม้ว่า 
พ้ืนฐานความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอาจท าให้เหตุผลของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แต่หาก
ทุกคนยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม ก็จะท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข๙๔ การพ่ึงพา
ตัวเองได้เป็นเพียงส่วนเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเมื่อทุกคนสามารถดูแลตัวเอง และ
ครอบครัวได้แล้ว ขั้นต่อไปอาจท าการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการรวมกลุ่มกันในวิชาชีพเดียวกัน เพ่ือ

                                                
๘๘ สัมภาษณ์ รศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ, คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงคราม, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๘๙ สัมภาษณ์ นายสุจิลัย  จันทคูณ, เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๙๐ สัมภาษณ์ นางสาวฐิติมา  กลางจิตร์, นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ, เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑. 
๙๑ สัมภาษณ์ นางสาวสงกรานต์  เกตุดี, เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก, 

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๙๒ สัมภาษณ์ นางอุบล  ใจโอด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๙๓ สัมภาษณ์ นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล, พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๔ สัมภาษณ์ นายบัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์, หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 



๗๘ 

แลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน๙๕ ในการรวมกลุ่มกันนั้น ไม่จ ากัดเฉพาะการ
รวมกลุ่มของชาวบ้าน เกษตรกร ในรูปของสหกรณ์ การท างานในเมืองก็สามารถมีการรวมกลุ่มกันได้ 
เช่น การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน การลงทุนเพ่ือ
เป็นการต่อยอดความรู้  รวมไปจนถึงการแบ่งปันความช่วยเหลือส่งกลับคืนสู่สังคม ไปสู่กลุ่มที่ยัง
ต้องการความช่วยเหลืออยู่ เช่น กิจกรรมจิตอาสา๙๖ 

การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรม เพ่ือให้เกิดการ
พ่ึงพาตัวเองได้ และเผื่อแผ่ไปถึงสังคม ซึ่งเราสามารถน าหลักการปฏิบัติไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตการ
ท างาน และการด ารงชีวิต เครือข่ายต้องการทรัพยากรเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
กิจการของเครือข่าย เงินทุนไม่ใช่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่เครือข่ายต้องการ จะเห็นได้จาก
เครือข่ายที่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลสามารถจัดตั้งสถาบันระดับนานาชาติได้ กลับมีผลงานออกสู่
สังคมน้อยมาก ในขณะที่เครือข่ายบางแห่งมีทุนไม่มากนัก ที่สามารถท างานปรากฏความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมมากมาย ดังแผนภาพที่ ๔.๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดพิษณุโลก ด้านการลงทุน 

 
 
 

                                                
๙๕ สัมภาษณ์ นายบุญทรง  แทนธาน,ี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๖ สัมภาษณ์ นายปรีชา  ฟ้าคะนอง, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 

การลงทุนที่ย่ังยืน

คุณธรรม

ความรู้
ความ

พอเพียง



๗๙ 

๔.๑.๓ ด้านการดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
การดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย เป็นการช่วยสร้างความเชี่ยวชาญ

ให้องค์กรสมาชิก โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ในการประชุม และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ท าให้องค์กรสามารถด าเนินโครงการร่วมกับองค์กรอ่ืนได้๙๗ ท าให้องค์กรรวมทรัพยากรเข้า
ด้วยกัน เพ่ือบรรลุผลซึ่งไม่สามารถบรรลุ ได้หากแต่ละองค์กรท างานเพียงองค์กรเดียว ลดความ
ซ้ าซ้อนในงาน เพราะสมาชิกจะทราบถึงแผนงานโครงการขององค์กรอ่ืน เชื่อมโยงบุคคลจากต่าง
สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ท าให้มีโอกาสแบ่งปันความคิดและปัญหา๙๘ ท าให้องค์กรท างานร่วมกัน เพ่ือ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้มีเสียงหนักแน่นขึ้นในการรณรงค์ เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ท าให้องค์กร และบุคคลมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น จากการติดตามกับ
องค์กรหรือบุคคลอื่น สนับสนุนการเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชน๙๙ 

โครงสร้างเครือข่ายที่ดีจะอ านวยความสะดวก ให้เกิดกิจกรรมเครือข่าย เพ่ือให้เครือข่ายมี
ประสทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เครือข่ายต้องมีลักษณะ สนับสนุนกิจกรรมร่วมระหว่างสมาชิก
เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน๑๐๐ เครือข่ายต้องอ านวยประโยชน์ให้สมาชิกจากการท างานร่วมกัน 
เครือข่ายต้องท าให้สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ และปกครองตนเองได้เครือข่ายถือว่าการเป็น
สมาชิกนั้นเป็นการอาสาสมัครไม่ใช่เป็นการบังคับ๑๐๑ เครือข่ายต้องมีสมาชิกองค์กรหรือบุคคลจ านวน
หนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย เครือข่ายอาจมีข้อตกลง หรือกติกาในการท างานร่วมกัน แต่
ไม่จ าเป็นต้องแร่งรัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับหรือธรรมนูญ เพ่ือใช้ในการท างาน๑๐๒ เพราะสมาชิกอาจ
สนใจในการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือธรรมนูญมากกว่าการพัฒนากิจกรรมเครือข่าย  ปัญหาที่
เครือข่ายมีสมาชิกที่สนใจเรื่องภายในเครือข่ายมากเกินไป เช่น  การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับที่
สมบูรณ์ การแข่งขันแย่งกันเป็นประธานหรือผู้ประสานงานเครือข่าย เป็นต้น วิธีการแก้ไขปัญหา คือ 

                                                
๙๗ สัมภาษณ์ นายไพบูลย์  ชูเอียด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวสรรค์, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๙๘ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์  อ้นชาวนา, ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอบางกระทุ่ม, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๙๙ สัมภาษณ์ นายสมัคร  ใบยา, หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๙ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นายสุธี  ค ามาเมือง, ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, เมื่อวันที่ ๑๑ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ นายสุจิลัย  จันทคูณ, เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 



๘๐ 

เครือข่ายควรสนใจความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในเครือข่ายให้มากขึ้น และพัฒนากิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น๑๐๓  

ในการนี้อาจมีการจัดระบบงานท าให้เครือข่ายมีการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่ม หรือชมรม
อย่างสม่ าเสมอ ปัญหาที่เครือข่ายขาดทิศทางในการท างาน หรือสมาชิกขาดความสนใจในกิจกรรม
ของเครือข่าย๑๐๔ วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ จะต้องทบทวนวัตถุประสงค์ของเครือข่าย และ
ประเมินประโยชน์ที่เครือข่ายท าให้เกิดแก่สมาชิกสม่ าเสมอ ปัญหาที่เครือข่ายมีสมาชิกบางคน หรือ
องค์กรวางอ านาจเหนือผู้อ่ืนหรือองค์กรอ่ืน วิธีแก้ปัญหาคือ ต้องก าหนดให้มีความเสมอภาค และการ
มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเครือข่าย๑๐๕ และก าหนดวิธีการเพ่ือให้
ประโยชน์ ที่เครือข่ายจะได้รับนั้นถูกแบ่งปันเท่าเทียมกันในหมู่สมาชิก ปัญหาที่เครือข่ายมีสมาชิกที่มี
การขัดแย้งกัน เรื่องผลประโยชน์ และความสนใจ เช่น อาจแย่งกันรับการสนับสนุน การยกย่องจาก
รัฐบาล หรือผู้ให้ทุน หรืออาจมีการอิจฉาริษยากันในหมู่สมาชิกได้  วิธีการแก้ปัญหาคือ จะต้องมีการ
ตัดสินใจต่างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงิน และผลประโยชน์ในลักษณะเป็นประชาธิปไตย และเปิดเผย 
สนับสนุนให้สมาชิกมีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจกัน๑๐๖ ก าหนดวิธีการแบ่งปัน
เงินทุน และผลประโยชน์ในหมู่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน และแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันโดย
เปิดเผยและใช้สันติวิธี๑๐๗ การรวมศูนย์ซึ่งอาจเกิดได้โดยสมาชิกเครือข่าย อาจเชื่อมั่นในผู้ประสานงาน 
หรือประธานเกินไปจนท าให้การตัดสินใจของเครือข่าย เป็นลักษณะรวมศูนย์ไม่เป็น   ประชิปไตย โดย
สมาชิกจะติดต่อกับผู้กระสานงาน หรือประธานโดยตรง แทนที่จะติดต่อกันเอง๑๐๘ นอกจากนั้น
เครือข่ายอาจสนใจงานในที่ท างาน หรือการส่งข่าวสานมากเกินไป จนลืมให้ความส าคัญกากิจกรรมคือ
ข่ายโดยสมาชิกวิธีการแก้ไขปัญหาคือ ผู้ประสานงาน หรือประธานต้องให้ความสนใจที่จะหาสมาชิก
มาร่วมกันท ากิจกรรมเครือข่าย ส่งเสริมให้สมาชิกติดต่อกันเอง เว้นแต่ประเด็นที่ทุกคนต้องรับรู้เท่ากัน
เท่านั้น ซึ่งควรติดต่อผ่านผู้ประสานงานหรือประธาน ๑๐๙ 

                                                
๑๐๓ สัมภาษณ์ ดร.เอกชัย  โกมลกิตติ์ , อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันท่ี ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ นางพชรกมล  เหลืองทอง, ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอบางระก า, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ นางบุญเตียง  ทรงพุฒิ, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล, นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นางจันตนา  ศิริวัฒน์, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงพยอม, เมื่อวันท่ี ๑๕ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล, เกษตรจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒.  
๑๐๙ สัมภาษณ์ นายขจรเกียรติ  แพงศรี, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม 

๒๕๖๒. 



๘๑ 

การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่ายนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้สึกและ
ความพอใจของทั้งสองฝ่ายเป็นเบื้องต้นทางปลายทางก็พอใจที่จะคบหาสมาคมกัน  การรู้จักและ
ไว้วางใจกัน เมื่อบุคคลพอใจที่จะคบหาสมาคมกันแล้วก็ต้องท าความรู้จักกันต้องท าความรู้จักกันศึกษา
รายละเอียดและประวัติส่วนตัวของฝ่ายตรงข้าม การพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่วนตัว
แสดงความบริสุทธิ์ใจเพ่ือให้ฝ่ายตรงข้ามรู้จักคุ้นเคยหรือไว้วางใจ การสร้างกฎเกณฑ์ หรือข้อก าหนดที่
เป็นตัวควบคุม ความคิด ความรู้สึก อุปนิสัยและการกระท า ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน เช่น ความปฏิบัติ
ส่วนตัว การแสดง กิริยา มารยาท อุปนิสัย และบุคลิกภาพ เป็นต้น เข่าบวมมีบรรทัดฐานที่ดีเพราะจะ
ท าให้เป็นที่รักใคร่และชื่นชอบของบุคคลอ่ืน  เปิดเผยความรู้สึก เต็มใจที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผยข้อความเข้าใจอันดีและขอให้เกิดสัมพันธภาพที่มั่นคง เคารพ
และยอมรับในบุคคลอื่นโดยไม่ต้องตัดสินว่าถูกหรือผิด ไม่ประเมินบุคคล รับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืน เป็นผู้ฟังที่ดี ให้ความสนใจในสิ่งที่สมาชิกในเครือข่ายแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดพิษณุโลก ด้านการดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย 

 

๔.๑.๔ ด้านการรักษาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
การรักษาความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิกเป็นสิ่งส าคัญช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้

ซึ่งมีแนวทางส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี ความเข้าใจ และดูแลเอาใจใส่กัน๑๑๐ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญ
ของสมาชิก สมาชิกต้องมีความเคารพนับถือ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเห็นคุณค่าของสมาชิกทุกคน
ใน มีสิทธิ เสรีภาพ ของสมาชิก๑๑๑ และมีการปรึกษาหารือกันรู้ และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของ

                                                
๑๑๐ สัมภาษณ์ นายทองปาน  เผ่าโสภา, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองกุลา, เมื่อวันที่ 

๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์  นาคเอี่ยม, นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ, เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑. 

การมีส่วนร่วม

เสียสละความพอใจ



๘๒ 

ตนที่ควรมีต่อกัน มีเวลาให้กันอย่างมีคุณค่า ท ากิจกรรมร่วมกัน มีความเสียสละ สามัคคี และให้อภัย
กันเมื่อเกิดปัญหา หรือข้อผิดพลาด หรือความเข้าใจไม่ตรงกัน๑๑๒ มีการสื่อสารทางบวก การพูดให้
ก าลังใจซึ่งกันและกันไม่ต าหนิหรือกล่าวโทษกัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไม่แก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง๑๑๓ เช่น การด่าท่อ ลงไม้ลงมือ 
หรือทะเลาะวิวาท ความสนใจ การรับรู้ถึงแรงผลักดันที่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน จุดเริ่มต้นดีๆ 
ของการสนทนามักจะเกิดจากมีความสนใจที่เหมือนกัน๑๑๔ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ชมรม หรือการเล่น
กีฬาก็ได้ เราจะมีเรื่องที่สนใจเหมือนกัน แนะน าตัวง่ายๆ ก่อน ชื่ออะไร ท างานอะไรอยู่หรอ สนใจ
เรื่องนี้ด้านไหน นานหรือยังไง และก็เริ่มถามมากขึ้น จุดเริ่มต้นง่ายๆ การมองเห็นข้อตกลงเหมือนกัน 
เห็นความจริงที่ปรากฏแบบเดียวกัน อารมณ์ประมาณว่า เวลาเราพูดถึงอะไรสักเรื่อง เช่น หนังเรื่องนี้
ดีเนอะ คนนึงอาจจะบอกว่าดีมาก อีกคนอาจจะบอกว่าไม่ดี กลายเป็นคิดเห็นไม่ตรงกัน ทั้งๆ ที่ยัง
ไม่ได้อธิบายเลยว่าดีตรงไหน ไม่ดีตรงไหน๑๑๕ การปรับจูนให้ความคิดตรงกันก่อน ก่อนที่จะเริ่มท า
อะไรสักอย่างด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น การท างานด้วยกัน อาจจะเป็นระบบเว็บไซต์เว็บหนึ่ง โดย
เป้าหมายก็ต้องระบุว่า เราจะท ามันไปเพ่ืออะไร อาจจะ ให้คนรักเว็บไซต์เรา เป็นที่รู้จัก คนใช้งานต้อง
เป็นผู้หญิงส่วนมากนะ โทนสีที่ใช้ ยิ่งเราคุยกันมาเท่าไร จูนกันมากเท่าไร สิ่งที่ได้ออกมาจะเป็นรูปภาพ
เดียวกัน๑๑๖ การสื่อสาร แน่นอนว่า การที่คนสองคน หรือการท างานเป็นกลุ่มจะราบรื่นหรือท างาน
ออกมาได้ ก็ต้องมีการสื่อสาร บอกสิ่งที่ต้องการ ถามถึงสิ่งที่อยากได้ สรุปใจความ ทั้งหมดนี้ มันจะ
เกิดขึ้นได้ก็เพราะการสื่อสาร๑๑๗ แต่การสื่อสารที่ดี ก็ต้องมีปัจจัยที่พร้อมจะสื่อสารด้วยกัน หลักการ
ทั่วไปก็มี ผู้ส่งสาร เนื้อหาของสาร ช่องทางการรับส่งสาร และผู้รับสาร ถ้าคิดแบบเร็วๆ ผู้ส่งสารก็ต้อง

                                                
๑๑๒ สัมภาษณ์ นายมาโนชย์  ช่างพินิจ, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวเท, เมื่อวันท่ี ๑๐ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นายมังกร  มหาชู, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลมะขามสูง, เมื่อวันท่ี ๑๐ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันท่ี ๑๑ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล, อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ 

๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ นางจันตนา  ศิริวัฒน์, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงพยอม, เมื่อวันท่ี ๑๕ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ นางพชรกมล  เหลืองทอง, ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอบางระก า, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 



๘๓ 

อธิบายได้ดี เข้าใจง่าย ไม่ใส่อารมณ์แง่ลบออกไป ไม่โกรธโมโหอยู่ / ช่องทางการสื่อสาร๑๑๘ ปัจจุบัน
มันหลากหลายมาก แต่ถ้าเราส่งสารไปแบบไม่ได้อยู่ต่อหน้า เราอาจจะไม่มีทางได้รู้เลยว่าคนส่งสาร
ก าลังแสดงอารมณ์แบบไหนอยู่ ส านวนอาจจะดูโกรธก็ได้ แต่จริงๆ แล้วไม่มีอะไรเลย / ผู้รับสารเองก็
ต้องเปิดใจรับฟัง ไม่ตั้งแง่ และพร้อมที่จะตั้งค าถามกลับไปเมื่อเราไม่ชัดเจนกับเนื้อหาที่ได้รับมา 
เพราะถ้ารับไปแบบงงๆ ตอบรับไปทั้งๆ ที่ตัวเองไม่เข้าใจ อาจจะเพราะเกรงใจ สิ่งที่ได้กลับไปก็คือ
ความไม่เข้าใจนั่นแหละ และท าอะไรออกมาผิดๆ ก็ได้ ความเข้าใจร่วมกัน ตกลงร่วมกัน เช่นว่า คุยกัน
แล้ว เห็นความจริงตรงกัน ก็เกิดเป็นความสนใจ๑๑๙  

การดูแลสัมพันธภาพของสมาชิกเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียน 
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาการทางสังคมและความคิดความเข้าใจของบุคคล พัฒนาขึ้นจากการมี
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน๑๒๐ ดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก จึงต้องอาศัยความเข้าใจต่อ
สัมพันธภาพที่มีระหว่างกัน เพื่อการพัฒนาเครือข่ายเกิดความส าเร็จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
คุณค่าของสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก๑๒๑ การรู้จักตนเองได้จากการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนบุคคลจะ
ได้รู้จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ปัจจัยที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน เป็นการเปิดเผยตนเอง การไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน การยอมรับและให้เกียรติ๑๒๒ การยอมรับลักษณะส่วนตัว ให้เกียรติและเคารพ มีความเป็นมิตร 
และความอบอุ่นใจแก่ผู้อ่ืน  การเข้าใจสาระและความรู้สึก การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสาร
ระหว่างกัน และเข้าใจในความรู้สึกของผู้อ่ืนเสมือนเราเป็นตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจ
ความรู้สึกซึ่งกันและกัน๑๒๓ สัมพันธภาพนั้นไม่สามารถด าเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได้ การจริงใจ การไม่เส
แสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และทัศนคติของตนเอง สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

                                                
๑๑๘ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร, อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ รศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ, คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงคราม, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ นายอากุล  จันทะแก้ว, เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ นางสาวฐิติมา  กลางจิตร์, นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ, เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ นางอุบล  ใจโอด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ นายทองปาน  เผ่าโสภา, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองกุลา, เมื่อวันที่ 

๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑. 



๘๔ 

ความสามารถในการสื่อ หรือ การแสดงออกทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนเป็นสิ่งจ าเป็น การ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน๑๒๔ 

การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นใน
สัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการไว้วางใจซึ่งกันและกันความน่าไว้วางใจ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
บุคคลท าให้ผู้ อ่ืนมั่นใจว่าเขาได้รับประโยชน์จากการเสี่ยงเปิดเผยตนเอง  บุคคลที่จะได้รับความ
ไว้วางใจ คือ บุคคลที่แสดงออกถึง การยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ แนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดพิษณุโลก ด้านการรักษาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย 

 
จากการลงพื้นที่โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ

เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยสรุปการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ได้ดังนี้  

๑. ด้านการพัฒนา พบว่า การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้ขยายเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้นนั้น

ต้องเริ่มจากความต้องการความสนใจของสมาชิก การบูรณาการความรู้ท้องถิ่น น าความรู้ทันสมัยใหม่ 

มาบูรณาการกับแนวคิดการเกษตรของคนในชุมชน ให้สามารถรู้เท่าทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งการ

                                                
๑๒๔ สัมภาษณ์ นายไพบูลย์  ชูเอียด, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวสรรค์, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๑. 

เข้าใจ

ดูแลเอาใจใส่

ความไว้วางใจ



๘๕ 

เรียนรู้น าไปสู่การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ มีอาหารพอเพียง มีความอยู่ดีขึ้น ลดภาวะหนี้สิน 

เพ่ิมรายได้ครัวเรือน และมีการสร้างเครือข่ายต่อเนื่อง ดังนี้  

๑.๑ สร้างแรงบันดาลใจและให้กับประชาชนไปสู่ฐานแห่งการรู้จักตนเองและพ่ึงพา

ตนเองและเห็นทางแก้ปัญหาชีวิต 

๑.๒ การออกแบบชีวิตโดยมีปราชญ์ คนต้นแบบ ในด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติ ผล

ที่ตามมาจะนไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร  

๑.๓ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต การสังเกต การระดมสมอง การสะท้อน

เส้นทางชีวิตและมีการสร้างการเรียน รู้ระหว่างเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 

๑.๔ ซ่ึงความรู้ที่สร้างขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยในการจัดการ  ด้าน

ครอบครัว ทรัพยากร เศรษฐกิจและชุมชน ตลอดมีหลักที่ดีงามของชีวิตไปปฏิบัติ  

๒. ด้านการบริหารศูนย์การเรียนรู้ พบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ด้านการวางแผน การ

บริหารจัดการในศูนย์การเรียนรู้ ในตอนเริ่มต้นก่อตั้งศูนย์สมาชิกไม่สามารถหาตลาดเพ่ือรองรับ

ผลผลิตที่ เกิดขึ้นได้ ประสบกับปัญหาผลผลิตล้นตลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะคอยเป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับ

สมาชิกในศูนย์เพ่ือให้สมาชิกได้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น บ้างพ้ืนที่จัดตั้งกลุ่มในรูปแบบ

สหกรณ์ จึงต้องมีข้อตกลงระเบียบต่างๆ ในการเป็นสมาชิก เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นภายใน

กลุ่มสมาชิกด้วยกัน เมื่อได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มมาระยะหนึ่งสมาชิกก็จะสามารถบริหารจัดการได้ด้วย

ตนเอง จนเกิดชุมชนเข็มแข็งข้ึนโดยไม่ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ดังนี้  

๒.๑ ต้องเป็นผู้มีความสามารถจัดการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ท าการ

การผลิตพืชผลชนิดต่างๆ การปศุสัตว์ และการประมง ได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ทีด่ิน ทุน 

แรงงาน รวมทั้งการตลาด ซึ่งจะท าให้้เกษตรกรมีรายได้อย่างเพียงพอ ประกอบด้วย รายได้ประจ าวัน 

รายได้ประจ าสัปดาห์ รายได้ประจ าทุกเดือน และรายได้ประจ าฤดูกาล ทั้งนี้การนี้เกษตรกรควรจะมี

การจัดการท าบัญชีครัวเรือนแสดงรายรับ-รายจ่าย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น 

และน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

๒.๒ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จัดการเทคโนโลยีส าหรับการผลิตพืชพันธุ์ชนิด

ต่างๆ การปศุสัตว์ และการประมงได้อย่างเหมาะสม มีการหมุนเวียนน าสิ่งเหลือใช้ภายในพ้ืนที่ท า

การเกษตรมาใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดการสนับ สนุนเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยจะส่งผลให้



๘๖ 

ต้นทุนการผลิตลดลง ลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งจะน าไปสู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน 

๓. ด้านการผลิต พบว่า การมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า จะสามารถลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าของ

สินค้าการเกษตรได้มากข้ึน สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ในท้องตลาด ดังนี้ 

๓.๑ เกษตรกรต้องสามารถวางแผนการผลิต ภายในพ้ืนที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจจึงจะสามารถการวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง  

๓.๒ เกษตรกรต้องมีพ้ืนที่ถือครองของตนเอง  

๓.๓ ต้องเป็นผู้มีความมานะอดทน ขยันขันแข็ง และมีแรงงานที่พอเพียง เหมาะสมกับ

กิจกรรมภายในฟาร์ม ทั้งนี้เพราะ การท าการเกษตรจะเห็นผลส าเร็จได้ต้องใช้เวลาและประสบการณ์

ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะมีอยู่ตลอดเวลา และสามารถ ปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้แก้ปัญหา

ได้ทันเหตุการณ ์

๓.๔ เกษตรกรต้องทราบข้อมูลพื้นฐานภายในพ้ืนทีข่องตัวเองเป็นอย่างดี ได้แก่ ข้อมูล

ทางด้านลักษณะพ้ืนที่ ดิน แหล่งน้ า ซึ่งจะสามารถช่วยในการวางแผนภายในพ้ืนทีไ่ด้อย่างถูกต้อง 

๓.๕ ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชหลายชนิด เช่น ข้าว 

พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ และการประมง ถ้าขาดความรู้ใน

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จ าเป็นต้องไปขวนขวาย หาความรู้ โดยการไปศึกษาดูงาน รวมทั้งเข้ารับการ

ฝึกอบรมจากหน่วยงานที่สามารถให้ความรู้นั้นได้ 

๓.๖ ต้องมีทุนเริ่มต้นและทุนหมุนเวียน ซึ่งการมีทุนส ารองไว้จะสามารถให้การ

วางแผนด าเนิน กิจกรรมที่ผสมผสานกันเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. ด้านการตลาด พบว่า เกษตรกรต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  

สามารถคิดพิจารณาเลือกสื่อส าหรับการสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี คาดเดาให้ได้

ว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าผู้มุ่งหวังที่ดีที่สุด ด้วยการเข้าใจความต้องการ ความจ าเป็น และ

ความสนใจของพวกเขาเหล่านั้น ด้วยวิธีการการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ โดยการรับรู้ของกลุ่มเป้าต้องข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าถึงให้ได้เป็น

จ านวนมาก ดังนี้  

๔.๑ เพ่ือสร้างการรับรู้ 
๔.๒ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึนและกว้างขึ้น 



๘๗ 

๔.๓ เพ่ือสร้างข้อผูกพัน 
๔.๔ เพ่ือท าให้เกิดว่าที่ลูกค้า  

 

๔.๓ ข้อค้นพบจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) 

จากการสนทนากลุ่มเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๔.๔.๑ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ความเจริญทางวัตถุ และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและการกระจายการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ก็ยังคงกระจายไปสู่คนในสังคมชนบทหรือด้อยโอกาสได้น้อย ซึ่งส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยู่
ในเมืองหลวงหรือตัวจังหวัดที่ส าคัญ๑๒๕ การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ เพ่ือการค้าและส่งออก การ
ขยายตัวของภาครัฐไปสู่ชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดการอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพ่ึงพิงของ
ตลาดและพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์วิทยา 
ระบบความสัมพันธ์แบบ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ด้วยการส่งเสริมสนับสุนนภูมิ
ปัญหาในท้องถิ่นเพ่ือเกิดการสร้างรายได้ ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง๑๒๖ 

๔.๔.๒ ประเทศไทยจ าเป็นต้องจัดการกับความเหลื่อมล้ าและความไม่สมดุลระหว่าง
สภาพแวดล้อมและสังคม โดยมีเป้าหมายรวมของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายประเทศไทย ๔.๐ นั้น๑๒๗ เปลี่ยนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบ
ดั้งเดิมให้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ชาญฉลาด เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการผลิตของประเทศให้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ไปสู่เศรษฐกิจแบบที่
ภาคส่วนต่างๆ ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและมุ่งเน้นการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปลี่ยน
การบริการต่างๆแบบดั้งเดิมไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม๑๒๘ 

                                                
๑๒๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายขจรเกียรติ  แพงศรี, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๐ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร, อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อ

วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายนิติศาสตร์  จันทร์เดช, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พิษณุโลก, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางประนอม  ทิวะพันธุ์ , นายกสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน, เมื่อ

วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓.  



๘๘ 

๔.๔.๓ การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เป็นการน าพลังหรือศักยภาพของสมาชิกมารวมกัน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามรถจนเพียงพอที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ ในลักษณะการ
เพ่ิมพลังทางปัญญา น าไปสู่การเกิดพลังในการท างาน และอ านาจในการต้อรองให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๔.๔.๔ การรวมตัวกันของบุคคล ต้องสมัครใจในแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน 
หรือท ากิจกรรมร่วมกัน และสมาชิกต้องมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตนภายใต้กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมก าหนด และต้องปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ไม่มีการบังคับฝืน
ใจ จึงจะท าให้เกิดการร่วมตัวกันอย่างยั่งยืน๑๒๙ 

๔.๔.๕ การเพ่ิมความเข็มแข็งของสายสัมพันธ์เดิม ด้วยการจัดกิจกรรมระหว่างศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเล่นกีฬา การจัดแสดงสินค้า การการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์จาก
ศูนย์การเรียนต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ส่งผล
ให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มด้วยกัน๑๓๐ 

๔.๔.๖ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงาน
สินค้า และบริการ ท าให้สมาชิกเกิดความนิยมและไว้วางใจ และเกิดนิยมสินค้าและบริการ รวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงาน จากกกลุ่มต่างๆ การสร้างความรู้สึกประทับใจ โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับระหว่างกลุ่มด้วยกัน และระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การเผยแพร่ชี้แจงข่าวสารให้
สมาชิก และกลุ่มเครือข่ายเห็นประโยชน์ ให้เกิดความเลื่อมใสและสร้างความผูกพันทางใจ เช่น การที่
หน่วยงานประสบความส าเร็จมีก าไร และแบ่งส่วนของก าไรให้กับสมาชิกในรูปของรายได้ที่สูงขึ้น 
ตลอดจนมีสวัสดิการต่างๆ ขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน เป็นเพ่ือนบ้านที่ดี 
มีนโยบายส่งเสริมสมาชิกให้ไปศึกษาดูงาน มีการฝึกอบรมและพัฒนา การประชาสัมพันธ์ที่ดีท าให้
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจอย่างอิสรเสรี 

๔.๔.๗ การเปิดพ้ืนที่ทางสังคมให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมใน เป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วม ช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือ
นโยบาย และบ่อยครั้งที่การมีส่วนร่วมของสมาชิกน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ที่น่าจะเป็น
ค าตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได้๑๓๑ การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจาก
กระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือ

                                                
๑๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสงกรานต์  เกตุดี, เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน 

จังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุธี  ค ามาเมือง, ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, 

เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุวิมล  เกตุศรีบุรินท์ , วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๓. 
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ต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรม๑๓๒ โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน 
การสร้างฉันทามติจากสมาชิกในการสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่ม
ที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ ลดข้อโต้แย้งและช่วยให้เกิดความชอบ
ธรรมต่อการตัดสินใจ๑๓๓ การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกของการเป็น
เจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นผลในทางปฏิบัติ และ
ยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย๑๓๔ 

๔.๔.๘ การบริหารรวมศูนย์ด้วยความโปร่งใส จะช่วยลดปัญหาภายในเครือข่าย เช่น 
ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเครือข่าย ปัญหาขาดแคลนผู้น า
และผู้ประสานที่ดี การสื่อสารไม่ทั่วถึง และจะช่วยลดปัญหาภายนอกเครือข่าย เช่น การถูกครอบง า
โดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภายนอก การชี้น าโดยแหล่งทุน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ภาวะตลาด เป็นต้น๑๓๕  

 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จาการวิจัย 
ผู้วิจัยสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องนี้ และแสดงให้เห็นเป็นแบบ (Synthesis 

Model) โดยสรุปองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก ได้ดังแผนภาพ ๔.๕ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล, เกษตรจังหวัดพิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน 

มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพบูลย์  ชูเอียด, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ ๑๐ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางพชรกมล  เหลืองทอง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓. 
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แผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากแผนภาพที่ ๔.๕ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มต้นด้วยสภาพทั่วไปของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาวิเคราะห์และการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้วิจัยต้องลงพ้ืนที่ ต้อง
สอบถาม ร่วมสนทนา สังเกตการณ์ กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แล้วน าประเด็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์ศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงได้ดังนี้ 

๑. การสร้างเครือข่าย คือ เครือข่ายต้องการทรัพยากรเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจการของเครือข่าย เงินทุนไม่ใช่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่เครือข่ายต้องการ จะเห็นได้
จากเครือข่ายที่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลสามารถจัดตั้งสถาบันระดับนานาชาติได้ กลับมีผลงาน
ออกสู่สังคมน้อยมาก ในขณะที่เครือข่ายบางแห่งมีทุนไม่มากนัก ที่สามารถท างานปรากฏความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมมากมาย เนื่องจากสมาชิกมีความตั้งใจ เสียสละเวลา แรงงาน และทรัพยากรส่วนตัว
ให้กับกิจกรรมของเครือข่าย อย่างไรก็ตาม เงินก็มีความจ าเป็นต่อการเข้าร่วมในเครือข่ายต่างประเทศ 
และการมีพร้อมทั้งสมาชิกที่กระตือรือร้น เสียสละเพ่ืองานของเครือข่าย และการมีเงินทุนอย่าง
เพียงพอ ดูจะเป็นเรื่องของความฝันมากกว่า สมาชิกและหน่วยงานที่อุดหนุนเครือข่ายมักจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของเครือข่าย ยิ่งเครือข่ายสามารถได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกได้มากเท่าไรก็จะยิ่งมี
ความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น ทรัพยากรที่สมาชิกจะให้กับเครือข่ายไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปของเงิน 
เครือข่ายสามารถได้รับประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานระหว่าง
ประเทศที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากร หรือช่วยให้เครือข่ายได้รับการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมขึ้น 

การบริหาร การผลิต 

การวางแผน การตลาด 
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และช่วยให้ได้รับบริการที่จะสนับสนุนสถาบันเครือข่าย อย่างไรก็ตามเครือข่ายต้องระมัดระวังไม่ให้
หน่วยงานที่ติดต่อด้วยนั้น เข้ามาครอบง าหรือรวบอ านาจการจัดแจงภายในของเครือข่าย เครือข่ายที่
พ่ึงพิงหน่วยงานที่ให้เงินอุดหนุนเพียงแห่งเดียว มีแนวโน้มที่จะถูกครอบง าสูงและแม้แต่การก าหนด
วาระการสนับสนุนตามอ าเภอใจของหน่วยงานนั้นๆ เครือข่ายอาจต้องการการอุปถัมภ์จากหน่วยงาน
ภายนอก การมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้เครือข่ายและผู้น าเครือข่ายได้รับการสนับสนุน
และความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งยังได้สามารถด าเนินงานได้กว้างขวางขึ้นด้วย การมี
สถานภาพถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดการมีส่วนร่วมและท าให้ได้รับการอุดหนุนทางการเงินได้ง่ายขึ้น 
ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องหมายความถึงการยอมท าตามกฎหมายเสมอไป แต่เครือข่ายที่ได้รับการร่วมมือ
และนับไว้เป็นพวก ย่อมมีประสิทธิภาพกว่าเครือข่ายที่ถูกต่อต้านและกีดกันออกไปจากสังคม 

๒. การพัฒนาเครือข่าย คือ เป็นการช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนการรู้แบบมีส่วนร่วมได้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์และการจัดเวทีประชาคม ให้ความรู้ แนวคิดหลักการแก่สมาชิก 
แกนน า ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน สนับสุนนการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ร่วมกันตรวจสอบและเรียนรู้ชุมชน
ข้อมูลชุมชน จุด/แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษาการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
ชุมชนทั้งที่ตนเองเป็นสมาชิก และศูนย์การเรียนรู้อื่น เพ่ือให้เกิดการเข้าใจอย่างละเอียดร่วมกับชุมชน 
ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ค้นหาแกนน าเพื่อเป็นแกนน าหลักในการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และจัดอบรมหึความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานแก่
แกนน า หน่วยงานภาครัฐช่วยสนับสนุนด้านที่ปรึกษาในการท าความเข้าใจ การคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ อีกทั้งให้ความรู้เรื่องแนวทางการด าเนินงาน การบริหารศูนย์ 
และการวางแผน ช่วยประสารเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือหาแนวทางสนับสนุน
การด าเนินงาน และปฏิบัติงานในลักษณะของทีมสนับสนุน สามารถแบ่งออกได้ ๓ ด้าน ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาศักยภาพสมาชิกในกลุ่มศูนย์การเรียนให้มี
ความรู้และสามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากากรอบรม ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติสู่ชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง ด้วยกระบวนที่ก่อให้เกิดการเรียน และเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการแผนชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชนที่มาเป็นคณะท างานให้เรียนวิธีการจัดการความรู้ในชุมชน 
การน าเสนอสื่อสารความรู้ของชุมชนไปสู่คนในและคนนอกชุมชน โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จะท า
ให้คณะท างานมีความผูกพันซาบซึ้งกับชุมชนของตน ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพขิงผู้ที่มาเรียนรู้
เพราะจะเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน  

๒.๒ การพัฒนาด้านพ้ืนที่ หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักให้
สมาชิกและประชาชนในชุมชน รักและหวงแหนชุมชนของตนเอง ต้องสร้างให้หมู่บ้านและชุมชน เป็น



๙๒ 

ชุมชนที่มีพลัง น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย การด าเนินการศูนย์การเรียนรู้ท าได้ทั้งใน
หมู่บ้านและบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด าเนินการโดยชุมชน ด้วยพลังชุมชน แสดงให้เป็นภาพรวมของ
ชุมชน และยังเป็นสมบัติของชุมชน สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาได้โดยชุมชน 

๒.๓ การพัฒนาแหล่งรายได้ของชุมชน หมายถึง การค้นหาภูมิปัญญาเอกลักษณ์ของ
ชุมชน เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนได้เล็งเห็นศักยภาพ หรือความเก่ง ความโดดเด่นที่สามารถน ามา
พัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า หรือสามารถก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มสมาชิก ประชาชนและชุมชนได้  อีกท้ัง
ยังเป็นการแสดงให้เป็นการเป็นตัวตนของชุมชนนั้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาตนเองของชุมชน
ให้เป็นแหล่งรายได้ เพ่ิมพูนรายได้ให้สมาชิก และประชาชนของชุมชนอย่างยั่งยืน 

๓. การติดตาม คือ เครือข่ายต้องการการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจ าสม่ าเสมอ
และถี่ถ้วน ไม่เพียงแต่ประเมินความสอดคล้องของแผนการท างานกับวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
เท่านั้น แต่ควรมีการประเมินความก้าวหน้าและความส าเร็จของเครือข่ายเป็นระยะๆ ด้วย การติดตาม
ผลและประเมินผลเครือข่ายเป็นเรื่องยาก ดังนั้น กระบวนการก าหนดวิธีและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมเครือข่ายจึงเป็นเรื่องท่ีสมาชิกท้ังหมดต้องเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และก าหนด ดังนี้  

๓.๑ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า 
กิจกรรมและข้ันตอนต่างๆ  

๓.๒ เพ่ือการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ คุ้มค่า เกิดการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ของ
โครงการ  

๓.๓ สามารถทราบถึงปัญหา หรือข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 

๓.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ทั้งข้อก าหนด ระเบียบ กิจกรรม และข้ันตอนต่างๆ ของโครงการหรือกิจกรรม 

๓.๕ ทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

พิษณุโลก” โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก และ ๒) เพ่ือน าเสนอการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจาก
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย คือ เป็นจัดประชุมเสวนากับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) คือ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ น าเสนอการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ สภาพทั่วไปของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การจัดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์การ

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพ่ือให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกันภายในชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล
และมีจุดการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านหลากหลายสาขาองค์ความรู้  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการจัดการ
ความรู้เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และ การ
ให้โอกาสชุมชนเองมาเป็นผู้จัด ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและร่วมกันจุดกระแสการเรียนรู้เพ่ือ
ความเป็นคนไทย ให้คงอยู่ โดยการชักชวนพระสงฆ์ แกนน าชุมชน ให้ร่วมมือกันหาทางออกจาก
ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย สาเหตุมาจากการบริโภค
ผัก ผักไม้ ที่ปนเปื้อนสารเคมีจากท้องตลาด หรือบางรายที่เป็นเกษตรกร เพาะปลูกเอง ก็ใช้ปุ๋ย และ
ยา เพ่ือเร่งผลผลิตให้งอกงาม และก าจัดศัตรูพืช พร้อมกันนั้น ก็ค่อยๆ ขยับขยาย โดยพัฒนาพ้ืนที่สู่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับคนในชุมชน มีที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา 
และได้รับประทานอาหารปลอดภัย จากพืชผักที่ปลูกเองภายในชุมชน รณรงค์ให้น าภาชนะเหลือใช้ 
เช่น กระป๋องสี ยางรถยนต์ มาเป็นกระถางเพาะปลูก ท าทุกพ้ืนที่ในหมู่บ้านให้กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียว 
อย่างน้อยที่สุดก็ให้ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ เมื่อจะประกอบอาหารในแต่ละมื้อ จะได้
เก็บมาใช้แบบสดๆ ไม่ต้องพ่ึงพิงวัตถุดิบจากตลาด แถมยังปลอดภัยทั้งจากสารเคมี และประหยัด
ค่าใช้จ่ายอีกด้วย ขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงทางอาหาร ก็มีกองทุนเมล็ดพันธุ์ให้คนใน
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ชุมชนยืมไปปลูก แต่เมื่อเก็บผลผลิตได้ต้องส่งเมล็ดพันธุ์คืน เพ่ือส่งต่อให้ชาวบ้านรายอ่ืนได้มีโอกาส
เพาะปลูกต่อไป รวมทั้งมีการต่อยอดไปถึงการเพาะเห็ด อบรมเรื่องการแปรรูปเ พ่ือถนอมอาหาร เช่น 
แปรรูปเห็ด ท าน้ าพริกเห็ด น้ าเห็ดหูหนูขาว น้ าเห็ดหูหนูแดง เกิดกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนขึ้น 

ดังนั้นนอกจากบริโภคในครัวเรือนแล้ว ผลิตผลที่มากขึ้น จากการขยายพ้ืนที่และจ านวน
คนเพาะปลูก ทั้งผักปลอดสารเคมี เห็ดต่างๆ ก็สามารถจ าหน่ายสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทาง
หนึ่ง ส่งผลให้ชาวบ้านมองเห็นประโยชน์และความส าคัญของการผลิตพืชผักปลอดภัย จนหันมาร่วม
มือทั้งหมู่บ้าน จ านวน ๒๖๘ ครัวเรือน และในที่สุดก็ขยายผลไปสู่พ้ืนที่ข้างเคียง ครอบคลุม ๙ อ าเภอ 
๓๖ ต าบล จนเกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาการเกษตร จ.พิษณุโลก และ
ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขับเคลื่อน 
“เครือข่ายพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย” เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น น าไปสู่การ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพ้ืนที่ นับเป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ ที่สั่นสะเทือนไปถึง
สังคม ชุมชนรอบข้าง จนมีการเอาอย่าง และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับใหญ่ทั้งจังหวัด จึงสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนบ้านท่าช้างเป็นอย่างยิ่ง 

ความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในเรื่องขององค์ความรู้และ
สภาประชาชน โดยมีการก าหนดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เป็นเวทีของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน เพ่ือชาวบ้าน เพ่ือปรับเข้ากับแผนพัฒนาในส่วนที่
ตนเองต้องรับผิดชอบ จึงเป็นการก่อเกิดการพัฒนาชุมชนในหลายรูปแบบและกระบวนการ เกิดการ
เรียนรู้ในหมู่บ้านและต าบลมีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนสู่ชุมชน คนในแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยน 
พูดคุย มีความเสมอภาค การปฏิสัมพันธ์กันในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้าน ความเอ้ืออาทร ความ
สมานฉันท์ ก่อเกิดเป็นทีมงาน ซึ่งได้ส่งผลให้เห็นในกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชนจนถึงปัจจุบัน ท าให้
มีการพัฒนาตนเองและ มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยชุมชนเอง มีพ่ีเลี้ยงเป็นภาครัฐที่มี
บทบาท แนะน า ช่วยงานธุรการ การติดต่อประสานงาน หรืองานวิชาการที่ตนเองไม่ถนัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้ศูนย์
เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพบปะและค้นคว้าข้อมูล 
เป็นศูนย์รวมการศึกษาดูงานของกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอ่ืนที่สนใจ  สร้างมาตรฐานการ
บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและบุคคลทั่วไป เน้นการ
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และประทับใจแก่สมาชิกและผู้ที่มาใช้บริการรูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน แนวทางการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน จัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลชุมชน บัญชี
ครัวเรือน และข้อมูลในการจัดท าแผนชุมชน จัดให้เป็นที่รวบรวมความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า รวบรวมองค์ความรู้ของชุมชนที่ผ่านการ
รวบรวมสังเคราะห์และจัดท าเอกสารไว้ศึกษาหรือเรียนรู้ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลของชุมชน และของ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นของเกษตร, พัฒนาชุมชน, สาธารณสุข, การศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ และ
คนในชุมชนควรรู้เพื่อ น าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเกิดความรักถ่ินโดยผ่านกระบวนการจัดการ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนในหมู่บ้านและต าบล เป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับคนในชุมชน เป็นที่รวบรวมภูมิ
ปัญญาและองค์ความรู้ในหมู่บ้านและต าบล คนในหมู่บ้านและต าบลได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองจากสิ่ง
ที่เป็นทุนทางสังคม และองค์ความรู้ที่มี ท าให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน มีรายได้เพ่ิม มีวิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ประชาชนมีการเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ชุมชนมีครอบครัวพัฒนาอยู่ในหมู่บ้าน ประชาชนเรียนรู้เรื่องการลดรายจ่ายในครัวเรือน การท าให้มี
รายได้เพ่ิมและการท าให้มีเงินเหลือออมไว้ใช้เมื่อจ า เป็น ประชาชนเรียนรู้ในการหาแนวทางที่
เหมาะสมกับตนเองและสอดคล้องกับวิถีชีวิต ในการที่จะแก้ไขความ ยากจน ให้กับครอบครัว ด้วย
ตนเองไม่รอให้คนอ่ืนมาช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน มีความภาคภูมิใจในหมู่บ้านและต าบลจากการค้นหา 
องค์ความรู้ที่มีและจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ท าให้เกิดจิตส านึกการรักษ์ท้องถิ่น เป็นที่พบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็น ความรู้ ซึ่งกันและกันเป็นแหล่งรวมให้บริการกองทุนชุมชน  

๕.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 

การศึกษาวิเคราะห์และการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้วิจัยต้องลงพ้ืนที่ ต้องสอบถาม ร่วมสนทนา 
สังเกตการณ์ กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง แล้วน าประเด็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์ศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้
ดังนี้ 

๑. การสร้างเครือข่าย คือ เครือข่ายต้องการทรัพยากรเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจการของเครือข่าย เงินทุนไม่ใช่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่เครือข่ายต้องการ จะเห็นได้
จากเครือข่ายที่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลสามารถจัดตั้งสถาบันระดับนานาชาติได้ กลับมีผลงาน
ออกสู่สังคมน้อยมาก ในขณะที่เครือข่ายบางแห่งมีทุนไม่มากนัก ที่สามารถท างานปรากฏความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมมากมาย เนื่องจากสมาชิกมีความตั้งใจ เสียสละเวลา แรงงาน และทรัพยากรส่วนตัว
ให้กับกิจกรรมของเครือข่าย อย่างไรก็ตาม เงินก็มีความจ าเป็นต่อการเข้าร่วมในเครือข่ายต่างประเทศ 
และการมีพร้อมทั้งสมาชิกที่กระตือรือร้น เสียสละเพ่ืองานของเครือข่าย และการมีเงินทุนอย่าง
เพียงพอ ดูจะเป็นเรื่องของความฝันมากกว่า สมาชิกและหน่วยงานที่อุดหนุนเครือข่ายมักจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของเครือข่าย ยิ่งเครือข่ายสามารถได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกได้มากเท่าไรก็จะยิ่งมี
ความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น ทรัพยากรที่สมาชิกจะให้กับเครือข่ายไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปของเงิน 
เครือข่ายสามารถได้รับประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานระหว่าง



๙๖ 

ประเทศที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากร หรือช่วยให้เครือข่ายได้รับการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมขึ้น 
และช่วยให้ได้รับบริการที่จะสนับสนุนสถาบันเครือข่าย อย่างไรก็ตามเครือข่ายต้องระมัดระวังไม่ให้
หน่วยงานที่ติดต่อด้วยนั้น เข้ามาครอบง าหรือรวบอ านาจการจัดแจงภายในของเครือข่าย เครือข่ายที่
พ่ึงพิงหน่วยงานที่ให้เงินอุดหนุนเพียงแห่งเดียว มีแนวโน้มที่จะถูกครอบง าสูงและแม้แต่การก าหนด
วาระการสนับสนุนตามอ าเภอใจของหน่วยงานนั้นๆ เครือข่ายอาจต้องการการอุปถัมภ์จากหน่วยงาน
ภายนอก การมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้เครือข่ายและผู้น าเครือข่ายได้รับการสนับสนุน
และความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งยังได้สามารถด าเนินงานได้กว้างขวางขึ้นด้วย การมี
สถานภาพถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดการมีส่วนร่วมและท าให้ได้รับการอุดหนุนทางการเงินได้ง่ายขึ้น 
ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องหมายความถึงการยอมท าตามกฎหมายเสมอไป แต่เครือข่ายที่ได้รับการร่วมมือ
และนับไว้เป็นพวก ย่อมมีประสิทธิภาพกว่าเครือข่ายที่ถูกต่อต้านและกีดกันออกไปจากสังคม 

๒. การพัฒนาเครือข่าย คือ เป็นการช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนการรู้แบบมีส่วนร่วมได้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์และการจัดเวทีประชาคม ให้ความรู้ แนวคิดหลักการแก่สมาชิก 
แกนน า ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน สนับสุนนการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ร่วมกันตรวจสอบและเรียนรู้ชุมชน
ข้อมูลชุมชน จุด/แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษาการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
ชุมชนทั้งที่ตนเองเป็นสมาชิก และศูนย์การเรียนรู้อื่น เพ่ือให้เกิดการเข้าใจอย่างละเอียดร่วมกับชุมชน 
ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ค้นหาแกนน าเพื่อเป็นแกนน าหลักในการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และจัดอบรมหึความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานแก่
แกนน า หน่วยงานภาครัฐช่วยสนับสนุนด้านที่ปรึกษาในการท าความเข้าใจ การคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ อีกทั้งให้ความรู้เรื่องแนวทางการด าเนินงาน การบริหารศูนย์ 
และการวางแผน ช่วยประสารเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือหาแนวทางสนับสนุน
การด าเนินงาน และปฏิบัติงานในลักษณะของทีมสนับสนุน สามารถแบ่งออกได้ ๓ ด้าน ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาศักยภาพสมาชิกในกลุ่มศูนย์การเรียนให้มี
ความรู้และสามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากากรอบรม ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติสู่ชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง ด้วยกระบวนที่ก่อให้เกิดการเรียน และเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการแผนชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชนที่มาเป็นคณะท างานให้เรียนวิธีการจัดการความรู้ในชุมชน 
การน าเสนอสื่อสารความรู้ของชุมชนไปสู่คนในและคนนอกชุมชน โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จะท า
ให้คณะท างานมีความผูกพันซาบซึ้งกับชุมชนของตน ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพขิงผู้ที่มาเรียนรู้
เพราะจะเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน  



๙๗ 

๒.๒ การพัฒนาด้านพ้ืนที่ หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักให้
สมาชิกและประชาชนในชุมชน รักและหวงแหนชุมชนของตนเอง ต้องสร้างให้หมู่บ้านและชุมชน เป็น
ชุมชนที่มีพลัง น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย การด าเนินการศูนย์การเรียนรู้ท าได้ทั้ งใน
หมู่บ้านและบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด าเนินการโดยชุมชน ด้วยพลังชุมชน แสดงให้เป็นภาพรวมของ
ชุมชน และยังเป็นสมบัติของชุมชน สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาได้โดยชุมชน 

๒.๓ การพัฒนาแหล่งรายได้ของชุมชน หมายถึง การค้นหาภูมิปัญญาเอกลักษณ์ของ
ชุมชน เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนได้เล็งเห็นศักยภาพ หรือความเก่ง ความโดดเด่นที่สามารถน ามา
พัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า หรือสามารถก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มสมาชิก ประชาชนและชุมชนได้ อีกท้ัง
ยังเป็นการแสดงให้เป็นการเป็นตัวตนของชุมชนนั้นอย่างเป็นรูปธรรม โดกยการพัฒนาตนเองของ
ชุมชนให้เป็นแหล่งรายได้ เพ่ิมพูนรายได้ให้สมาชิก และประชาชนของชุมชนอย่างยั่งยืน 

๓. การติดตาม คือ เครือข่ายต้องการการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจ าสม่ าเสมอ
และถี่ถ้วน ไม่เพียงแต่ประเมินความสอดคล้องของแผนการท างานกับวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
เท่านั้น แต่ควรมีการประเมินความก้าวหน้าและความส าเร็จของเครือข่ายเป็นระยะๆ ด้วย การติดตาม
ผลและประเมินผลเครือข่ายเป็นเรื่องยาก ดังนั้น กระบวนการก าหนดวิธีและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมเครือข่ายจึงเป็นเรื่องท่ีสมาชิกท้ังหมดต้องเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และก าหนด ดังนี้  

๓.๑ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า 
กิจกรรมและข้ันตอนต่างๆ  

๓.๒ เพ่ือการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ คุ้มค่า เกิดการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ของ
โครงการ  

๓.๓ สามารถทราบถึงปัญหา หรือข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 

๓.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ทั้งข้อก าหนด ระเบียบ กิจกรรม และข้ันตอนต่างๆ ของโครงการหรือกิจกรรม 

๓.๕ ทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

๕.๒.๑ สภาพทั่วไปของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในเรื่อง

ขององค์ความรู้และสภาประชาชน โดยมีการก าหนดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนขึ้น เพ่ือเป็นการ



๙๘ 

สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเวทีของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน เพ่ือชาวบ้าน เพ่ือปรับเข้ากับ
แผนพัฒนาในส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบ จึงเป็นการก่อเกิดการพัฒนาชุมชนในหลายรูปแบบและ
กระบวนการ เกิดการเรียนรู้ในหมู่บ้านและต าบลมีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนสู่ชุมชน คนในแต่ละ
กลุ่มได้แลกเปลี่ยน พูดคุย มีความเสมอภาค การปฏิสัมพันธ์กันในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้าน ความเอ้ือ
อาทร ความสมานฉันท์ ก่อเกิดเป็นทีมงาน ซึ่งได้ส่งผลให้เห็นในกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชนจนถึง
ปัจจุบัน ท าให้มีการพัฒนาตนเองและ มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยชุมชนเอง มีพ่ีเลี้ยงเป็น
ภาครัฐที่มีบทบาท แนะน า ช่วยงานธุรการ การติดต่อประสานงาน หรืองานวิชาการที่ตนเองไม่ถนัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพบปะและค้นคว้า
ข้อมูล เป็นศูนย์รวมการศึกษาดูงานของกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอ่ืนที่สนใจ สร้างมาตรฐาน
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กับ ปริยกร  เพชรบ ารุง (๒๕๕๘)๑ ได้ศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน : ศึกษากรณี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่า รูปแบบกิจกรรมและแนวทางการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในพื้นที่ต าบลโมถ่าย เกิดจากความต้องการที่มีร่วมกันของคน
ในชุมชนที่ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพ
ทางการเกษตร โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทางการด าเนินงานสามารถช่วย
ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ท า กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ได้จัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องมีการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสมาชิกและคนในชุมชน ส่งเสริมให้นาความรู้ที่ได้จาก
การท ากิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตรกับศูนย์เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติจริงภายในครัวเรือนของตนเอง
ได้ มีการจัดประชุมและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการท า บทบาทของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพ้ืนที่ต าบลโมถ่าย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้
เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้คนในชุมชนได้ดีในระดับหนึ่ง 
กิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตรในแต่ละฐานที่ทางศูนย์จัดขึ้นสามารถชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพทางการเกษตรที่ช่วยส่งผลให้เกิดการพ่ึงตนเอง 
การจัดการตนเอง และการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคครัวเรือนและชุมชนได้จริง เพราะปัจจุบันคน
ในชุมชนได้หันมาเข้าร่วมทากิจกรรมการเรียนรู้กับทางศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนเกิดความ
สามัคคีเพ่ิมขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเม่ือเทียบกับในช่วงระยะ เวลาที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

                                                           
๑ ปริยกร  เพชรบ ารุง, “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน : 

ศึกษากรณี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, รายงานการ
วิจัย, (มหาวิทยาลัยรามค าแหง), ๒๕๕๘. 



๙๙ 

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพ้ืนที่ จนในปัจจุบันบทบาทของศูนย์เรียนรู้สามารถน าไปสู่การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนและชุมชนได้ดีพอสมควร 

๕.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
องค์ความรู้ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวได้ทันโลกยุคใหม่นอกจากนี้เพ่ือให้ชุมชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเห็นความส าคัญของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการเรียนรู้ การที่จะถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับ
ความรู้และน าความรู้นั่นไปประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวได้นั้นต้องเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายอันดับ
แรกก็คือตัวผู้ได้รับการถ่ายทอดจะสามารถน าความรู้นั่นไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากผู้
ได้รับการถ่ายทอดไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ได้ ความรู้จากผู้ที่ประสบผลส าเร็จที่
ต้องการเผยแพร่ก็ไม่สัมฤทธิ์ผล ฉะนั้นทั้งผู้รับรู้ และผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องมีความเข้าใจ และพัฒนา
ตัวเองเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ใหม่และรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพ่ือที่จะได้ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตัวเองด้วยเพ่ือจะได้ท าให้ส่งเสริมพ้ืนฐานการใช้ชีวิตที่ดีแล้วจะได้มีทักษะต่างๆ ในการใช้ชีวิต     
๒) ด้านการลงทุน การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรม เพ่ือให้เกิดการ
พ่ึงพาตัวเองได้ และเผื่อแผ่ไปถึงสังคม ซึ่งเราสามารถน าหลักการปฏิบัติไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตการ
ท างาน และการด ารงชีวิต เครือข่ายต้องการทรัพยากรเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
กิจการของเครือข่าย เงินทุนไม่ใช่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่เครือข่ายต้องการ จะเห็นได้จาก
เครือข่ายที่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลสามารถจัดตั้งสถาบันระดับนานาชาติได้ กลับมีผลงานออกสู่
สังคมน้อยมาก ในขณะที่เครือข่ายบางแห่งมีทุนไม่มากนัก ที่สามารถท างานปรากฏความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมมากมาย ๓) ด้านการดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย การส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกเครือข่ายนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้สึกและความพอใจของทั้งสองฝ่ายเป็นเบื้องต้น
ทางปลายทางก็พอใจที่จะคบหาสมาคมกัน การรู้จักและไว้วางใจกัน เมื่อบุคคลพอใจที่จะคบหา
สมาคมกันแล้วก็ต้องท าความรู้จักกันต้องท าความรู้จักกันศึกษารายละเอียดและประวัติส่วนตัวของ
ฝ่ายตรงข้าม การพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่วนตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจเพ่ือให้ฝ่ายตรง
ข้ามรู้จักคุ้นเคยหรือไว้วางใจ ๔ ) ด้านการรักษาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย การพัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพ คือ ความไม่
สามารถในการไว้วางใจซึ่งกันและกันความน่าไว้วางใจ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลท าให้ผู้อ่ืนมั่นใจว่าเขา
ได้รับประโยชน์จากการเสี่ยงเปิดเผยตนเอง บุคคลที่จะได้รับความไว้วางใจ คือ บุคคลที่แสดงออกถึง 
การยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ นวลพธู  นาสา 



๑๐๐ 

(๒๕๕๗)๒ ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน 
จังหวัดล าปาง พบว่าปัจจัยความส าเร็จที่เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัดล าปางทั้ง ๓ ศูนย์ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ ๑) ปัจจัย
ความส าเร็จที่เกิดจากการด าเนินงานตามขอบเขตและวิธีด าเนินงานสาหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒) ปัจจัย
ความส าเร็จที่เกิดจากความพร้อมภายในชุมชนและการได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนของ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทั้ง ๓ ศูนย์ ความพร้อมภายในของทั้ง ๓ ศูนย์สามารถสรุปได้ ๓ 
ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพร้อมและสถานที่ตั้งศูนย์
เรียนรู้ และด้านบทบาทของประธานกลุ่ม การได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนของทั้ง ๓ ศูนย์ที่
ได้ศึกษา สามารถสรุปได้ ๓ ด้าน คือด้านหลักสูตรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงาน ด้าน
บทบาทเจ้าหน้าจากหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนรู้และงบประมาณ ๓) 
ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน ๔) ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ๕) ปัจจัยความส าเร็จที่เกิดจากผลที่ได้รับในเชิงบวกต่อสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนจากการเคยเข้าร่วมโครงการซึ่งสอดคล้องกับ ศิวราภรณ์  ไชยบุรี (๒๕๕๕)๓ ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน พบว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง
ชุมชน กับภาคราชการ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และปัญหา
ต่างๆ ของชุมชน โดยการน านโยบายของรัฐบาล ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติกก
เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม ในส่วนรูปแบบและโครงสร้างการด าเนินงาน ทั้งระบบการบริหารจัดการมี
ความชัดเจนในรูปของคณะกรรมการ ขณะเดียวกันปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ วิสัยทัศน์/นโยบาย/การวางแผน/การก าหนดกล
ยุทธ์ในการท างาน ความเข้มแข็งของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่  ความพร้อมด้านความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
การบริหารงบประมาณ และการจัดโครงสร้างอัตราก าลังคน ในส่วนของปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความ
เหมาะสมของสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และการรับรู้

                                                           
๒ นวลพธู  นาสา, “ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน 

จังหวัดล าปาง”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๘. 
๓ ศิวราภรณ์  ไชยบุรี, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

บ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๕. 



๑๐๑ 

ข้อมูลข่าวสาร ล้วนเป็นปัจจัยในการสนับสนุนความส าเร็จ ด้านของการพัฒนารูปแบบการจัดศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต ได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาด้านบุคลากร 
ด้านระบบการจัดท าบัญชี ด้านพัฒนาหลักสูตร/กิจกรรม ด้านการขยายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน และระดับต าบล การก าหนดรูปแบบโครงสร้างของบุคลากร การก าหนด
รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น  

 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๑.๑ การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระยะสันและระยะยาว 
๕.๓.๑.๒ สร้างระบบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และให้ความรู้ในการจัดการที่ถูกต้องแม่นย า  
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๕.๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 

๕.๓.๒.๒ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
๕.๓.๓.๑ ควรท าการศึกษาวิจัยโดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 
๕.๓.๓.๒ ควรท าการวิจัยปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย: 

๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ 
- 

๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑.๒.๑ หนังสือ 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓. 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความม่ันคง. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘.  

ปาริชาติ  วลัยเสถียร พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น สหัทยา วิเศษ จันทนา เบญจทรัพย์ และชลกาญจน์ 
ฮาซันนารี. กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา . กรุงเทพมหานคร  : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓. 

ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์. สื่อสารกับสังคมเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๖. 

ปุสตี  อาคมานนท์ มอนซอน, สกรรจ์ พรหมศิริ, ญาณีกรณ์ ธรรมโชติ และดลทิพย์ พืชผลเจริญ . 
กรอบแนวคิดในการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคม . กรุงเทพมหานคร: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๖. 

พระมหาอุทิตย์ อาภากโร. เครือข่ายธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. กรุงเทพมหานคร  : สถาบัน
เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๗. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. รายงานการวิจัยเรื่องสภาที่ปรึกษาฯ ในความคาดหวังของ
สังคมไทยและความเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาชน. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๕. 

สมยศ  นาวีการ. การบริหารตามสถานการณ์. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๕.  
สัมพันธ์  เตชะอธิก. ศักยภาพและเครือข่ายผู้น าชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์, 

๒๕๓๗. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙). กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี . 
๒๕๔๙. 



๑๐๓ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔). กรุงเทพมหานคร: ส านัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๖๐. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติกว่า ๑ ทศวรรษ. กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕.  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔). กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี , 
๒๕๔๔. 

ส านักงานความเข็มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชน. แนว
ทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๙. 

สุกานดา  แสงทองล้วน. การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของพนักงานประจ าสาขาใน
ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไดโซ ซังเกียว  (ประเทศไทย) จ ากัด. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 

อภิชัย  พันธเสน. เหลียวหลังเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษหน้า (๒๕๕๖-
๒๕๖๕). กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๗. 

อริยา  เศวตามร์. นักพัฒนากับบทบาทในการสร้างความหมายใหม่ของชุมชนในเศรษฐศาสตร์
การเมือง. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

๑.๒.๒ บทความ 
ไพโรจน์  โพธิศาสตร์. “เครือข่ายผู้น ากับการยกระดับการเรียนรู้ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต”. 

วารสารพัฒนาชุมชน. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑/๔ (มกราคม – เมษายน ๒๕๔๒): หน้า ๖๗. 

๑.๒.๓ รายงานการวิจัย 
นวลพธู  นาสา. “ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน 

จังหวัดล าปาง”. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘.  
นิสิต  ค าหล้า อนันต์  พลธานี และอรุณี  พรมค าบุตร. “ศึกษาถึงบทบาทของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษา อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น”. รายงานการ
วิจัย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๗. 

ประยูร  ศรีประสาธน์. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะจ า โ ร ง เรี ย น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า .  ป ทุ ม ธ า นี  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒. 



๑๐๔ 

ปริยกร  เพชรบ ารุง. “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน : ศึกษา
กรณี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธาน”ี. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๘. 

ไพโรจน์  โพธิศาสตร์. เครือข่ายผู้น ากับการยกระดับการเรียนรู้ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต . 
เอกสารอัดสาเนา, ๒๕๔๒. 

รัฐพงศ์  สีแสด. “การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้
เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย งชุ ม ชน แห่ งหนึ่ ง ใน ภ าคตะ วัน ออก ” . ราย งาน การวิ จั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๖. 

ศิวราภรณ์  ไชยบุรี. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
บ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน”. รายงานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๕. 

สุชาดา  แสงดวงดี เยาวภา  บัวเวช และมาริษา  สุจิตวนิช. “แนวทางการพัฒนาบทบาทและ
ศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตาม
ความต้องการของชุมชนล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”. รายงานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๗. 

๑.๒.๔ เอกสารอัดส าเนา 
ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ และ นิรมลอริยอาภากมล. เศรษฐกิจไทย ๑๕ ปี หลังวิกฤติ : พอเพียงหรือยัง. 

เอกสารประกอบการสัมมนา ๑๕ ปี, ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕, (อัดส าเนา). 
ไพบูลย์  จ าหงส์. เอกสารประกอบการบรรยายชุมชนบ้านทาป่าเปา หมู่ที่ ๖ ต าบลทาปลาดุก 

อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน, ๒๕๕๔, (อัดส าเนา). 
วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล และ จิราวัลย์ จิตรถเวช. ฐานข้อมูลและการพัฒนาตัวชี้วัดในการพัฒนาที่

สมดุลและยั่งยืน. เอกสารประกอบการสัมมนา 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจ
พอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 20 กันยายน, 
๒๕๕๕. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติกว่า ๑ ทศวรรษ, ๒๕๕๕, (อัดส าเนา). 

อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ณดา จันทร์สม. ๑๕ ปีหลังวิกฤต: การรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเอกสารประกอบการสัมมนา ๑๕ ปี, ๒๕๕๕, (อัดส าเนา). 

 
 



๑๐๕ 

๑.๒.๕  สัมภาษณ์ 
ขจรเกียรติ  แพงศรี. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก. สัมภาษณ์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
จันตนา  ศิริวัฒน์. ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงพยอม. สัมภาษณ์ , ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๑. 
เจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล. นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก. สัมภาษณ์, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
โชติ  บดีรัฐ. คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม . 

สัมภาษณ์, ๔ มีนาคม ๒๕๖๓. 
ฐิติมา  กลางจิตร์. นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ. สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๖๑. 
ทองปาน  เผ่าโสภา. ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองกุลา. สัมภาษณ์, ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๑. 
ธวัชชัย  สิทธิวีระกุล. เกษตรจังหวัดพิษณุโลก. สัมภาษณ์, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
บัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์ . หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด

พิษณุโลก. สัมภาษณ์, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
บุญเตียง  ทรงพุฒิ. สัมภาษณ์, ๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 
บุญทรง  แทนธานี. นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก. สัมภาษณ์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
ปรีชา  ฟ้าคะนอง. สัมภาษณ์, ๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 
พชรกมล  เหลืองทอง. ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบาง

ระก า. สัมภาษณ์, ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 
ไพบูลย์  ชูเอียด. ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวสรรค์. สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑. 
ฟ้ารุ่ง  มีอุดร. อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
มนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. สัมภาษณ์, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
มังกร  มหาชู. ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลมะขามสูง. สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑. 
มาโนชย์  ช่างพินิจ. ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวเท. สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑. 
วศิน  ปัญญาวุธตระกูล. อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
วิวัฒน์  นาคเอ่ียม. นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ. สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๖๑. 
สงกรานต์  เกตุดี. เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก. สัมภาษณ์, ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๓. 
สมพงษ์  อ้นชาวนา. ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบาง

กระทุ่ม. สัมภาษณ์, ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑.  
สมัคร  ใบยา. หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จังหวัดพิษณุโลก. สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๖ 

สุจิลัย  จันทคูณ. สัมภาษณ์, ๑ มีนาคม ๒๕๖๓. 
สุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ. สัมภาษณ์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สุธี  ค ามาเมือง. ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน . สัมภาษณ์, ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๓. 
อากุล  จันทะแก้ว. สัมภาษณ์, ๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 
อุบล  ใจโอด. ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง. สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑. 
อุบลรัตน์  ศิลตระกูล. พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก. สัมภาษณ์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
เอกชัย  โกมลกิตติ์. อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๑.๒.๖ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก. กรมส่งเสริมการเกษตร. <www.phitsanulok. doae. go. th/ 

2016/>, ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ . ขั้นตอนการมีส่วนร่วม . <http://trat.nfe.go.th/trat/ topic5old.php? 

page=5>, ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
กรมอนามัย.  โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในงานภารกิจ

กรมอนามั ย  กระทรวงสาธารณ สุ ข . <http://psdg.anamai.moph.go.th/news/ 
cpadmin/km/files/chapter2.doc>, ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

จังหวัดพิษณุโลก. บรรยายสรุปจังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี ๒๕๕๖. <http://www.phitsanulok. 
go.th/index๑.html>, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

สภาวิจัยแห่ งชาติ . (๒๕๖๐ ). ยุทธศาสตร์การวิจั ยของชาติ รายประเด็น  (ปี  ๒๕๖๐ ) . 
<kris.kmitl.ac.th/images/anouce/Strategy%20TH(/2560).pdf>, ๗  พฤศจิ กายน 
๒๕๖๐. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (๒๕๖๐), ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐  ปี  (พ .ศ .๒๕๖๐ -๒๕๗๙), <www.nesdb.go.th/download/document>, ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ: 
Gulick L. and Urwick J.. Papers on the Science of Administration. New York : 

Institute of Public Administration, 1973.  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ข้อมูลประกอบการวิจัย 
หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 

ค าชี้แจง 
๑.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) บริบทของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง และ ๒) เพ่ือน าเสนอการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 

๒.  แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็น  
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๓.  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ประกอบการ
วิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๔.  การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ใน
การใช้เป็นแนวทางการวิจัยต่อไป ข้อมูลในแบบสอบถามจะเป็นความลับทั้งสิ้นและหากแบบสัมภาษณ์นี้
มีข้อผิดพลาดประการใดที่เห็นไม่สมควร ก็ให้ถือว่าเป็นดุลพินิจของท่านที่จะสงวนความเห็นนั้นไว้ได้ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................ .................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................... 
สัมภาษณ์วันที่ ..............................................................................เวลา...........................น. 
สถานที่................................................................................................................................. 

 
 
 



๑๑๐ 

ส่วนที่ ๒ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
๑. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเรียนรู้ของ

สมาชิก  
๑.๑ ความจ าเป็นการเรียนรู้ ของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. ............................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... ...................................... 
๑.๒ ความต้องการของตนเอง ของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................... ............................................ 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
๒. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการลงทุนของ

สมาชิก 
๒.๑ การลงทุนด้านเวลา 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... ...................................... 
๒.๒ การลงทุนด้านพลังงานและการติดต่อและเชื่อมประสานกับบุคคลต่างๆ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 



๑๑๑ 

๓. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการดูแล
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย  

๓.๑ การดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
อย่างใกล้ชิด เป็นอย่างไร 
.................................................................................................................... ............................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................... ................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... ...................................... 

๓.๒ การดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกของการท างานและส่วนตัว เป็นอย่างไร 
.................................................................................................................... ............................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๔. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการรักษา
สถานภาพของสมาชิก 

๔.๑ การรักษาทิศทางในการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของสมาชิก 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................... ............................................ 
................................................................................................................................................................ 

๔.๒ การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และแสวงหาแนวทางการด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 



๑๑๒ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................... ............................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 
ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือ 

   คณะผู้วิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถปุระสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรม                 

ที่ได้ด าเนินการและผลที่ได้รับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนนิการและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

- ทราบแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพ 
- ทราบแนวคิด
เกี่ยวกับเครือข่ายการ
เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ทราบรูปแบบการ
เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัด
พิษณุโลก 
- ทราบการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ทราบผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
- สามารถก าหนด
กรอบแนวคิดในการ
วิจัยได้ 

ข้อที่ ๑ ท าให้สามารถน าไปสู่
การก าหนดแนวทาง
และกรอบด าเนินการ
วิจัยได้ 

๒. ศึกษาข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย ด้วย
การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 

- ทราบบริบทของ
ชุมชนในจังหวัด
พิษณุโลก 
- ทราบสภาพปัญหา
ในเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ

ข้อที่ ๑ และ ข้อที่ ๒ - สามารถวิเคราะห์
สภาพปัญหาใน
เครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 



๑๑๗ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 
พอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 
- ทราบกระบวนการ
จัดตั้งเครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 

- สามารถวิเคราะห์
กระบวนการจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 

๔. การเก็บข้อมูลด้วย 
การจัดสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus 
Group Discussion) 
กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
๑๐ ท่าน 

ยืนยันเสนอแนว
ทางการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดพิษณุโลก และ
เพ่ิมเติมในส่วนที่ยัง
ขาดอยู่ให้บริบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

ข้อที่ ๑ – ข้อที่ ๒ ไดเ้สนอแนวทาการ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีศักยภาพ
มากขึ้น 

๕. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับ
สมบูรณ์ที่สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๒ ข้อ 
คือ 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพ
ทั่วไปของเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดพิษณุโลก 
๒. เพ่ือน าเสนอการ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ

ข้อที่ ๑ – ข้อที่ ๒ - ได้รายงานการวิจัยที่
มีคุณค่าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
- ได้ชุดองค์ความรู้ที่
สามารถเผยแพร่ได้ 



๑๑๘ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 
พอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : เก็บข้อมูลงานวิจัย ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

ภาพที่ ๒ : เก็บข้อมูลงานวิจัย ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

 

 



๑๒๑ 

 

 

ภาพที่ 3 : สัมภาษณ์เก็บข้อมูลงานวิจัย ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

ภาพที่ 4 : สัมภาษณ์เก็บข้อมูลงานวิจัย ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แบบสรุปโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๓ 

แบบสรุปโครงการวิจัย (เพื่ออนุมัติจบโครงการวิจัย) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------------------- 
๑. สัญญาเลขที่ ว.๑๖๗/๒๕๖๑ 
๒. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 

๓. หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย ดร. ณัฏยาณี  บุญทองค า และ 
พระราชรัตนสุธี, ดร. (ขวัญรัก  เกษรบัว) 

หน่วยงานที่สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๘๘-๗๘๘-๒๗๓๙            E-mail  kboontongkham@gmail.com 
 
๔. ความส าคัญ/ความเป็นมา/ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งภาคการเกษตรเป็นรากฐานที่ส าคัญและเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสูงเมื่อโลก
ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งได้ส่งผลต่อวิถีการผลิต การบริโภคของประชาชน และการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรไทย นอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน แหล่งน้ า และ
ความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดต่อวิถีการด าเนินชีวิตและการพัฒนาด้านการเกษตร ต่อมา
การพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ ปี ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ 
ถึง ๙ ในช่วงกว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)๑ กล่าวถึงหลักการส าคัญว่า การส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
เพราะรากฐานของสังคมไทยแต่ดั้งเดิม คือสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงดูประชากร
ไม่เฉพาะคนไทย แต่รวมถึงประชากรของโลกด้วย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในภาคการเกษตรและชนบท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เป็นหนี้สิน 
พ่ึงพาตนเอง กระทั่งสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนได้ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ

                                                 
๑ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การเกษตรและชนบท, คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและ
ชนบท และด้านความมั่นคง, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘).  



๑๒๔ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต้องมีการกระตุ้นให้ผู้น าในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่
ละอ าเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันคิด ตัดสินใจ ก าหนดอนาคตของชุมชนและรับผิดการด าเนินงาน
ตามแนวทางที่ก าหนดร่วมกัน รวมทั้งยังมีข้อจ ากัดในการน าไปประยุกต์ซึ่งเป็นไปตาม  ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติรายประเด็นด้านการประยุกต์เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง๒ โดยมีสาระส าคัญ คือ 
การกลับเข้าสู่ทิศทางการพัฒนาบนรากฐานของสังคมไทยที่อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน น าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ทั้งในระดับปัจเจก
ชน ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาในทุกมิติจะต้องอยู่
ภายใต้หลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คน ชุมชน สังคม ต้องมี
ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และมีคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–
๒๕๖๔)๓ และมีการก าหนดพันธกิจที่จะต้องมีการพัฒนาประเทศตามระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์บนหลักการของการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา 

จากประเด็นปัญหาข้างต้นที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประชาชนยังมีข้อจ ากัดในการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ในจังหวัดพิษณุโลกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม๔ จึงต้อง
เริ่มต้นที่การพัฒนาศักยภาพแกนน าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เครือข่าย ให้มีองค์
ความรู้ มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะน าไปถ่ายทอดให้กับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยใน
จังหวัดพิษณุโลก มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ประมาณ ๗๕ ศูนย์ ที่จะสามารถเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในการน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ โดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติโดยเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับคน แก้ปัญหาที่

                                                 
๒ สภาวิจัยแห่งชาติ, (๒๕๖๐), ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (ปี ๒๕๖๐), ค้นเมื่อ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐, จาก kris.kmitl.ac.th/images/anouce/Strategy%๒๐TH(/2560).pdf. 
๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔)”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๖๐). 
๔ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , (๒๕๖๐), ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙), [ออนไลน์] www.nesdb.go.th/download/document. เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

http://www.nesdb.go.th/download/document.%20เมื่อ


๑๒๕ 

คน ทางออกของปัญหา คือ การสร้างปัญญา ให้เกษตรกรฉลาดรอบรู้ และไม่ตกเป็นเหยื่อของกลไกที่
ไม่ได้มุ่งช่วยเกษตรกรอย่างจริงใจอีกต่อไป 
 
๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๕.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 

๕.๒ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก 

 
๖. ผลการวิจัย/การแก้ปัญหาโดยการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
พิษณุโลก จากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดพิษณุโลก การสอบถาม ร่วมสนทนา สังเกตการณ์ กับผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  

๖.๑ สภาพทั่วไปของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในเรื่องขององค์ความรู้และสภาประชาชน โดยมีการก าหนดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเวทีของชาวบ้าน 
โดยชาวบ้าน เพ่ือชาวบ้าน เพ่ือปรับเข้ากับแผนพัฒนาในส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบ จึงเป็นการก่อ
เกิดการพัฒนาชุมชนในหลายรูปแบบและกระบวนการ เกิดการเรียนรู้ในหมู่บ้านและต าบลมีความ
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนสู่ชุมชน คนในแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยน พูดคุย มีความเสมอภาค การ
ปฏิสัมพันธ์กันในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้าน ความเอ้ืออาทร ความสมานฉันท์ ก่อเกิดเป็นทีมงาน ซึ่งได้
ส่งผลให้เห็นในกิจกรรมใหม่ที่ เกิดขึ้นในชุมชนจนถึงปัจจุบัน ท าให้มีการพัฒนาตนเองและ มี
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยชุมชนเอง มีพ่ีเลี้ยงเป็นภาครัฐที่มีบทบาท แนะน า ช่วยงาน
ธุรการ การติดต่อประสานงาน หรืองานวิชาการที่ตนเองไม่ถนัด องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพบปะและค้นคว้าข้อมูล เป็นศูนย์รวม
การศึกษาดูงานของกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอ่ืนที่สนใจ สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและบุคคลทั่วไป 

๖.๒ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์
ความรู้ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวได้ทันโลกยุคใหม่นอกจากนี้เพ่ือให้ชุมชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเห็นความส าคัญของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ



๑๒๖ 

ประเทศ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการเรียนรู้ การที่จะถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับ
ความรู้และน าความรู้นั่นไปประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวได้นั้นต้องเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายอันดับ
แรกก็คือตัวผู้ได้รับการถ่ายทอดจะสามารถน าความรู้นั่นไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากผู้
ได้รับการถ่ายทอดไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ได้ ความรู้จากผู้ที่ประสบผลส าเร็จที่
ต้องการเผยแพร่ก็ไม่สัมฤทธิ์ผล ฉะนั้นทั้งผู้รับรู้ และผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องมีความเข้าใจ และพัฒนา
ตัวเองเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ใหม่และรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพ่ือที่จะได้ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตัวเองด้วยเพ่ือจะได้ท าให้ส่งเสริมพ้ืนฐานการใช้ชีวิตที่ดีแล้วจะได้มีทักษะต่างๆ ในการใช้ชีวิต     
๒) ด้านการลงทุน การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรม เพ่ือให้เกิ ดการ
พ่ึงพาตัวเองได้ และเผื่อแผ่ไปถึงสังคม ซึ่งเราสามารถน าหลักการปฏิบัติไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตการ
ท างาน และการด ารงชีวิต เครือข่ายต้องการทรัพยากรเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
กิจการของเครือข่าย เงินทุนไม่ใช่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่เครือข่ายต้องการ จะเห็นได้จากเครือข่าย
ที่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลสามารถจัดตั้งสถาบันระดับนานาชาติได้ กลับมีผลงานออกสู่สังคมน้อย
มาก ในขณะที่เครือข่ายบางแห่งมีทุนไม่มากนัก ที่สามารถท างานปรากฏความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
มากมาย ๓) ด้านการดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้สึกและความพอใจของทั้งสองฝ่ายเป็นเบื้องต้นทาง
ปลายทางก็พอใจที่จะคบหาสมาคมกัน การรู้จักและไว้วางใจกัน เมื่อบุคคลพอใจที่จะคบหาสมาคมกัน
แล้วก็ต้องท าความรู้จักกันต้องท าความรู้จักกันศึกษารายละเอียดและประวัติส่วนตัวของฝ่ายตรงข้าม 
การพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่วนตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามรู้จักคุ้นเคย
หรือไว้วางใจ ๔ ) ด้านการรักษาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันความน่าไว้วางใจ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลท าให้ผู้อ่ืนมั่นใจว่าเขาได้รับประโยชน์จากการ
เสี่ยงเปิดเผยตนเอง บุคคลที่จะได้รับความไว้วางใจ คือ บุคคลที่แสดงออกถึง การยอมรับ การ
ช่วยเหลือสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
 
๘. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์ 

จัดท าผลการวิจัยฉบับย่อ จ านวน ๑๐ เล่ม 
 
๙. ภาพประกอบกิจกรรมการวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายนามผูท้รงคณุวุฒิ / ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๑. นายสุธี  ค ามาเมือง ต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน 
๒. นางประนอม  ทิวะพันธุ์ ต าแหน่ง นายกสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน  
๓. นางสาวสงกรานต์  เกตุดี ต าแหน่ง เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน 

จังหวัดพิษณุโลก 
๔. นางสุวิมล  เกตุศรีบุรินท์ ต าแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
๕. นายนิติศาสตร์  จันทร์เดช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พิษณุโลก 
๖. นายธวชัชัย  สิทธิวีระกุล ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
๗. นายขจรเกียรติ  แพงศรี ต าแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
๘. ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร ต าแหน่ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๙. นายไพบูลย์  ชูเอียด ๓/๑ หมู่ ๙ ต าบลวังนกแอ่น  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
๑๐. นางพชรกมล  เหลืองทอง หมู่ ๘ ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการให้สัมภาษณ์ 
๑. ดร.เอกชัย  โกมลกิตติ์ ต าแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๒. นางจันตนา  ศิริวัฒน์ ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงพยอม 
๓. รศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม 
๔. นางพชรกมล  เหลืองทอง ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร อ าเภอบางระก า 
๕. นางสาวฐิติมา  กลางจิตร์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ 
๖. นางสาวสงกรานต์  เกตุดี ต าแหน่ง เลขานุการสมาคมสตรีอาสามสมัครรักษาดินแดน 

จังหวัดพิษณุโลก 
๗. นางอุบล  ใจโอด ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง 
๘. นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล ต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 
๙. นายขจรเกียรติ  แพงศรี ต าแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
๑๐. นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
๑๑. นายทองปาน  เผ่าโสภา ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองกุลา 
๑๒. นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก 



๑๒๙ 

๑๓. นายบัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์ ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 

๑๔. นายบุญทรง  แทนธานี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 
๑๕. ผศ.ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล ต าแหน่ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๖. นายไพบูลย์  ชูเอียด ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวสรรค์ 
๑๗. นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๑๘. นายมังกร  มหาชู ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลมะขามสูง 
๑๙. นายมาโนชย์  ช่างพินิจ ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวเท 
๒๐. นายวิวัฒน์  นาคเอ่ียม ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ 
๒๑. นายสมพงษ์  อ้นชาวนา ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร อ าเภอบางกระทุ่ม 
๒๒. นายสมัคร  ใบยา ต าแหน่ง หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จังหวัดพิษณุโลก 
๒๓. นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ 
๒๔. นายสุธี  ค ามาเมือง ต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน 
๒๕. ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร ต าแหน่ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๒๖. นายอากุล  จันทะแก้ว 
๒๗. นายปรีชา  ฟ้าคะนอง 
๒๘. นางบุญเตียง  ทรงพุฒิ 
๒๙. นายสุจิลัย  จันทคูณ 



ประวัติผู้วิจัย 

๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. ณัฏยาณี  บุญทองค า 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Nattayanee Boontongkham 

๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  -
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัย 
สงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก     

ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๖๘ หมู่ ๒ ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สถานที่ท างาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๑๗ หมู่ ๖ ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๘-๗๘๘-๒๗๓๙ 
E-mail kboontongkham@gmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธ.บ.) สาขาการการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕.๒ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕.๔ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๑๓๑ 

๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) พระราชรัตนสุธี, ดร. (ขวัญรัก เกษรบัว) 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrarajrattanasudhi, Dr. (Khaunrak  Gaesonbau) ๒. 
เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน  /
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
- ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัย

สงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  

ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๒/๓ ถนนพุทธบูชา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
สถานที่ท างาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๑๗ หมู่ ๖ ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๘-๖๒๔๘ 
E-mail khun83@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๔ เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๕.๓ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕.๒ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ๒๕๔๘ 
๕.๑ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 


