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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง (โครงการพั ฒ นาศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า น) ซึ่ ง ได้ มี ก ารด าเนิ น งานโครงการดั ง กล่ า วมาตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554 และต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยได้ให้ การสนับสนุ น
งบประมาณแก่ ศู น ย์ เ ครื อ ข่ ายปราชญ์ ช าวบ้ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ฯ ท าหน้ า ที่ ใ นการจั ด กระบวนการฝึ ก อบรม
เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ ประสบการณ์ วิ ธี คิ ด วิ ธี ป ฏิ บั ติ และกระบวนการพั ฒ นาการเกษตรตามแนวทฤษฎี ใ หม่
โดยยึ ดปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึ กอบรมในโครงการ ฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้และ
นาความรู้ แนวคิด ทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ภูมินิเวศและภูมิสังคมของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานโครงการ ฯ ปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกร พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ ช าวบ้ า น กองนโยบายเทคโนโลยี เ พื่ อ การเกษตรและเกษตรกรรมยั่ ง ยื น จึ ง ได้ ม อบหมายให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการในการประเมินผล
การดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวคิดและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.2 เพื่อศึกษาผลการนาความรู้ตามแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และข้ อ เสนอแนะของเกษตรกรทั่ ว ไป (ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2550-2554) และเกษตรกรอาสา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
2.3 เพื่อศึกษาการดาเนินงานที่นาไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพัฒ นาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะ
2.4 เพื่อจัดทาต้นแบบหรือแบบจาลอง (Model) การดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
2.5 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน สู่แนวทางการพัฒนาเพื่อขยายผลการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม
ในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีความยั่งยืนต่อไป

3. ขอบเขตของการศึกษาและกลุ่มประชากร
3.1 ศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ และความสามารถที่ จ ะน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต ามแนวคิ ด และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของเกษตรกรทั่วไป
ที่เ ข้า ร่ว มโครงการพัฒ นาศูน ย์เ ครือ ข่า ยปราชญ์ช าวบ้า นในปีง บประมาณ พ .ศ. 2555 โดยการสุ่ม ตัว อย่า ง
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 40 ศูนย์ ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างกระจายใน 4 ภูมิภาคและตามสัดส่วนที่เหมาะสม จาก 166 ศูนย์ทั่วประเทศ และทาการสุ่มตัวอย่างประชากร
391 ราย จากเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ 2555 จานวน 17,070 ราย
3.2 ศึกษาผลการนาความรู้ตามแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และข้ อ เสนอแนะของเกษตรกรทั่ ว ไปที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรม ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2550-2554 และ
เกษตรกรอาสาที่ ผ่ านการฝึ กอบรม ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2551-2553 ที่ เ ข้าร่ ว มโครงการพัฒ นาศูน ย์เครื อข่า ย
ปราชญ์ชาวบ้าน โดย :
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1) ศึ ก ษาและประเมิ น ผลเกษตรกรทั่ ว ไป โดยท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากร จ านวน 400 ราย จาก
เกษตรกรทั่วไปที่ผ่านฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ 2550-2554 จานวน 238,846 ราย
2) ศึ ก ษาและประเมิ น ผลเกษตรกรอาสา โดยท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากร จ านวน 378 ราย จาก
เกษตรกรอาสาที่ผ่านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ 2551-2553 จานวน 6,869 ราย
3.3 ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่นาไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จากกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย จากสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวนอนุภูมิภาคละ
2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น จานวน 18 กลุ่ม ทั่วประเทศ และทาการศึกษาข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.4 ศึกษาข้อมูลศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อทา
หน้ า ที่ ใ นการจั ด กระบวนการฝึ ก อบรม ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. 2555 จานวนอนุภูมิภาคละ 1 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น จานวน 9 ศูนย์ ทั่วประเทศ และทาการศึกษาข้อมูลด้วยการจัด
ประชุ ม กลุ่ ม ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ ฯ พร้ อ มทั้ ง สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด้ว ยกระบวนการวิจัย ผสานวิธี (Combination method) เพื่อ จัด ทาเป็น ต้น แบบหรือ แบบจาลอง (Model)
การดาเนินงานของศูนย์ ฯ
3.5 จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน สู่แนวทางการพัฒนาเพื่อขยายผลการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมในการ
ดาเนินงานโครงการ ฯ ให้มีความยั่งยืนต่อไป

4. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
4.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเกษตรกรทั่วไปและ
เกษตรกรอาสาที่ผ่านการฝึกอบรม ปี พ.ศ. 2550-2555 ซึ่งมีประเด็นการสอบถามที่ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
ความสามารถในการนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และปฏิบัติจริง ความพึงพอใจหลั งผ่านการฝึกอบรม และผลจากการ
นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้
4.2 แบบทดสอบ (Test) โดยการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) แบบถูกผิด (True-False
Item) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความรู้ของเกษตรกรทั่ว ไปที่ผ่านการฝึกอบรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ซึ่งประเด็นการทดสอบที่ประกอบด้วย แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ความเข้าใจตามวิชา
ที่รับการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
4.3 การประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการใช้ แบบประเด็นคาถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ดังนี้
1) การศึกษาการดาเนินงานที่นาไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในประเด็น ดังต่อไปนี้
- แนวความคิดที่มีต่อศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านก่อนและหลังการฝึกอบรม
- เหตุผลในการนาแนวความคิดจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านไปประยุกต์ปฏิบัติใช้
- ความเข้าใจในบทบาทและความสาคัญของกลุ่มและเครือข่าย
- แนวความคิดในการดาเนินงานที่นาไปสู่ความสาเร็จของกลุ่ม
- ผลการดาเนิ น งานของกลุ่ ม เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ฯ และความสอดคล้ อ งระหว่ า งแผนและ
การดาเนิ น งานของกลุ่ ม
- การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ และชุมชน
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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2) การศึกษาการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แนวคิดในการดาเนินงานของศูนย์ ฯ และ
การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในประเด็น ดังต่อไปนี้
- บริบทของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
- การดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
- ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

5. เกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประกอบด้วย ดังนี้
5.1 การทดสอบความรู้ ค วาม เข้ า ใจหลั ง ผ่ า นการฝึ ก อบรม โดยใช้ แ บบทดสอบ ซึ่ ง สามารถจ าแนกได้
2 ประเด็น คือ ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คะแนนเต็ม 15 คะแนน และความรู้ความเข้าใจ
ในวิชาชีพเฉพาะตามหลักสูตรการจัดฝึกอบรมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ต่อ 1 วิชา และสามารถแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจได้ 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง โดยกาหนดเกณฑ์
ขั้นต่าที่ ร้อยละ 60
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คะแนน
13-15 คะแนน
10-12 คะแนน
เท่ากับหรือต่ากว่า 9 คะแนน

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเฉพาะ
คะแนน
9-10 คะแนน
7-8 คะแนน
เท่ากับหรือต่ากว่า 6 คะแนน

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

5.2 การประเมินความคิดเห็น ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โดยแบ่งระดับความ
คิดเห็น และเกณฑ์การให้คะแนนได้ 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนระดับคิดเห็นและการแปลผล
ระดับความคิดเห็น
ง่ายมากที่สุด/ พึงพอใจมากที่สุด
ง่ายมาก/ พึงพอใจมาก
ปานกลาง/ พึงพอใจปานกลาง
ยาก/ พึงพอใจน้อย
ยากมาก/ พึงพอใจน้อยที่สุด

คะแนน
5
4
3
2
1

ช่วงคะแนนเฉลี่ย
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของโครงการพั ฒ นาศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า น
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ เ ชี่ ย วชาญของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ พิ จ ารณาสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดของ
โครงการ ฯ รวมทั้งได้ประยุกต์ใช้แบบจาลองของ Stake (Countenance Model), Stufflebeam (CIPP Model)
เพื่อใช้ในการศึกษาบริบ ทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input
Evaluation) กระบวนการ (Process Evaluation) ผลผลิต (Product Evaluation) ร่วมกับแบบจาลองในการ
ประเมิ น การฝึ ก อบรมของ Kirkpatrick ในการศึ ก ษาปฏิ กิ ริ ย า (Reaction) การเรี ย นรู้ (Learning) พฤติ ก รรม
(Behavior) และผลกระทบ (Result) เป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถจาแนกได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
6.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้ห ลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานที่นาไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย ด้วยการจัดกลุ่ม
และแยกข้อมูล การเชื่อมโยงตรรกะ และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อสรุปแนวทางการดาเนินงานที่นาไปสู่ความ
เข้มแข็งของกลุ่ม
2) การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อจัดทาต้น แบบหรือแบบจาลอง (Model) การดาเนินงานของศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน โดยการถอดบทเรียนข้อมูลการดาเนินงานของศูนย์ ฯ และนามาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการวิจัยผสานวิธี (Combination method)

7. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
7.1 สรุ ปผลการประเมิน และศึกษาข้อมูลพื้น ฐานทั่วไปของเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรอาสาที่เ ข้า ร่ วม
โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2555
การประเมินและศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปจากเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรอาสา จานวน 1,208 ราย พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 55 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน สามารถ
เป็นแรงงานในครัวเรือนได้เฉลี่ย 3 คน มีพื้นที่ทาการเกษตรเป็นของตนเองต่ากว่า 10 ไร่ มีพื้นที่ทาการเกษตรที่เช่า
ผู้อื่นต่ากว่า 10 ไร่ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา รองลงมาประกอบอาชีพทาสวน ด้านการเข้ารับการฝึกอบรม
พบว่ า เกษตรกรเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมกั บ ศูน ย์ เ ครื อข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้า นเพราะศรั ท ธาในผลงานและคุณ ความดี
ของปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งต้องการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในครอบครัวซึ่งจะสามารถส่งผลให้มี
รายจ่ายลดลง มีรายได้เพิ่ม และสามารถลด ละ เลิก อบายมุขได้
7.2 สรุปผลการประเมินและศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้ได้ตาม
แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การประเมินและศึกษาเกษตรกรทั่วไป จานวน 391 ราย พบว่า ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกรทั่วไป
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาปรับใช้ในการดารงชีวิต ซึ่งจะทาให้มีความมั่นใจ
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากขึ้น เมื่อผ่านการฝึกอบรม เกษตรกรทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจด้านแนวคิด
และหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ ดี และมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในวิ ช าการท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นสู ง ที่ สุ ด
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นอกจากนั้นยังพบว่า เกษตรกรทั่วไปที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับดี
และปานกลางเกือบทั้งหมดได้นาความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ
92.33) และได้ นาความรู้ ต ามแนวคิด และหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดาเนิน งานในฟาร์ มของตนเอง
(ร้อยละ 96.95) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าสามารถนาความรู้ตามแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติได้ในระดับง่าย
จากการเข้ารั บ การฝึ กอบรม เกษตรกรทั่ว ไปส่ว นใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดฝึกอบรมของ
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศระหว่างการถ่ายทอดความรู้ของ
ศูนย์ ฯ สูงที่สุด นอกจากนั้นหลังผ่านการฝึกอบรม เกษตรกรทั่วไปได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับครอบครัวและ
เพื่อนบ้าน และได้แนะนาครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือบุคคลอื่นเข้ารับการฝึกอบรมกับศูนย์ ฯ เนื่องจากต้องการให้
ผู้ถูกแนะนาได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะเพื่อนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเกษตรกรทั่วไปบางส่ว นประสบปัญหาและอุปสรรคด้านความพร้อมของ
เกษตรกรในการเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากติดภาระกิจในระหว่างการฝึกอบรมทาให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตลอดหลักสูตร ระหว่างการฝึกอบรมเอกสารประจารายวิชาที่ ใช้ประกอบการฝึกอบรม
ไม่เพียงพอและระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยทาให้ไม่สามารถจดจาหรือเข้าใจสิ่งที่วิทยากรถ่ายทอดได้ทั้งหมด อีกทั้ง
สถานที่ถ่ายทอดความรู้ ห้องน้า ห้องนอนไม่เพียงพอ มียุงรบกวนในระหว่างฝึกอบรมและนอนหลับพักผ่อน และไม่มี
ป้ายบอกทางมายังศูนย์ ฯ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะที่พบ เกษตรกรทั่วไปบางส่วนเสนอแนะให้ควรมีการจัดฝึกอบรมที่ไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลเพาะปลูก
ฤดูฝน ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรแต่ละกลุ่ ม ควรเพิ่มจานวนรุ่น เพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม ควรเน้นการ
ฝึกภาคปฏิบัติ และควรเพิ่มกิจกรรมนันทนาการเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมและเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด
จากการเรี ย นรู้ ปราชญ์ช าวบ้ านและวิทยากรควรนาภูมิปัญญาท้อ งถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนพัฒ นาต่อยอดเพื่อให้ เป็ น
ที่ยอมรับ พร้อมทั้งนามาใช้เป็นรายวิชาในหลักสูตรการฝึกอบรม ศูนย์ ฯ ควรเพิ่มวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้ครบ
ทุกรายวิชา ควรพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการ
รองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการจัดฝึกอบรมให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และควรสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชนได้เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจาก
เยาวชนเป็นผู้ที่ง่ายต่อการปลูกฝังทัศนะที่ดีต่อการทาการเกษตร นอกจากนั้นปราชญ์ชาวบ้านควรแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อติดตามให้คาปรึกษาหรือข้อแนะนาแก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งควรประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการที่สนับสนุนปัจจัยการปฏิบัติกิจกรรมให้แก่เกษตรกรที่ผ่าน
การฝึกอบรมและขาดความพร้อม
7.3 สรุปผลการประเมินและศึกษาผลการนาความรู้ตามแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้
รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของเกษตรกรทั่วไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554) และ
เกษตรกรอาสา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
การประเมินและศึกษาข้อมูลเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 จานวน
817 ราย พบว่า เกษตรกรทั่วไปส่วนใหญ่ได้นาความรู้ตามแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และเกษตรกรอาสาส่วนใหญ่ได้นาความรู้ตามแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รั บไป
ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และใช้พื้นที่ของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับ
ชุมชน
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ผลจากการน าความรู้ ต ามแนวคิ ด และหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ แ ละปฏิ บั ติ ใ ช้ พบว่ า
เกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรอาสาส่วนใหญ่นาผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้เอง บางส่วนแบ่งให้เพื่อนบ้าน
หรือชุมชนและเมื่อเหลือจึงนาไปจาหน่าย ซึ่งจากการนาความรู้ไปประยุกต์และปฏิบัติได้ส่งผลให้รายจ่ายในการทา
การเกษตรลดลง (จากการลดค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าปรับปรุงโครงสร้างดิน และค่าสารเคมีป้องกันกาจัดแมลง)
เฉลี่ย 11,626 บาทต่อ ปี มีร ายได้ในชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้น (จากการปลูก ผักสวนครัว ทาน้ายาเอนกประสงค์
เลี้ยงสัตว์ และทาบัญชีครัวเรือน) เฉลี่ย 9,763 บาทต่อปี และมีเงินออมสะสม เฉลี่ย 26,957 บาทต่อปี โดยการ
ฝากสหกรณ์ กลุ่มกองทุน กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินในชุมชน
จากการที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมฝึกอบรมซ้าหรือเป็นเกษตรกรอาสาได้ส่งผลให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจ
และมีความมั่นใจในการนาความรู้ไปปฏิบัติใช้ในการดารงชีวิต และได้รับความไว้วางใจจากปราชญ์ชาวบ้านให้เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้แก่คน
ในชุมชนหรือผู้ที่สนใจ โดยใช้แปลงสาธิตหรือแปลงเรียนรู้ที่มีอยู่ อีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายการดาเนินงานของกลุ่มใน
ชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนั้นจากการศึกษยังพบว่าองค์ความรู้ที่ได้รับความสนใจจากการถ่ายทอดความรู้
ของเกษตรกรอาสา คือ การทาปุ๋ยหมักและน้าหมักชีวภาพ รองลงมาการปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ และปลอดสารพิษ
และการทาน้ายาเอนกประสงค์
ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรทั่วไป พบว่า หลังผ่านการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตามความรู้ที่ ได้รั บจากการฝึ กอบรม เนื่องจากประสบปัญหาภัยธรรมชาติและขาดปัจจัยการผลิ ต ได้แก่
เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และแรงงานในชุมชน
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรทั่วไป พบว่า เกษตรกรทั่วไปบางส่วนเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒ นาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ช าวบ้านให้ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการดาเนินชีวิตและการเกษตรได้ตลอดเวลา และควรเสริมสร้าง
ปัจจัยการผลิต เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ดาเนินกิจกรรมให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมและขา ดความ
พร้อม นอกจากนั้นวิทยากรประจาศูนย์ควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้มีความหลากหลายและลึกซึ้ง พร้อมทั้ง
ควรปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและปรับปรุงถนนทางเข้า
ศูนย์ ฯ ให้มีความสะดวก อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการจัดฝึกอบรมให้
ประชาชนทั่วรับทราบอย่างทั่วถึง
ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรอาสา พบว่า เมื่อเกษตรกรอาสาถ่ายทอดความรู้ คนในชุมชนบางรายไม่เชื่อ
และไม่ปฏิบัติตาม เนื่องจากเชื่อว่าไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนั้นเกษตรกรอาสาบางส่ วนมีความคิดเห็นว่า
การปฏิบัติตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นผลช้า ประกอบกับประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ขาดปัจจัย
การผลิตบางประเภท และขาดตลาดรองรับ ผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม จึงส่งผลให้เกษตรกรอาสาและ
เกษตรกรรายอื่น ๆ ไม่ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอาสา พบว่า เกษตรกรอาสาบางส่วนเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
การฝึกอบรมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง และควรสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
วิชาเฉพาะทางเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีความสนใจ พร้อมทั้งควรประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการจัดฝึกอบรมให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ศูนย์ ฯ ควรประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคณะทางานติดตามเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมและให้คาปรึกษา
หรือข้อแนะนาในการปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนั้นเกษตรกรอาสาบางส่วนเสนอแนะให้ศูนย์ ฯ ควรปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่ถ่ายทอดความรู้ ห้องน้า หรืออื่น ๆ ที่ชารุดเสียหาย ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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7.4 สรุปผลการศึกษาการดาเนินงานที่นาไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่นาไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎี ใหม่ และได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย จากสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 9 อนุภูมิภาค ๆ ละ
2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น จานวน 18 กลุ่ม ทั่วประเทศ ด้วยการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม จานวน 15 รายต่อกลุ่ม ซึ่งสามารถจาแนกประเด็นของผลการศึกษาได้ ดังนี้
1) แนวความคิดที่มีต่อศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ก่อนได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นน้อยต่อแนวคิดและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ ฯ นามาส่งเสริม เผยแพร่ และไม่มั่นใจในตัวปราชญ์ชาวบ้าน และสมาชิก
ศูนย์ ฯ เนื่องจากเห็นว่าปราชญ์ชาวบ้านและสมาชิกมีการดารงชีวิตต่างจากคนปกติ รวมทั้งไม่ทราบรายละเอียด
ในการดาเนินกิจกรรมของศูนย์ ฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของศู นย์ ฯ และขาดความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ที่
ศูนย์ ฯ ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ หลังได้รับความรู้จากศูนย์ ฯ สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ปฏิบัติ เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวปราชญ์ชาวบ้าน และ
สมาชิกศูนย์ ฯ ที่เป็นต้นแบบในการนาความรู้ไปประยุกต์ ปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
2) เหตุผลในการนาแนวความคิดจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านไปประยุกต์ปฏิบัติ จากการศึกษา
สรุ ป ได้ ว่ า สมาชิ ก กลุ่ ม มี ค วามเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาในตั ว ปราชญ์ ช าวบ้ า น สมาชิ ก และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นต้นแบบที่สามารถนาหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีที่สามารถเห็น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงเป็นสาหตุแ ละแรงจูงใจสาคัญที่ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับความรู้จากศูนย์ ฯ นาแนวความคิด
หลักการ และความรู้ไปประยุกต์ ปฏิบัติ ประกอบกับจากปฏิบัติตามแนวความคิด หลักการ และความรู้จากศูนย์ ฯ
แล้วเกิดผลดีกับสมาชิกกลุ่ม ดังนี้
2.1) ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในครัวเรือน พบว่า สมาชิ กกลุ่มได้ประยุกต์ ปฏิบัติใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสามารถลดรายจ่ายด้านการเกษตรและครัวเรือนได้ ขณะเดียวกันบางกิจกรรมสามารถ
สร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งส่งผลให้สามารถลดภาวะหนี้สินและมีเงินออมเพิ่มขึ้น
2.2) ด้ า นชี วิ ต และสั ง คม พบว่ า กลุ่ ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า น
ทุ ก อนุ ภู มิ ภ าค ได้ มี ก ารนาแนวความคิ ด จากศู น ย์ ฯ ไปประยุ ก ต์ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ ซึ่ ง ทาให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ส ามารถทา
บัญชีครัวเรือน วิเคราะห์ตนเอง ทาแผนชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทางานร่วมกัน
ในรูปแบบของกลุ่มและเครือข่าย ความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างสังคมที่ดี
2.3) ด้านสิ่งแวดล้อม สมาชิกกลุ่มจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ปฏิบั ติ ใช้ โดยมี การใช้ทรั พ ยากรและวัตถุดิ บ ที่ห าได้ใ นท้องถิ่น เพื่อการผลิ ตอย่ างคุ้ม ค่า และการทาการ เกษตร
ผสมผสานที่ป ลอดภัย ซึ่งทาให้เ กิด ความหลากหลายทางชีว ภาพ เป็น มิต รต่อสิ่งแวดล้อ ม สร้างความปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค และส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิต
3) ความเข้าใจในบทบาทและความสาคัญของกลุ่มและเครือข่าย พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีความเข้าใจใน
บทบาทและความสาคัญของการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ซึ่งสามารถช่วยสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ดาเนินงานของกลุ่ม และการต่อรองปัจจัยการผลิตหรือราคากับคู่ค้าได้ โดยสมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนปฏิบั ติ ง านเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายร่ ว มกั น ภายใต้บทบาทหน้าที่ ที่ส าคั ญของกลุ่ มและเครือข่ าย โดยการเป็ น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรคซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุ่ม การร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
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ปัญหา และกาหนดทิศทางการดาเนินงานของกลุ่มให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิก ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มจะมีการมอบหมายภารกิจตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบและความถนัดเป็นหลักเพื่อให้สมาชิกได้
ปฏิบั ติงานตามหน้าที่ที่ตนเองชอบ ทาให้ ไม่เบื่อหน่ายและเกิดความสนใจอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นกลุ่ มยังเป็น
จุดเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็น
ศูนย์รวมของแหล่งผลิต แปรรูป และจาหน่าย ขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน และจากการศึกษาสรุปได้ว่า สมาชิกกลุ่ม
ส่ว นใหญ่มีความเข้าใจในความส าคัญของการรวมกลุ่ มและสร้างเครือข่าย บทบาทของกลุ่ มที่ตนเองเป็นสมาชิก
และผลที่จะได้รับจากการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะจาก
กลุ่มต่าง ๆ พบว่า ในทางปฏิบัตินั้นยังมีกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่ดาเนินการศึกษา ประสบปัญหาด้านการบริหาร
จัดการและความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
4) แนวคิดในการดาเนินงานที่นาไปสู่ความสาเร็จของกลุ่ม จากการศึกษากลุ่มต่าง ๆ ทั่วประเทศ พบว่า
แนวคิดของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อการดาเนินงานที่นาไปสู่ความสาเร็จของกลุ่มมีดังนี้
4.1) กลุ่มต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
คณะทางาน และการประยุกต์ ปฏิบัติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
4.2) กลุ่มต้องมีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม
4.3) กลุ่ มต้องมี การบริ ห ารจัดการกลุ่ มโดยยึดหลักความเสมอภาค ทัดเทียม และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
4.4) กลุ่มต้องมีการสรรหา และได้มาซึ่งผู้นาและคณะกรรมการกลุ่มที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความมุ่งมั่น
ตั้งใจ เสียสละ ในการดาเนินชีวิต
4.5) กลุ่มต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่มีการพัฒนาแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
4.6) กลุ่มต้องมีการพัฒนาคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี ของสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมและธุรกิจของกลุ่ม ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.7) กลุ่มต้องมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
สมาชิกและการดาเนินงานของกลุ่ม
4.8) กลุ่มต้องมีการวางแผนการดาเนินงานเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง โดยการสร้างผู้นาแห่งการพัฒนา
วิทยากรแกนนา และเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือผู้สืบทอดการดาเนินงาน
4.9) กลุ่มต้องมีการทางานร่วมกันบนพื้นฐานแห่งกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก ชุมชน
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.10) กลุ่มต้องมีการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก สร้างประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในกลุ่ม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า
สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค
4.11) กลุ่มต้องมีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4.12) กลุ่มต้องมีการพัฒนาคุณค่าของกลุ่มที่มีต่อสมาชิกและชุมชน เพื่อสร้างรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.13) กลุ่มมีการเพิ่มประสิ ทธิภาพการติดต่อสื่อสารด้วยระบบ 1) การสื่อสารภายในกลุ่มแบบ 2 ทาง
(Two way communication) เปนการสื่อสารที่ผูรับขอมูลจะสามารถสื่อสาร โตตอบกับผูใหขอมูลได้ ทั้งการสื่อสาร
แบบจากระดับบนไปสูระดับลาง (Downward Communication) และการสื่อสารแบบจากระดับลางขึ้นไปสู่ประธาน
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กลุ่มหรือคณะกรรมการ (Upward Communication) เพื่อเปดโอกาสให้ผู้นาและสมาชิกไดรับฟงและโตตอบ ซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 2) การสื่อสารกับกลุ่มและเครือข่ายในแนวนอน (Horizontal Communication) ซึ่งเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลภายในกลุ่มกับกลุ่มและเครื อข่ายอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันแก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
5) ผลการดาเนิน งาน และความสอดคล้องระหว่า งแผนกับการดาเนิน งานของกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่
ทาการศึกษา มีการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสานัก งานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้แก่ แผนพัฒนาบุคคลและกลุ่ม แผนพัฒนาการผลิตและแปรรูป / เทคโนโลยี แผนการตลาด แผนสืบค้น
พัฒนาถ่ายทอดภูมิปัญญา แผนการเงิน และแผนเชื่อมโยงการผลิตกับการท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผลการดาเนินงาน พบว่า กลุ่มส่วนใหญ่ใช้งบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนขึ้นกับ
ศักยภาพ และความพร้ อ มของกลุ่ ม อย่ างไรก็ ตามกลุ่ ม เกษตรกรมี การบูร ณาการร่ว มกับ หน่ ว ยงานอื่นนอกจาก
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นภายในกลุ่มมีการระดมทุนเพื่อพัฒนา
ต่อยอดการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า กลุ่มมากกว่าครึ่งที่ทาการศึกษามีการดาเนินการ
จัดทาแผนงานในเชิงตั้งรับมากกว่าเชิงรุก ขาดการทาแผนดาเนินงานประจาปีที่ชัดเจน และขาดแผนงานล่วงหน้า
ระยะ 3 - 5 ปี
6) การเชื่อมโยงระหว่า งกลุ่มเกษตรกรและชุมชน พบว่า กลุ่มส่ว นใหญ่มีการประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม โดยการร่วมงานแสดงสินค้าชุมชน งานประเพณี และการนาผลผลิตไปจาหน่าย
ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม มีการให้คาปรึกษา แนะนา และ
สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือผลผลิต การมีส่วนร่วมจัดงานของชุมชน การบริจาค
ช่วยเหลือสังคม การจาหน่ายผลผลิตปลอดภัยราคาถูก การร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการอนุ รักษ์ดินและน้า และการร่ว มปลูกป่า การร่วมงานบุญประเพณีตามวัฒ นธรรมท้ องถิ่น การให้ความรู้
โดยเป็นศูนย์เรียนรู้และสาธิตกิจกรรมกลุ่มแก่เยาวชน เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป
7) ปั ญ หา อุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะของกลุ่ ม เกษตรกร พบว่ า กลุ่ ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นา
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ประสบปัญหาขาดความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ขาดการสร้างจิตสานึกที่ดีในการ
ทาดาเนินกิจกรรมกลุ่ม ขาดการบริหารจัดการเงินทุน ขาดการจัดการระบบข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนาช่องทาง
การตลาด และขาดความรู้ทักษะการวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผน สาหรับข้อเสนอแนะ ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง และพั ฒ นากลุ่ ม โดยการให้ มี ที่ ป รึ ก ษาช่ ว ยแนะน าแก้ ไ ขปั ญ หา
การสนั บสนุ นเครื่องมืออุปกรณ์ในการดาเนิน กิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้โ ดยการจัดการฝึ กอบรม
ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
7.5 สรุปผลการศึกษาการจัดทาต้นแบบหรือแบบจาลอง (Model) การดาเนินงานของศูนย์เครือข่ ายปราชญ์
ชาวบ้าน
จากการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการด าเนิ น งานของศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นา
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555
จานวน 9 อนุภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนการดาเนินงานของศูนย์ ฯ ทั่วประเทศ สามารถสรุปรูปแบบการดาเนิน งานได้
9 รูปแบบตามอนุภูมิภาค หลังจากนั้นคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันสังเคราะห์รูปแบบ
การดาเนินงานของทั้ง 9 รูปแบบ เป็นแบบจาลอง (Model) ในภาพรวม (ดังภาพที่ 1) ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1) ปั จจั ยน าเข้า (input) คือ ปั จจั ยส าคัญที่จาเป็นต้องใช้เป็นพลังในการขับเคลื่ อนการดาเนินงานของ
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยนาเข้าได้เป็น 2 องค์ประกอบหลัก คือ
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1.1) แนวคิดในการดาเนินชีวิตและหลักการดาเนินงานสู่ความสาเร็จของปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วย
แนวคิดที่สาคัญ 6 ประการ คือ
- น้อมน าหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดารงชีวิตและพัฒนาการเกษตร หมายถึง
การประยุกต์ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิตและการพัฒนาการเกษตร ทั้งด้านความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้ความระมัดระวัง รอบคอบ จากการนาความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว
- ยึ ด ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง ส าหรั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
1) การปฏิบัติตามศีล 5 เพื่อลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง 2) การเข้าถึงอริยสัจ 4 การมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์
ความดับทุกข์ และหนทางไปสู่ความดับทุกข์ และ 3) ยึดหลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจาใจ เพื่อให้ตนดาเนิน
ชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์
- ทบทวนอดีต รู้จักตนเอง และทาแผนชีวิต ภายใต้แนวคิด ย้อนมองรูรั่วของชีวิต แล้วทาแผนชีวิต
อุดรูรั่ว เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว
- พัฒนาภูมิปัญญา ความรู้ บนพื้นฐานของหลักทางวิทยาศาสตร์มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองควบคู่การอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุล
- ยึด กระบวนการมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการทางานด้ว ยจิตอาสา เสมอภาค เพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
- พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ด้วยทฤษฎีผสานการปฏิบัติ โดยการทาให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้สัมผัส
เพื่อเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2) องค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงาน พบว่า การที่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้า นจะดาเนินการ
ได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพนั้ น จ าต้องได้รั บ การสนับสนุนจากหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และศูนย์ ฯ
อื่น ๆ เพื่อเป็นแรงเสริมและผลักดันในการขับเคลื่อนการดาเนินให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) กระบวนการ (process) คือ หลักและวิธีการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสังคม ซึ่งประกอบหลักการและ
วิธีการที่สาคัญ ดังนี้
2.1) การบริหารจัดการภายในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มีหลักการและวิธีการบริหารที่สาคัญ
2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ หลักการบริ หารจัดการ โดยการยึดหลัก 1) ธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการปกครอง
การบริหารการจัดการ และการควบคุมดูแลการดาเนินงานใหเปนไปในครรลองธรรม 2) อิทธิบาท 4 เป็นฐานหรือ
หนทางสู่ความสาเร็จ และ 3) สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักในการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข และส่ว นที่สอง คือ
วิธีการบริหารจัดการภายใน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1.1) กาหนดแผนการดาเนินงานที่เป็นระบบ และชัดเจน โดยการกาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
2.1.2) กาหนดโครงสร้าง กฎระเบียบ และเป้าหมายในการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน โดยการกาหนดโครงสร้างอานาจหน้าที่ พร้อมทั้งกฏระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันและ
มีเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการประสานงานหน่ว ยงานต่าง ๆ ภายใต้ กฏระเบียบ ให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11
2.1.3) พัฒนาสถานที่ บุคลากร หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และสร้างผู้สืบทอดอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ ที่สาคัญและจาเป็นต่อการสร้ างการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ขณะเดียวกันต้องมี
การคัดเลือก สรรหา และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างผู้สืบทอดการดาเนินงานศูนย์ ฯ
2.1.4) คนในชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมบริหารจัดการศูนย์ ฯ
2.1.5) แบ่งบทบาทหน้าที่ตามความถนัด มีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดและ
สมัครใจของแต่ละบุคคล
2.1.6) หลักประชาธิปไตย ความร่วมมือจากทุกฝ่าย บุคลากรภายในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ยึดหลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกั น คือ การรู้สิทธิและหน้าที่ทุกคนมีความเสอภาคและเท่าเทียมกัน และมีการ
สร้างความร่วมมือด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
2.1.7) บูรณาการการดาเนินงานสู่ความสาเร็จ มีการบูรณาการการดาเนินงานกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามส าเร็ จ โดยมี ก ารประสานงานกั บ บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้
ดาเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.1.8) ประชุม ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ โดยนาผลสรุป
จากการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดาเนินงาน จัดทาเป็นรายงานความก้าวหน้านาเสนอให้สมาชิกทราบ
เพื่อหาแนวทางและวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดาเนินงานร่วมกัน
2.1.9) หลักการทางานแบบโปร่งใส เปิดเผย และกระจายผลประโยชน์ อย่างเป็นธรรม โดยการ
จัดหา จัดทา และใช้จ่ายงบประมาณดาเนิ นงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุ ด และบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ นอกจากนั้ น ต้ องมีการกระจายผลประโยชน์ให้ แก่ทุกฝ่ า ยอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบการดาเนินงานได้ตลอดเวลา
2.2) การบูรณาการกับกลุ่มและเครือข่าย เป็นการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน โดยการดาเนินงานร่วมกับกลุ่มและเครือข่ายเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการให้เกิดแก่
บุคคลเป้าหมาย ซึ่งมีหลักการบูรณาการใน 2 แนวทาง ดังนี้
2.2.1) การบูรณาการกับกลุ่มและเครือข่ายด้านการเรียนรู้ โดยการสร้างความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้ผ่านวิธีการรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การร่ วมลงมือปฏิบัติ การทาแปลงเรียนรู้ / สาธิต การศึกษาดูงาน การจัด
ประชุ ม กลุ่ ม และเครื อข่ า ย การจั ดสั ม มนาวิช าการและการจัด นิ ทรรศการ เป็น ต้ น รวมทั้ งยั ง มีก ารใช้ สื่ อ ต่ าง ๆ
ในการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มและเครือข่าย ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ สื่อสังคมออนไลน์ รายการวิทยุ และ
โทรทัศน์ ซึ่งจากการบูรณาการดังกล่าวจะช่วยทาให้ทุกฝ่ายเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร และ
รู้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2) การบูรณาการกับกลุ่มและเครือข่ายด้านการบริหารจัดการ โดยการสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านการประสานความร่วมมือและด้านการสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อขับเคลื่อน
การทางานในการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลเป้าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้
การบูรณาการด้านบุคลากร โดยการคัดเลือกผู้แทนจากกลุ่มและเครือข่ายเป็นคณะกรรมการ
ในการทางาน และเป็ นวิทยากรของ พร้อมทั้งมีการพัฒนาและเปิดโอกาสให้เกษตรกรอาสาได้ร่วมเป็นวิทยากรหรือ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ขณะเดียวกันปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์ ฯ มีหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาและช่ว ยเหลือการจัดทาแผนปฏิบัติงานกลุ่มและเครือข่าย ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้
จิตอาสา ความตั้งใจ ความเสียสละ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนของทุก ๆ ฝ่ายที่ร่วมบูรณาการ
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การบูรณาการกับกลุ่มและเครือข่ายด้านการประสานความร่วมมือ โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านจาเป็นต้องประสานความร่วมมือกับกลุ่มและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน ภูมิภาคและระดับประเทศ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อสร้างการ
เรียนรู้และพัฒนาบุคคลเป้าหมายร่วมกัน ขณะเดียวกันจากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชนเป็นส่วนช่วยเสริมแรงการขับเคลื่อนการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 การบู ร ณาการกับ กลุ่ มและเครื อข่า ยด้ า นสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน เป็ น การบู ร ณาการร่ ว มกั น
ในการสนั บ สนุ นซึ่ งกัน และกัน ในด้า นข้อ ปรึ ก ษา แนะนา การจัด การความรู้ ความช่ว ยเหลื อด้ านบุ คลากร และ
การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่บุคคลเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม


2.3) การพัฒนาต่อยอดทุนของชุมชน เป็นกระบวนการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนของชุมชนให้สามารถใช้สร้างการเรียนรู้แก่ค นในชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจากความรู้ที่ได้รับภายใต้แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
- การพัฒนาต่อยอดทุนของชุมชนด้านความรู้ เป็นการต่อยอดทุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต
แปรรู ป หั ตถกรรม สมุน ไพร ที่อยู่ อาศัย ประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ โดยเริ่ม จากการสืบ ค้น ภูมิปัญ ญาของชุม ชน
เพื่อศึกษาและพัฒนาสร้างเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการนาไปใช้ประโยชน์ หลังจากนั้นจึงดาเนินการพัฒนาสู่
การถ่ายทอดความรู้ผ่านฐานการเรียนรู้หรือการสาธิตวิธี และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภายหลังเมื่อเกิดกระบวนการ
จัดการความรู้ร่วมกับบุคลากรภายในและภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่จากองค์
ความรู้เดิม ซึ่งจะเป็นวัฎจักรแห่งการพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนตลอดไป
- การพัฒนาต่อยอดทุนของชุมชนด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นการต่อยอดทางด้านทุนทางทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอยู่ในชุมชนผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ โดยไม่จากัดอายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ตาแหน่งทางสังคม ซึ่งนอกจากช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจ ศรัทธา
และความเชื่อมั่นต่อการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์และปฏิบัติแล้ว ยังส่ งผลให้ศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือในการถ่ายทอดและ
เผยแพร่องค์ความรู้อีกด้วย
- การพัฒนาต่ อยอดทุนของชุมชนด้านสังคม เป็นการพัฒ นาสภาพทางสังคมที่เป็นอยู่ในชุมชน
ปัจจุบันให้เกิดการทางานร่วมกันในลักษณะของกลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ เนื่องจากในสภาพปัจจุบันเกษตรกรมีวิถี
การทาการเกษตรและดารงชีวิตที่ต้องพึ่งพาแต่ปัจจัยภายนอกเป็นหลั ก ทาให้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านต้อง
ดาเนินการพัฒนาต่อยอดทุนทางสังคมโดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้คนในชุมชนเพื่อพัฒนาให้สามารถพึ่ งพาตนเองได้
การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรอาสาเป็นผู้นาที่รักอาชีพเกษตรกรรม รักถิ่นฐานบ้านเกิด พร้อมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย แห่งการเรียนรู้และพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ ฯ ต่อไป
- การพัฒนาต่อยอดทุนของชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้วยการนาวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ใน
ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยที่เห็นได้ชัดเจน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการน าประเพณีความเชื่อ ได้แ ก่ ประเพณีบวชป่า ดอนปู่ตาปลูกป่ารักษาป่า พิธีสู่ ขวัญข้าว บุญแรกนาขวัญ
บุญประดับดิน การเลี้ยงผีขุนน้า ฯลฯ ใช้เป็นกิจกรรมในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนได้เกิดความตระหนัก
จิตส านึ ก และความร่วมมือในการพัฒ นาสู่การจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายการฟื้นฟูและอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วศูนย์ ฯ ยังเป็นผู้นาในการส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
ซึ่ง เป็น ป่ าเศรษฐกิจ ในพื้น ที่ทากิน ของเกษตรกรที่ส ามารถพัฒ นาสู่ มิติของการออมสะสมเพื่อสร้างความมั่นคงใน
ครั ว เรื อนได้เป็ น อย่ างดี ส าหรั บการต่อยอดทุนของชุมชนในด้านการอนุรักษ์ดินและการรักษาความหลากหลาย
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ทางชี ว ภาพเป็ น สิ่ งที่ ศูน ย์ ฯ ให้ ความส าคั ญ และตระหนั กถึ งสาเหตุ ของปัญ หาที่ท าให้ ส ภาพของดิน เสื่ อมโทรม
และขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยศูนย์ ฯ ได้การเผยแพร่การทาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและการ
เกื้อกูลกันของระบบนิเวศ สาหรับด้านการต่อยอดทุนชุมชนในการอนุรักษ์น้า เกิดจากศูนย์ ฯ ร่วมกับชุมชนศึกษา
ปัญหาและเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน รวมทั้งการจัดทาแผนชุมชน เพื่อ การอนุรักษ์น้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาต่อ
ยอดทุนของชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ ดิน น้า และความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพที่ ก ล่ า วมาเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ศู น ย์ ฯ น ามาใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการด าเนิ น ของศู น ย์ ฯ เพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้แก่บุคคลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่ ก ล่ าวถึ ง การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า นในแบบจ าลอง
(Model) ข้างต้น (ดังภาพที่ 1) สามารถสรุปได้ว่า ศูนย์ ฯ นอกจากมีปัจจัยนาเข้า (Input) ที่สาคัญ 2 องค์ประกอบ
คือ แนวคิดการดาเนินงานสู่ความสาเร็จ ของปราชญ์ชาวบ้าน และการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์ ฯ ยังต้องมีกระบวนการ (Process) ขับเคลื่อนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 3 ด้าน ได้แก่
กระบวนการด้านหลักสาคัญ 9 ประการในการบริหารจัดการภายในศูนย์ กระบวนการด้านการบูรณาการกับกลุ่ม
และเครือข่าย และกระบวนการขับเคลื่อนการดาเนินงานประการสุดท้าย คือ กระบวนการด้านการพัฒนาต่อยอดทุน
ของชุมชน ในด้านทุนความรู้ ทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางสังคม และทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจากการดาเนินการตามกระบวนการทั้งหมดดังกล่าวจะทาให้ศูนย์ ฯ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความร่วมมือใน
การทางานเป็นกลุ่มและเครือข่าย รวมทั้ง เกิดการสร้างแนวทางการเรียนรู้ ให้สามารถพัฒนาตามแนวทางพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่อย่างเป็นขั้นตอนจากขั้นที่ 1 สู่ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 และส่งผลให้เป็นศูนย์ ฯ แห่งการสร้าง
การเรียนรู้ในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Output) จากกระบวนการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ให้กับบุคคลเป้าหมาย และคนในชุมชน คือ การพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ
(Attitude) เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรของศูนย์ ฯ ซึง่ สามารถสรุป ได้ดังนี้
3.1 ด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge) พบว่า จากการประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนา
ศูนย์ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้ าน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เกษตรกรทั่วไปส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 54.48) มีความรู้
ความเข้าใจด้านแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี ขณะที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเฉพาะ
ด้านการเกษตรทั่ว ไปในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง สอดคล้ องกับการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ ฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่พบว่า เกษตรกรทั่วไปส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.27) มีความรู้ความเข้าใจด้านแนวคิดและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเฉพาะด้านการเกษตรในภาพรวม
ในระดับปานกลาง โดยผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2555 ระดับความรู้ความเข้าใจทั้งด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิชาชีพเฉพาะสูงกว่าในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากความแตกต่าง
ในด้านความพร้อมและการดาเนิ นงานของศูน ย์ ฯ รวมทั้งเกษตรกรผู้ เรียนที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
และแต่ละปี
3.2 ด้านการพัฒนาทักษะ (Skill) จากการประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า เกษตรกรทั่วไปส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.37) ได้นาความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวัน เช่นเดียวกับผลการประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ ฯ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 และจากการศึ ก ษาเกษตรกรทั่ ว ไปที่ผ่ า นการฝึ ก อบรม ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2550-2554 พบว่า จากการประยุกต์ ปฏิบัติตามความรู้ และทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ ฯ ได้ทาให้เกษตรกรทั่วไปมีรายจ่ายในการทาการเกษตรลดลง เฉลี่ย 11,661 บาทต่อปี
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จากการลดค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปรับปรุงโครงสร้างดินและสารเคมีป้องกันกาจัดแมลง มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง
เฉลี่ย 7,863 บาทต่อปี จากการปลูกผักสวนครัว ทาน้ายาเอนกประสงค์ เลี้ยงสัตว์ และทาบัญชีครัวเรือน มีเงินออม
สะสมเฉลี่ย 22,308 บาทต่อปี ซึ่งจากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า การที่เกษตรกรมีรายจ่ายลดลง มีเงินออมสะสม
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทาการเกษตร
และการดารงชีวิตจากศูนย์ ฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
3.3 ด้านทัศนคติ (Attitude) จากการประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศู นย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า ก่อนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านสมาชิก
กลุ่มเกษตรส่วนใหญ่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นน้อยต่อแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ ฯ นามา
ส่งเสริม เผยแพร่ และไม่มั่นใจในตัวปราชญ์ ชาวบ้านและสมาชิก หลังได้รับความรู้จากศูนย์ ฯ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ปฏิบัติ เกิดความ
เชื่อมั่นและศรั ทธาในตัวปราชญ์ชาวบ้ านและสมาชิกที่เป็นต้นแบบในการนาความรู้ไปประยุกต์ ปฏิบัติอย่ างเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจากเกษตรกรทั่วไปที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ ฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยหลั งผ่ านการฝึ กอบรมเกษตรกรทั่ว ไปมีทัศนคติด้านความพึงพอใจต่อความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้านและคณะวิทยากรในระดับมากที่สุด (4.50 คะแนน) และมีความคิดเห็นว่าสามารถ
นาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้ในระดับง่าย (3.60 คะแนน) ดังนั้น จากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ ฯ ซึ่งส่งผลให้
เกษตรกรเกิดการยอมรับและเข้าใจในวิถีการดาเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิก และการดาเนินงานของศูนย์ ฯ
4) ผลกระทบ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน สามารถจาแนกได้ ดังนี้
ด้า นเศรษฐกิจ ผู้ที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ส ามารถพึ่ งพาตนเองได้ในระดับครัว เรือนและชุมชน
โดยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน และออมสะสมเพื่อใช้จ่ายในยามจาเป็น จากการนาความรู้และทักษะที่
ได้รับสู่การประยุกต์และปฏิบัติตามแผนชีวิตและแผนชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งได้
ปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตจากการทาเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร
ด้านสังคม ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม นาพาสู่ความเอื้ออาทร รู้รัก
สามัคคี และเสียสละ ในวิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งส่งผลให้เกิดต้นแบบการน้อมนาหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายกลุ่มการผลิต แปรรูป จาหน่าย กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกลุ่มฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้า นสิ่งแวดล้อม ผู้ ที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้มีแหล่ งอาหารปลอดภัย ผู้บริโ ภค ผู้ ผ ลิ ตมีสุ ขภาพดี
จากการลด ละ เลิกใช้สารเคมี ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลและยั่งยืน
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ภาพที่ 1 แบบจาลอง (Model) การดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
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8. อภิปรายผลการศึกษา
8.1 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรอาสาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2555 พบว่า
- เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง คือ 55 ปี เมื่อเทียบกับผลการศึกษาในปีที่ผ่านเกษตรกรมีอายุ
เฉลี่ ย เพี ย ง 49 ปี ขณะที่ เ กษตรกรส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 54.15) มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและต่ ากว่ า
ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มอายุของเกษตรกรที่สูงขึ้น และระดับการศึกษาที่คงที่ จะส่งผลต่อการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
และบุคลากรที่จะทดแทนปราชญ์ชาวบ้านที่มีอายุมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรกาหนดนโยบายเฉพาะ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จากเกษตรกรที่มีอายุต่ากว่า 60 ปี (เกษตรกรร้อยละ 82.25 มีอายุต่ากว่า
60 ปี) โดยไม่จากัดระดับการศึกษา และมีความตั้งใจ เสียสละ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเป็นเกษตรกรอาสา และปราชญ์ชาวบ้าน โดยการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (Life Long Learning) เพื่อพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ ขณะเดียวกัน การพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่ าวยังเป็นการเปิดโอกาสให้ เกษตรกรรุ่ นใหม่
ที่มคี วามประสงค์จะเพิ่มวุฒิการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่ระบบการเทียบโอนการศึกษาต่อไป
- เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองน้อยกว่าครัวเรือนละ 10 ไร่ และขนาดที่ดินทากินต้องถูกแบ่งแยกเป็นแปลงย่อย
ให้ แ ก่ บุ ต รหลานในอนาคต ซึ่ ง แนวทางการสร้ า งการเรี ย นรู้ ข องศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า นที่ ส อด คล้ อ งกั บ
ปัญหาดังกล่าว คือ การส่งเสริมการทาการเกษตรแบบประณีต (Intensive Farming) ในพื้นที่ทาการเกษตรต้นแบบ
ขนาดเล็ก ภายใต้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากเกษตรกรสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ทันที ใช้ปัจจัย
การผลิ ต น้ อ ย เรี ย นรู้ ไ ด้ ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การท าการเกษตรแบบประณี ต 1 ไร่
(พระมหาสุภาพ พุทฺวิริโย) เช่นเดียวกับต้นแบบการเรียนรู้ แปลงปลดหนี้ 1 ไร่ 3 ไร่ 5 ไร่ และแปลงปลดหนี้ 3 ไร่
ใกล้เกษียณ (สมศักดิ์ เครือวัลย์)
8.2 จากการศึกษาผลการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้ ความพึงพอใจของเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 พบว่า
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ เกษตรกรทั่วไปมีระดับความรู้ความเข้าใจในวิ ชาการทาบัญชีครัวเรือนสูงที่สุด
รองลงมา ได้ แ ก่ การลดต้ น ทุ น การผลิ ต การเลี้ ย งสั ต ว์ แ บบผสมผสาน เกษตรทฤษฎี ใ หม่ และการท าน้ ายา
เอนกประสงค์ ตามลาดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ช าวบ้ าน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งจากผลการศึกษาได้แ สดงให้ เห็ นถึง ประโยชน์ และความส าคั ญ
ของวิชาเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาบัญชีครัวเรือนที่ทาให้เกษตรกรมองเห็นปัญหา และการนาไปใช้ในการ
วางแผนชีวิต ขณะที่วิชาอื่น ๆ เป็นแนวทางปฏิบัติสาคัญในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เกิดการพึ่งพาตนเองในการทา
การเกษตรและดารงชีวิตประจาวัน ดังนั้น ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาองค์ความรู้
เหล่านี้ไปส่งเสริมและขยายผลให้แก่เกษตรกรมากขึ้น นอกจากนั้นจากการประเมินผลระดับความรู้ ความเข้าใจใน
รายวิ ช า พบว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 มี ร ายวิ ช าที่ ศู น ย์ ฯ ควรปรั บ ปรุ ง การถ่ า ยทอดความรู้ คื อ
วิชาการเลี้ยงปลา และการฝึกทาเชื้อเห็ด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการประเมินผลโครงการ ฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าวิชาเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติ การถ่ายทอดเป็นรูปธรรม และอาศัย
ระยะเวลาในการเรียนรู้ ดังนั้นควรมีการศึกษารายละเอียดของปัญหาของรายวิชาการเลี้ยงปลาและการฝึกทาเชื้อเห็ด
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ ฯ ต่อไป

17
- ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.37) นาความรู้ไป
ประยุ กต์ป ฏิบั ติใช้ และมี ความพึงพอใจต่อการจัด ฝึ กอบรมในระดับมากที่ สุ ด ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาการ
ประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ที่พบว่า
เกษตรกรสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ได้ในระดับเดียวกัน (ร้อยละ 98.81) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดาเนินการ
จัดฝึกอบรมโดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมีประสิทธิ ภาพ โดยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ ดังนั้น จึงควรที่จะมีการนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา และการจัดการฐานการเรียนรู้
ต่าง ๆ ไปใช้เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ศูนย์ ฯ อื่น ๆ ต่อไป
- ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า เกษตรกรบางส่วนเสนอแนะให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านควรมี
การพัฒ นาหลัก สูตรการฝึกอบรมให้ส อดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรแต่ล ะกลุ่มและเน้นการฝึก ปฏิบัติ
ให้มากขึ้น ขณะเดียวกันปราชญ์ชาวบ้านและวิทยากรควรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากสรุปผลการทาประชาพิจารณ์ผลการศึกษาโครงการประเมินผลการ
ดาเนินงานของโครงการ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเสนอแนะว่า ศูนย์ ฯ แต่ละแห่งมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
เหมือนเดิมโดยไม่ได้มีการพัฒนา อาจส่งผลต่อความต้องการเรียนรู้ของเกษตรกรในอนาคต ดังนั้นสิ่งที่ต้องตระหนัก
ในการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์ ฯ คือการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการและรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านศักยภาพของคนในการรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 สาหรับแนวทางพัฒนาที่สาคัญในการพัฒนาปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากร
และการด าเนิ น งานของศูน ย์ ฯ คือ การบู ร ณาการพั ฒ นาองค์ ความรู้ และทั ก ษะร่ ว มกั บสถาบั น การศึก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาให้ศูนย์ ฯ เป็นองค์กรภาคประชาชนที่สามารถจัดการศึกษา
และฝึกอบรมแก่เกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.3 จากการศึกษาผลการนาความรู้ตามแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ปฏิบัติใช้
ของเกษตรกรทั่วไปที่ผ่านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554 และเกษตรกรอาสาที่ผ่านการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553 พบว่า เกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรอาสามีรายจ่ายทางด้านการเกษตรและ
รายจ่ายในชีวิตประจาวันลดลงเฉลี่ย 11,626 บาทต่อปี และ 9,763 บาทต่อปี ซึ่งจานวนรายจ่ายที่ลดลงใกล้เคียง
กับผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 และเมื่อพิจารณาด้านรายจ่ายในชีวิตประจาวัน พบว่า เกษตรกรอาสามีรายจ่ายเฉลี่ยลดลงมากกว่า
เกษตรกรทั่วไปถึงประมาณร้ อยละ 32 ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เกษตรกรอาสาส่วนมาก (ร้อยละ
54.38) มีการจัดการผลผลิตที่ดีกว่าเกษตรกรทั่วไปในด้านของการนาผลผลิตไปใช้เอง และบางส่วนแบ่งปันให้เพื่อน
บ้านหรือชุมชน เมื่อเหลือจึงนาไปจาหน่าย แต่เกษตรกรทั่วไปนั้นมีการจัดการผลผลิตในลักษณะเดียวกันเพียงบางส่วน
(ร้อยละ 23.77) สาหรับด้านการออม พบว่า เกษตรกรอาสามีเงินออมเฉลี่ย 11,662 บาท/ ปี ขณะที่เกษตรทั่วไปมี
เพียง 7,863 บาท/ ปี และเกษตรกรอาสามีรูปแบบการออมในลักษณะของการทาประกันชีวิตและ การปลูกป่า
มากกว่าเกษตรกรทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งการออมของเกษตรอาสาในลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อสวัสดิการและ
ความมั่นคงของชีวิตในอนาคตที่ดีกว่าเกษตรกรทั่วไป ดังนั้นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้ านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วครั้งหนึ่ง มีการจัดการผลผลิตหรือ แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
ให้ม ากขึ้น ขณะเดีย วกัน ควรมีก ารส่ง เสริม ให้มีก ารจัด ตั้ง กลุ่ม เพื่อ ดาเนิน การด้านการประกันสังคม หรือประกัน
ชีวิต รวมทั้งการออมสะสมในลักษณะของการปลูกป่าเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมให้เกิดความยั่งยืน
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นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบว่า จากการได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรอาสา ได้ส่งผลให้เกษตรกรเกิด
ความภาคภูมิใจที่ส ามารถลดรายจ่ ายและมีเงินออมสะสมมากขึ้น พร้อมทั้งปราชญ์ช าวบ้านยังให้ความไว้ว างใจ
ในการเข้าร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้กับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ช าวบ้าน และจากการถ่ายทอดความรู้ของ
เกษตรกรอาสาในชุมชน พบว่า องค์ความรู้ที่ได้รับความสนใจมาก ได้แก่ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัว
การทาน้ายาเอนกประสงค์ การทาเกษตรผสมผสาน และการขยายพันธุ์พืช ทั้งนี้เนื่องจากวิชาเหล่านี้มีประโยชน์ต่อ
การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง และสามารถหาวัตถุดิบในไร่นามาประยุกต์ใช้ได้ ต้นทุนไม่สูง วิธีการทาไม่
ยุ่งยากซับซ้อน สามารถลดต้นทุนและเห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นศูนย์ ฯ และเกษตรกรอาสาจึงควร
พัฒนาองค์ความรู้เหล่านี้มากขึ้นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับทุนของชุมชน และ
สภาพที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมินิเวศและภูมิสังคม
8.4 จากการศึกษาการดาเนินงานที่นาไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เข้าร่ว มโครงการพัฒ นาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ พบว่า แนวคิดในการดาเนินงานที่นาไปสู่
ความสาเร็จของกลุ่ม ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ทัศนคติที่ดีของกลุ่มที่มีต่อศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้ าน 2) การน้ อมนาหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งสู่ก ารประยุก ต์ ปฏิบัติ 3) การบริห ารจัด การกลุ่ม ด้ว ย
ความเสมอภาค ทัดเทียม และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 4) การสรรหาและได้มาซึ่งผู้นาและคณะกรรมการ
5) ความเข้าใจและการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ 6) การพัฒนาคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี 7) การจัดการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ พัฒ นาองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ 8) การวางแผนการดาเนินงานเป็นขั้ นตอนและต่อเนื่อ ง
9) ทางานร่วมกันบนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วม 10) การบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ 11) การบูรณา
การการทางานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ 12) การพัฒ นาคุณ ค่าของกลุ่ มที่ มีต่อ สมาชิกและชุ มชน 13) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารภายกลุ่มด้วยระบบการสื่อสารภายในกลุ่มแบบ 2 ทาง (Two way communication)
และการสื่อสารภายนอกกลุ่มกับ กลุ่มและเครือข่ายในแนวนอน (Horizontal Communication) และจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบที่ 1 ถึง 12 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งใน
การช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มและเครือข่ายหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนช่วยเสริมให้องค์ประกอบทั้ง 12 ข้อ
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่าย จึงควรมี
การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในกลุ่มที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) และให้
ความสาคัญกับสถานะของสมาชิกในเครือข่ายที่ควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะหุ้นส่วน (Partner) ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal Relationship) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง
(Vertical Relationship) ในลักษณะเจ้านายกับลูกน้อง
ด้านแผนงานและผลการดาเนินงาน พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ แผนพัฒนาบุคคลและกลุ่ม แผนพัฒนาการผลิตและแปรรูป / เทคโนโลยี แผนการตลาด
แผนสื บ ค้ น พั ฒ นาถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา แผนการเงิ น และแผนเชื่ อ มโยงการผลิ ต กั บ การท่ อ งเที่ ย ว การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งผลการดาเนินงาน พบว่า ประสิทธิภาพการดาเนินการตามแผนงาน
ขึ้นกับอยู่ กับศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเกษตรกรได้มีการบูรณาการการดาเนินงาน
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น นอกแผนงานที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรแล ะสหกรณ์
โดยกลุ่มเกษตรกรเกือบทั้งหมดได้บู รณาการการทางานและได้รับการสนับสนุนจากหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่อยู่ในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น รวมทั้งได้มีการระดมทุนภายในกลุ่มเพื่อพัฒนาต่อยอดการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบว่า กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าครึ่งมีการดาเนินการในเชิงตั้งรับ
มากกว่า เชิง รุก โดยการแก้ปัญ หาเฉพาะหน้า ขาดการทาแผนดาเนิน งานประจาปีที่ชัด เจนและขาดแผนงาน
ล่วงหน้าระยะ 3 - 5 ปี ดังนั้น ศูนย์ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมความรู้ด้านบูรณาการการดาเนินงาน
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) และการจัดทาแผนงานระยะยาวให้แก่กลุ่มเกษตรกร
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ พบว่า กลุ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ประสบปัญหาขาดการบริหารจัดการกลุ่ม ขาดการสร้างจิตสานึกที่ดีในการทากิจกรรมขาดการบริหารจัดการ
แหล่งเงินทุน ขาดการจัดการระบบข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนาช่องทางการตลาด และขาดความรู้ทักษะการวิเคราะห์
เพื่อจัดทาแผนงาน สาหรับข้อเสนอแนะนั้น กลุ่มเกษตรกรต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม โดยการให้มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาช่วยแนะนา แก้ไขปัญหา การสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่ม และ
จากการศึกษายังพบว่า มีกลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่ดาเนินการศึกษา ประสบปั ญหาด้านการบริหาร
จัดการและความร่วมมือของสมาชิกในการทากิจกรรมกลุ่ม ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
ให้ แก่ผู้ น าและสมาชิกกลุ่ ม เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ ฯ เพื่อให้ผู้ นาและสมาชิกกลุ่ มรู้จักสิ ทธิและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ พร้อมทั้งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องสาคัญ
8.5 จากการศึกษาการจัดทาต้น แบบหรือแบบจาลอง (Model) การดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน พบว่า รูปแบบการดาเนินงานของศูนย์ ฯ ในแต่ละอนุภูมิภาคนั้นมีลักษณะโครงสร้าง และองค์ประกอบ
ที่คล้ ายคลึ งกั น ในรู ป แบบเชิงระบบ ประกอบด้ว ย ปัจจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิ ต และข้อมูล ป้อนกลั บจาก
สภาพแวดล้อม โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่
ความแตกต่างกันในด้านแนวคิดและปรั ชญาการทางานของปราชญ์ช าวบ้าน องค์กรที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ ยวข้อง วิธีการบริหารจัดการภายในศูนย์ ฯ วิธีการสร้างการบูรณาการกับกลุ่มและเครือข่าย
และวิธีการพัฒนาต่อยอดทุนของชุมชน เช่นเดียวกับผลลัพธ์ (Output) และผลกระทบที่ได้ (Outcome) ของรูปแบบ
การดาเนินงานของทุกอนุ ภูมิภาคจะมีลักษณะคล้ายคลึง โดยด้านผลลั พธ์ (Output) ที่ได้จากการดาเนินงานของ
ศูน ย์ ฯ คือ การสร้า งความรู ้ พัฒ นาทัก ษะการปฏิบัติ และการเปลี่ย นแปลงทัศ นคติ ขณะที่ด้า นผลกระทบ
(Outcome) เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหลังจากวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลจากการดาเนินงานของศูนย์ ฯ จากทุกอนุภูมิภาคเพื่อสรุปเป็นแบบจาลองภาพรวม (ดังภาพที่ 1) จะเห็นได้ว่า
แบบจาลองนี้มีคุณลักษณะที่ดี คือ สามารถแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างมีโครงสร้าง และสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเหตุและผลของเรื่องที่ศึกษา และสามารถสร้าง
มโนทัศ น์ ร วมถึ งความสั มพั น ธ์ ของตัว แปรในลั กษณะใหม่ ซึ่ งจากผลการสรุปดั งกล่ าวสามารถแยกการอภิป ราย
แบบจาลองออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) ในการบริหารจัดการภายในศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านที่เข้มแข็งและประสบความสาเร็จ พบว่า แนวคิดและหลักปรัชญาการทางานของปราชญ์ชาวบ้านนั้นมี
องค์ประกอบสาคัญ คือ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม หลักการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน การเชื่อมโยงบูรณาการ และความร่วมมือเพื่อสนั บสนุน
การพัฒ นาต่ อยอดทุ น ของชุมชน ซึ่งสอดคล้ อ งกั บผลการศึ กษา การประเมิ นผลการดาเนิ นงานโครงการพั ฒ นา
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชน ซึ่ ง กล่ า วถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลส าเร็ จ ของโครงการพั ฒ นา
ศูนย์ ฯ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากร เกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณ
นโยบายภาครัฐ และการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์ ฯ แต่ด้านความแตกต่าง คือ ผลการศึกษาด้านปัจจัยนาเข้า
(Input) และกระบวนการ (Process) ของแบบจาลองดังกล่าว จะแสดงถึงแนวคิดและหลักปรัชญาที่ปราชญ์ชาวบ้าน
ใช้ในการดาเนินการมากกว่า คือ มีการวิเคราะห์ตนเองและจัดทาแผนชีวิต รวมทั้งยึดหลักพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้น
การปฏิบัติ เช่นเดียวกับด้านวีธีการบริหารจัดการภายในศูนย์ ฯ ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของหลักการ และวิธี
บริหารจัดการภายในอย่างชัดเจน ข้อแตกต่างประการสุดท้ายของการศึกษาวิจัย คือ ในการศึกษาและประเมินผล
โครงการ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไม่ได้ศึกษาถึงนโยบายภาครัฐที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของศูนย์ ฯ
ดังนั้นเมื่อนาแบบจาลอง (Model) ไปใช้ในการวิเคราะห์การดาเนินงานจึงควรคานึงถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของศูนย์ ฯ
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2) ด้านผลที่ได้รับ (Output) และผลกระทบที่เกิดขึ้นในแบบจาลอง (Outcome) พบว่า การศึกษา
ด้ า นผลลั พ ธ์ (Output) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาโครงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นา
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึง 2554 โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรม
ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในระดับมากที่สุด ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรูปแบบของศูนย์ ฯ ที่ทาการศึกษาจึงทาได้ดีและเหมาะสม สามารถนาไปใช้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรส่วนน้อย (ร้อยละ 8-16) ที่เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ของศูนย์ ฯ
3) ด้านผลกระทบ (Outcome) ที่เกิดขึ้นในแบบจาลอง (Model) พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในปี พ.ศ.2554 และ 2555 โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม ปี พ.ศ. 2554
ร้อยละ 98.81 และปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 93.22 ได้นาความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรและคนในชุมชน โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
และมีการออมสะสมให้แก่ครัวเรือน ทาให้เกษตรกรสามารถพัฒนาสู่ขั้นการพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนา
ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้น ที่ 1 และเกิดเป็ น บุ คคลต้นแบบที่ส่ งผลให้ เกิดการปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ในการท า
การเกษตรและทัศนคติการดาเนินชีวิตสู่แนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสังคม ส่ งผลกระทบให้มี
การรวมกลุ่ มเกษตรกรและสร้ างเครือข่ายการเรียนรู้ การผลิ ต การแปรูป และการจัดจาหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของโครงการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยการปฏิบั ติตามแนวคิดและหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมของประเทศ
จากการจัดตั้งกลุ่มผ่านการดาเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่เชื่อมโยงกับศูนย์ ฯ ส่งผลให้เกิดกลุ่มเกษตรกร
ที่เข้มแข็งจนสามารถจั ดตั้งเป็น วิส าหกิจ ชุมชนหรือกลุ่ มธุรกิจชุมชนที่สอดคล้ องกับแนวคิดและหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ย 1 กลุ่มต่อ 1 ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ดังนั้นรูปแบบการดาเนินงานตามแบบจาลอง
(Mode) ของศูนย์ ฯ จึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลกระทบ (Outcome) ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ได้ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่นาแบบจาลองนี้ไปประยุกต์ใช้ควรนาปัจจัยด้าน
ความรู้ ใ นการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ซึ่ ง เป็ น ข้ อ จ ากั ด ของกลุ่ ม ที่ ท าการศึ ก ษาไปพั ฒ นาการด าเนิ น งานกลุ่ ม ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบ ด้านสิ่ งแวดล้ อม พบว่า การดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านส่ งผลกระทบต่อ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม และกลุ่มเครือข่ายในด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งส่งผลดีต่อด้านสุขภาพของ
เกษตรกรและในชุมชน นอกจากนั้นความรู้ที่ได้รับจากการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อความสมดุล
ของระบบนิ เ วศ และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของโครงการ
ประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่าผลการ
ปฏิบัติตามแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น้า ป่าไม้ รวมทั้งการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
คนในชุมชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ย วข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงควรนาแบบจาลองนี้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรด้วย ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยนาเข้า (Input) และกระบวนการดาเนินงาน
(Process) เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ (Output) สามารถน าไปประยุ ก ต์ แ ละปฏิ บั ติ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ซึ่งจะส่งผลกระทบ (Outcome) ต่อการพัฒนาดังกล่าว
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9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ
ชุมชน เนื่องจากโครงการ ฯ ได้มีการบูรณาการการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แนวทางการพึ่งพาตนเอง
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เห็ น ได้ จ ากเกษตรกรที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจากศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า น ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2550-2554 มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น รายจ่ายในครัวเรือนลดลง มีการออมสะสมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
เกิดความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติในชุมชน เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับคนในชุมชน
เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้การ
สนับสนุนงบประมาณและประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการในการดาเนินงานโครงการ ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา ให้สามารถขยายผลการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ และการด าเนิ น ชี วิต ตามแนวทางการพัฒ นาการเกษตรตามแนวทฤษฎี ใหม่ โดยยึด หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ในระดับครัวเรือนก่อน แล้วจึงพัฒนา
อย่ างเป็ น ขั้น เป็ น ตอนตามแนวทางการพัฒ นาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่สู่ ก ารรวมกลุ่ ม การสร้ างเครือข่า ย
ที่เข้มแข็งและก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองและชุมชน
2) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านให้สามารถขยายผลการถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจในการดาเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดย :
- ควรสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วไปได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเกษตรกรอาสา เพื่อเป็นการเพิ่มจานวน
เกษตรกรผู้นาที่เป็นผู้ขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และควรประสานความ
ร่วมมืออย่างบูรณาการกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสนับสนุนให้เกษตรกรอาสาที่มี
ศักยภาพ/ ความพร้อมได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ กิจกรรมการพึ่งพาตนเอง การถ่ายทอดความรู้ และการปลูกฝังทัศนคติการรวมพลัง
ในรูปแบบกลุ่มให้แก่คนในชุมชน
- ควรสนับสนุนให้เกษตรกรอาสาที่มีศักยภาพและความพร้อมได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ในการพั ฒ นาการด ารงชี วิต และการประกอบอาชีพ ทางการเกษตรตามแนวทางการพั ฒ นาการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนในชุมชน โดยการประะสานความร่วมมืออย่างบูรณาการกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้การดาเนินงานถ่ายทอดความรู้ของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ในระดับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการขยายผลการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการพัฒนา
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใ หม่ โดยยึด หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งของโครงการพัฒ นาศูน ย์เ ครือ ข่า ย
ปราชญ์ชาวบ้านให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- ควรสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบเพื่อปลูกฝังและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยการประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน สู่ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และปราชญ์ชาวบ้าน
ตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยมีองค์กรภาคประชาชน คือ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
และชุมชน ร่วมบริหารจัดการ (Area Based Corporative) และกาหนดกิจกรรมหรือหลักสูตรตามปัญหาความ
ต้องการของผู้เรียน (Problem Base) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความประสงค์จะเพิ่มวุฒิการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่ระบบการเทียบโอน
การศึกษาต่อไป
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3) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้นาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เหมาะสมไปประยุกต์ ปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง เตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดย :
- ควรสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ช าวบ้าน โดยการประสานความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่ / จังหวัด และศูนย์ ฯ ในการ
ดาเนินการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากศูนย์ ฯ หรือจากการบูรณาการ
การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ
เหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศและภูมิสังคม และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนามาใช้พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้
ของศูนย์ ฯ ให้สามารถสร้างความเข้มแข็งในการดารงชีวิตและพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกร
ได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
- ควรสนับสนุนการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้
หรื อ พั ฒ นาของศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า นหรื อ ชุ ม ชน โดยการประสานความร่ ว มมื อ อย่ า งบู ร ณาการกั บ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานนอกสังกัดที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้หรือพัฒนาของศูนย์ ฯ / ชุมชน เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล (Data Base) ทางด้าน
องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตร เผยแพร่ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) สาหรับใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้นาไปประยุกต์
ปฏิบัติ ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการศึก ษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกรและคนในชุมชนอีก
ทางหนึ่ง
- ควรส่งเสริมและสนับสนุนการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของ
เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมตามสภาพภูมินิเวศและภูมิสังคม โดยการประสานงานความร่วมมืออย่างบูรณาการกั บ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเกษตรกรตามสภาพภูมินิเวศและภูมิสังคม เพื่อให้
เกษตรกรสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ให้สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยงานอานวยการในระดับพื้นที่เพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้องค์ความรู้และภูมิปั ญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเกษตรกร และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น เป็ นหน่ วยงานอานวยการในระดับ พื้นที่เพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดหาวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตที่จาเป็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นพื้นฐาน และการติดตาม ประเมินผลเพื่อ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
4) ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน การด าเนิ น กิจ กรรมการผลิ ต
การแปรรูป และการตลาดของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดย :
- ควรสนับสนุนการเสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่าย โดยการสนับสนุนและ
พัฒ นาการสื่อสารภายในกลุ่มด้ว ยการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two way communication) ที่เปนการสื่อสารที่
ผู รั บขอมูลสามารถสื่ อสาร โตตอบกับผู ใหขอมูลได้ ทั้งการสื่ อสารแบบจากระดับบนไปสู ระดับลาง (Downward
Communication) และการสื่อ สารแบบจากระดับ ล างขึ้น ไปสู่ป ระธานหรือ คณะกรรมการกลุ่ม (Upward
Communication) เพื่อทาให้ผู้นาและสมาชิกทุกฝ่ายไดรับฟง โตตอบ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่ ม ได้แก่ การจัดเวทีในการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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การประชุมกลุ่มและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social network) ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทั้งนี้การสนับสนุนและพัฒนาการสื่อสารภายในกลุ่มดังกล่าวควรเกิดขึ้น ภายใต้ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ ม
และเครือข่ายในลักษณะแนวราบ (Horizontal Relationship) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน มากกว่าความสัมพันธ์
ในแนวดิ่ง (Vertical Relationship) ในลักษณะเจ้านายกับลูกน้อง
- ควรสนับ สนุน การพัฒ นาความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่า ย โดยการประสานความร่ว มมือ อย่า ง
บูรณาการกับ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มและ
เครือ ข่า ยโดยการให้ค วามสาคัญ กับ 1) การพัฒ นาทัศ นคติข องสมาชิก ที่มีต่อ ศูน ย์เ ครือ ข่า ยปราชญ์ช าวบ้า น
2) การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ ปฏิบัติ 3) การบริหารจัดการกลุ่มด้วยความเสมอภาค
ทัดเทียม และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 4) การสรรหาและได้มาซึ่งผู้นาและคณะกรรมการ 5) การสร้าง
ความเข้าใจและการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ 6) การพัฒนาคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี 7) การจัดการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ พัฒ นาองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ 8) การวางแผนการดาเนินงานเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อ ง
9) การท างานร่ว มกัน บนพื ้น ฐานกระบวนการมีส ่ว นร่ว ม 10) การบริห ารจัด การกลุ ่ม ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ
11) การบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และ 12) การพัฒนาคุณค่าของกลุ่มที่มีต่อสมาชิกและชุมชน
ตามลาดับ
- ควรสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
โดยเบื้ องต้น ส านั กงานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรบูรณาการความร่ว มมื อกับกรมส่ งเสริมการเกษตร
เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพั ฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
พร้อมทั้งควรให้ความรู้ด้านหลักและการประยุกต์ใช้หลักสหกรณ์เพื่อการบริหารจัดการกลุ่ม หลังจากนั้นกลุ่มใดที่มี
ศักยภาพ ความพร้อมและสมัครใจจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ควรได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตรและ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ สาหรับกลุ่มที่มีการพัฒนา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากกิจกรรมการผลิต แปรรูป การตลาด และมีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมการ
รวบรวมผลผลิตเพื่อจัดจาหน่ายให้สมาชิก การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจาหน่าย การรับฝากเงิน และการให้สินเชื่อแก่
สมาชิก ในขั้นนี้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการ
จัดตั้งกลุ่มเหล่านี้ขึ้นเป็นสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยดาเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการด้านการเงินและธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์
- ควรสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงพานิชย์ในการพัฒนาตราสินค้า (Brand) การบรรจุภัณฑ์
(Packaging) และสนั บสนุนการสร้างช่องทางจัดจาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างยุติธรรม พร้อมทั้งมีการจัดทา
โครงการมหกรรมแสดงสินค้าในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยมีสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงานอานวยการในการจัดทาโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาสินค้าจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการผลิต แปรรูป และจัดจาหน่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่ม เกษตรกรให้ได้ตรง
ตามความต้องการ มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการแข่งขันในระบบตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558
5) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรเป็นผู้นาในการนาแบบจาลอง (Model) การดาเนินงาน
ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่ได้จากการศึกษาจากโครงการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนา
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย
ปราชญ์ชาวบ้าน :
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- ควรสนับสนุนการพัฒนาแบบจาลอง (Model) การดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่ได้จาก
การศึกษาจากโครงการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 โดยการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดทาโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาต่อยอด
แบบจาลองการดาเนินงานของศูนย์ ฯ จากการทดสอบแบบจาลอง (Testing the Model) เพื่อศึกษาความเที่ยงตรง
(validity) ด้วยการทดสอบแบบจาลองย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลในอดีต (Retrospective Evaluation) การทดลองใช้
ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน (Pretest) และนาข้อมูลที่ได้สรุป เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดแบบจาลองให้ ทันสมัย
(Model up Dating) และเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
- ควรสนับสนุนการนาแบบจาลอง (Model) การดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่มีความ
เที่ยงตรงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ ฯ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หรือสถานที่ถ่ายทอดความรู้
ที่มีลักษะสอดคล้องกับศูนย์ ฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการดาเนินงานและมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการพัฒนาแนวคิดการดาเนินงานของผู้นา ช่องทางในการบูรณา
การด้านเงินทุนและงบประมาณ การบริหารจัดการ การบูรณาการร่วมกับกลุ่มและเครือข่าย และการพัฒนาต่อยอด
ทุนของชุมชน
9.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนายุวเกษตรกร เกษตรกร เกษตรกรอาสา และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ควรมีการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นหรือได้รับการพัฒ นาจากศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ช าวบ้าน ภายใต้โ ครงการพัฒ นาศูนย์ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ของส านักงานปลั ดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จัดทาเป็นฐานข้อมูล (Data base) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และ
กลุ่มองค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน/ กลุ่มเกษตร พร้อมทั้งควรมีการศึกษาโอกาสและช่องทางในการดาเนินธุรกิจของ
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน/ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ไปสู่การดาเนินงาน
ในลักษณะของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
4) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในรายวิชาที่ควรปรับปรุงของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก
โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
5) ควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก
โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
6) ควรมีการศึกษาการนาแบบจาลองไปใช้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจาลองการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้เกิดความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น

