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1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

ทิศทางการพฒันาของประเทศไทยตามกระแสโลกาภิวตัน์ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมเป็นหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ สังคมไทยไดก้ลายเป็นสังคมแห่งการบริโภค 
มุ่งความเจริญเติบโตทางดา้นวตัถุเป็นหลกัส่งผลให้เกิดการพฒันาแบบกระจุกตวัเฉพาะ ก่อให้เกิด
ภาวะหน้ีสิน ผลการพฒันาท่ีผ่านมาท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจนเพิ่มมากขึ้น ท าให้
เกิดความเหล่ือมลา้ของการกระจายรายไดแ้ละเป็นปัญหาดา้นสังคมมากยิง่ขึ้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ชนบทซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีเศรษฐกิจผสมผสานกบัวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การครอบ
เศรษฐกิจทุนนิยมลงไปในสังคมชนบทไทย จึงไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้แต่กลบัท าให้
เสียสมดุลระหวา่งรายไดก้บัรายจ่ายในครัวเรือนมีความรุนแรงยิง่ขึ้น จึงเห็นวา่จากการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ  
การด ารงชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและชนบท ซ่ึง Fitzgerald and Leigh (2002) ไดก้ล่าวไวว้่า
เป้าหมายหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจไม่ควรจ ากดัอยู่เพียงเฉพาะการส่งเสริมความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Economic growth) เท่านั้น ตอ้งรวมถึงการพฒันาคุณภาพในการด ารงชีวิต (Living 
standard) ของประชาชน ค านึงถึงการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 
(Equity distribution of development benefits) และค านึงถึงเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน 
(Sustainability) ดังนั้นการท่ีประชาชนจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้
อย่างมีความสุขนั้น จะตอ้งปรับตนเองให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปไดอ้ย่างเหมาะสม 
การท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้มีการน าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ท่ีสมาชิกในชุมชน
ตดัสินใจจากขอ้มูล การสร้างเวทีเรียนรู้ เสวนา ประชาคม แลว้น าขอ้มูลของชุมชนมาวิเคราะห์
ศกัยภาพเพื่อวางแผนการบริหารจดัการและพฒันากลุ่มตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ชวาวุฒิ ลาภมาก, 2553) เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาศกัยภาพชุมชนให้สามารถพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองได้ ต้องอาศัยความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพท่ีเป็นพื้นฐานการด ารงชีวิตท่ีจะน าไปสู่ 
การพัฒนาตน พัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศ ในหลายชุมชนของสังคมไทยจึงได้มีการน า
แนวคิดการจดัการความรู้ไปใชค้วบคู่กบัการพฒันาชุมชน  
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Indigenous Knowledge) เป็นเร่ืองของการจดัความสัมพนัธ์ ระหว่าง
คนกนัคน คนกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีต
ประเพณี วิถีชีวิต การท ามาหากิน และพิธีกรรมต่าง ๆ ทุกอย่าง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความสัมพนัธ์เหล่านั้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงเป็นท่ีมาขององคค์วามรู้ท่ีเกิดขึ้น อนัเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและ 
การพฒันาวิถีชีวิตของคนใหมี้ความสมดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั ภูมิปัญญาจึง
มีทั้งภูมิปัญญาอนัเกิดจากประสบการณ์ในพื้นท่ีภูมิปัญญาท่ีมาจากภายนอกและภูมิปัญญาท่ีผลิต
ใหม่หรือผลิตซ ้ าเพื่อการแกปั้ญหา และการปรับตวัให้สอดคลอ้งความเปล่ียนแปลงจากแบบแผน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ินกบัความหลากหลายของทรัพยากรทั้งในดา้นการใชป้ระโยชน์ 
การพฒันาและการอนุรักษ์ ซ่ึงภูมิปัญญาของชุมชนเป็นองค์ความรู้ชุมชนท่ีสะทอ้นถึงโลกทศัน์
หรือระบบวิธีคิดในการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  
คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิต การวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดสู้ญ
หายและไม่ได้น ามาใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเกิดจากปัญหาส าคญั ดังน้ี 
(เอกชัย พุมดวง, 2557) 1) การขาดการบันทึกอย่างเป็นระบบ ไม่มีการถ่ายทอดออกมาเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร หรือขาดการจดัการระบบสารสนเทศภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ 2) การหวงวิชา
ของผูรู้้ 3) การขาดการสืบทอดอยา่งต่อเน่ือง เพราะรับภูมิปัญญาอ่ืนเขา้มา ทั้งในดา้นการบนัทึกใน
รูปแบบต่าง ๆ และการปฏิบติั 4) การพฒันาท่ีไม่เครพภูมิปัญญา โดยมีการน าเอาภูมิปัญญาจาก
ภายนอกเขา้มาโดยขาดความเช่ือมโยงกบับริบทของสังคมไทยและทอ้งถ่ิน การจดัการภูมิปัญญา
ท้องถ่ินนั้นตอ้งใช้การจดัการศึกษาท่ีบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพชุมชน และ 
ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน แนวความคิดในการศึกษาแบบน้ีสอดคลอ้งกบักระบวนการทางส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา (Environmental Education Process) ท่ีมีรูปแบบในการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ เป็น
การศึกษาเก่ี ยวกับ ส่ิ งแวดล้อม  (Education about Environment) การศึกษาใน ส่ิงแวดล้อม 
(Education in Environment) และการศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Education for Environment) โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอดแลกเปล่ียนและเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนทอ้งถ่ินท่ี
เช่ือมโยงองค์ความรู้และความต้องการของชุมชน อีกทั้ งยงัเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนท้องถ่ิน
ตระหนกัถึงความส าคญัของกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัโดยอยูบ่นพื้นฐาน
ของการผสมผสานร่วมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัจะน าไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Community) 

ผลการจดัการความรู้ตามแนวเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพเกษตร พบว่า กลุ่มอาชีพ
เกษตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม การวิเคราะห์ปัญหา และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 
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การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการและ  
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพเกษตร การประกอบธุรกิจชุมชน ผลิตภณัฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โดยพบวา่มีขั้นตอนในการจดัการความรู้ 5 ขั้น คือ  

1) การแสวงหาความรู้ ชุมชนมีการด าเนินการ เช่น (1) การแสวงหาความรู้ดว้ยการสืบคน้
ภูมิปัญญาของชุมชน การร้ือฟ้ืนวฒันธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาจากกลุ่มคนผูสู้งอายุในชุมชน  
(2) การแสวงหาความ รู้จากกลุ่มสมาชิกเค รือข่ ายภายนอก เช่น  เค รือข่ ายการถ่ ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร ความรู้จากภายนอกท่ีหน่วยงานภายนอกนามาถ่ายทอด และ (3) การศึกษาดู
งานจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน  

2) การสร้างความรู้ ชุมชนมีการด าเนินการ คือ น าภูมิปัญญาดั้งเดิมไดมี้การน ามาประยุกต ์
กับสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมทอ้งถ่ินจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน เช่น การท า
เกษตรอินทรีย ์เกษตรปลอดสารพิษ การจกัสานตะกร้า การแปรรูปอาหาร  

3) การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแต่ละดา้นมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เกิดขึ้น
หลายลกัษณะผสมผสานกนัไดแ้ก่ การบรรยาย การสาธิต การทดลองให้ชมการฝึกปฏิบติัจริง การ
ฝึกปฏิบติัตวัต่อตวั โดยเน้ือหาสาระท่ีน ามาถ่ายทอดแก่คนในชุมชน คือ ความรู้และประสบการณ์ท่ี
ภูมิปัญญาแต่ละดา้น อย่างเช่น ดา้นศิลปหัตถกรรม การจกัสานไมไ้ผ่ เช่น ขอ้ง ไซ (เสือ) กระจาด 
กระบุง ตะกร้า การจกัสานกระเป๋า เป็นตน้ ดา้นเกษตรกรรมอาจจะเป็นความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัการปลูกพืชแบบผสมผสาน การท าปุ๋ ยอินทรีย ์การปลูกพืชปลอดสารพิษ การให้น ้ าระบบ
น ้ าหยด วิธีการดูแลบ ารุงรักษาดิน เทคนิคในการเพิ่มผลผลิต เป็นตน้ หรือ ดา้นอาหาร ในการท า
ขนมไทย เป็นตน้  

4) การใช้ความรู้ ชุมชนได้ต่อยอดความรู้ และน ามาใช้ในชุมชน เช่น (1) ความรู้ดั้งเดิม 
เช่น การน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตร การท าอาหาร การท าขนมไทย มาประยุกต์ใช ้  
(2) องค์ความรู้ท่ีได้มีการรับมาจากภายนอก แต่ได้มีการน ามาประยุกต์ กับสภาพแวดล้อม 
วฒันธรรมท้องถ่ินจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน เช่น การท าการเกษตร เกษตร
อินทรีย ์เกษตรปลอดสารพิษ การจกัสานตะกร้า การแปรรูปอาหาร เป็นตน้  

5) การติดตามประเมินผลความรู้ ชุมชนมีการประเมินผลในลกัษณะการประชุมกลุ่มโดย
ให้ผูท่ี้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ประเมินผลการด าเนินงานมีการทบทวนถึงสาเหตุของปัญหาและ
ด าเนินการแกไ้ขมีการน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานน ามาเสนอในท่ีประชุมและคดัเลือก
องคค์วามรู้ท่ีมีความเหมาะสมน ากลบัมาใชก้บัชุมชน  

6) การจดัเก็บและการสืบคน้ความรู้ องค์ความรู้ส่วนใหญ่จึงเป็นองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวั
บุคคล (Tacit Knowledge) ชุมชนยงัขาดการรวบรวมความรู้ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
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Knowledge) มีเพียงองค์ความรู้บางเร่ืองท่ีมีการบันทึกจากเครือข่ายของชุมชนหรือนักวิจยัจาก
ภายนอกท่ีเขา้มาวิจยัในชุมชน  

กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่ม
อาชีพเกษตร ควรใชก้ระบวนการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้และสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน มีรูปแบบการเรียนรู้ 3 ลกัษณะ คือ (1) การเรียนรู้จากการวิเคราะห์คิดคน้ ทดลอง
และสรุปบทเรียนจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและผสมผสานจากองค์ความรู้ภายนอก (2) การถ่ายทอด
ความรู้และการกระจายความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผ่านปราชญ์ชาวบา้นท่ีได้รับการยอมรับใน
ชุมชน (3) การประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีเป็นความรู้ท่ีฝังลึกของแต่ละบุคคลน ามาเขียนบนัทึกใหเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและน าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัชุมชน (เอกชัย พุมดวง และคณะ, 
2556) ทั้งน้ีจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่การบริหารจดัการสมาชิกภายในกลุ่มขาด
ความรู้ความสามารถในการพฒันางานผลิตภณัฑใ์ห้สนองความตอ้งการของลูกคา้และความเขา้ใจ
ในเร่ืองเศรษฐกิจชุมชน งานวิจยัของจิรวรรธ เณรแยม้ (2554) พบว่า ในการด าเนินการตามแนว
เศรษฐกิจชุมชนนั้น ชุมชนยงัขาดการเรียนรู้ ขาดการมีส่วนร่วม และส่วนเลือกในการบริหาร
จดัการ รูปแบบการเรียนรู้ตอ้งใช้การขอความร่วมมือ (Cooperation) หรือมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
(Participation of Reception) แต่ไม่พัฒนาถึงขั้ นการมี ส่วนร่วมท่ีจะเรียน รู้ (Participation of 
Learning) การน าแนวคิดการจดัการความรู้มาปรับในส่วนของกระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนในลกัษณะการจดัการปัญหาของชุมชน ใจมานสั พลอยดี (2540) และณรงค ์
เพ็ชรประเสริฐ (2550) พบว่าชุมชนมีการตั้งโจทยปั์ญหาร่วมกนั การให้คนในชุมชนสร้างความรู้
และร่วมเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั เพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีการด าเนินการร่วมกนัขององค์กร 
กลุ่มชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้ ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบการณ์ของบุคคลท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานน ามาสร้างเป็นความรู้
หรือนวตักรรมของชุมชน รวมทั้งชุมชนควรมีการพฒันาระบบการจดัเก็บและการสืบคน้ความรู้
ของชุมชน เพื่อใหเ้กิดการส่งถ่ายความรู้ไปสู่คนรุ่นหลงัต่อไป ซ่ึงจะท าให้ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของชุมชนยงัคงอยูแ่ละองคก์รชุมชนเกิดความยัง่ยนืต่อไป  

ส าหรับกลยทุธ์การจดัการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน กลุ่ม
ผูน้ าชุมชนและสมาชิกกลุ่มอาชีพไดร่้วมกนัก าหนดกลยุทธ์ท่ีประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
ในการบริหารจัดการชุมชน ประกอบด้วยด้วย 3 กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์ ท่ี  1 พั ฒนาผู ้ผลิต 
ผูป้ระกอบการ และการตลาด มีกระบวนการในการขับเคล่ือนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตาม
ประเด็นกลยุทธ์ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผูผ้ลิต และ การส่งเสริมช่องทางการตลาด  
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาผลิตภณัฑข์องชุมชนดว้ยองคค์วามรู้ มีกระบวนการในการขบัเคล่ือนภารกิจให้
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บรรลุเป้าหมายตามประเด็นกลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑชุ์มชน กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มีกระบวนการในการขบัเคล่ือนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นกลยุทธ์  ไดแ้ก่ การสืบคน้ 
รวบรวมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

การพฒันาศกัยภาพของชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจดัการกลุ่มตามแนวคิด
เศรษฐกิจชุมชน ท่ีใช้การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือน าสู่การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนซ่ึง
สอดคล้องกับ การวิจัยของ วสันต์ ไทรแก้ว (2550) และถนัด คงสมบัติ (2553) พบว่าผลของ 
การจดัท าแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากการเรียนรู้ในกระบวนการทาง
ปัญญาการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจก าหนดเป็นแผนชุมชน เนน้การพึ่งตนเองก่อนสร้างความพอเพียง
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม มีกิจกรรมพฒันาคน พฒันาองค์กรชุมชน อนัจะน าไปสู่การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สามารถสืบทอดความรู้ และภูมิปัญญาของชุมชน มีความสมดุล มัน่คงและ
ยัง่ยนื ทั้งมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม (เอกชยั พุมดวง, 2557) 

การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมเพื่อบุคคลท่ีเหมาะสม ณ เวลาท่ีถูกต้องและช่วยให้บุคคลได้แลกเปล่ียนข้อมูล
สารสนเทศร่วมกนัในการปฏิบติังาน โดยมุ่งมัน่ท่ีปรับปรุงการด าเนินการขององคก์าร Davenport 
and Prusak (1998) กล่าวไดว้่า การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีถูกตอ้งนั้นตอ้งมีการน าจดัการอย่างเป็นระบบ
พร้อมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยมีหลักการท่ีส าคัญในการเปล่ียนแปลง
ความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) ให้มีสภาพกลายเป็นความรู้ท่ีปรากฏชดัเจน (Explicit 
Knowledge) และองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัประการหน่ึงของการจดัการความรู้คือ กระบวนการ
จดัการความรู้ (KM Process) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัในการจดัองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่
ให้ มีระเบียบแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ใน  
การขบัเคล่ือนชุมชนเป็นท่ียอมรับว่าสามารถท าให้ชุมชนเพิ่มรายไดแ้ละสร้างอาชีพให้กบัคนใน
ชุมชน โดยพบว่าชุมชนมีการจดัการความรู้เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ชุมชน การจดัท าแผนชุมชน และ
แก้ไขปัญหาของชุมชน การจดัการความรู้จึงเป็นตัวขับเคล่ือนในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยคนในชุมชนเองเป็นผูส้ร้างความรู้และเสนอทางเลือกในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
การสร้างแรงจูงใจขององค์กรชุมชนเอง (Demand Side) จนท าให้ชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งเป็นระบบ (เอกชยั พุมดวง, 2557) 

การน าวิธีการจัดการความรู้ มาใช้กับ ภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้ น  มีความเก่ียวข้องกับ 
การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันา
ให้เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการพฒันาคลังความรู้ในการรวบรวม 
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จดัเก็บ เพื่อใหทุ้กคนในชุมชนสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้ชุมชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพและมีวิถีชีวิตท่ี
ดีงามสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้ีมี 2 ประเภท คือ ความรู้
ท่ีอยู่ในตวับุคคล เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคลเกิดจากประสบการณ์ เป็นผลมาจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ียาวนานและสั่งสม ทดลองใช ้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงจนกระทัง่มีความสอดคลอ้ง
กับส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม ประเพณีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ส่วนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็น
ความรู้ชดัแจง้ เป็นความรู้ท่ีถ่ายทอดออกมาจากตวับุคคลโดยผ่านวิธีการต่าง ๆ ความรู้ประเภทน้ี
จะตอ้งผ่านกระบวนการศึกษาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ทันทีซ่ึงต้องอาศัยกระบวนการจัดการความรู้เข้าไปด าเนินการ (สุมาลี สังข์ศรี   
และคณะ, 2550) การจดัการความรู้จ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะถา้สมาชิกใน
ชุมชนไม่มีการท างานร่วมกนั ก็จะไม่สามารถเกิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ หรือมีการปฏิสัมพนัธ์กนัได ้
ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันน้อยลง ดังนั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้น
การศึกษากระบวนการในการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่าง ๆ โดยความร่วมมือของชุมชน 
และศึกษาวิธีการน ามาจดัเก็บไวใ้นรูปแบบของคลงัความรู้ส่วนกลางท่ีชุมชนสามารถเขา้มาสืบคน้  
และผลของการน าความรู้ไปปรับใช้ทางด้านการพัฒนา การศึกษาและอาชีพในชุมชนต่อไป  
(อภิชาติ ใจอารีย,์ 2557) 

หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
ศักยภาพด้านการเกษตรในล าดับต้น ๆ ของประเทศไทย ผลของการเปิดอาเซียนก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ยา้ยถ่ินฐานแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานภาคเกษตรในเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นของไทย ต่อไปเชียงใหม่ยงัจะเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
เม่ือมีการเช่ือมโยง North-South Corridor จากทางตอนใตข้องจีน รวมถึง East-West Corridor จาก
สหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเช่ือมต่อกันทางถนน และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้นเชียงใหม่ยงัเป็น
ศูนยก์ลางทางการบิน ในอนุภูมิภาคดว้ย การขยายตวัของจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีมีการสร้างเครือข่าย
สาธารณูปโภค เช่นถนนวงแหวน และศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เชียงใหม่จึงมีความพร้อม
ในการพฒันาเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสู้ง การกระจายตวัของเศรษฐกิจภาคเกษตร
จะเกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น 
 โดยช่วงท่ีผ่านมาจงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ปิดศูนยป์ระชาคมอาเซียน รองรับการประสานงาน
ทุกภาคส่วน ขบัเคล่ือนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจดัตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ ตาม 3 เสาหลกั
ประชาคมอาเซียน โดยพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน และปลดัจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธานคณะอนุกรรมการการเมือง
และความมั่งคงอาเซียน และมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการศูนยฯ์ ซ่ึงหาก
พิจารณาถึงจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ขอ้ดีของปรากฏการณ์เปิดเสรีอาเซียนส าหรับจงัหวดัเชียงใหม่เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้หลายประการ เช่น เศรษฐกิจการค้าคึกคักขึ้ น โดยเฉพาะธุรกิจด้าน
การเกษตร การผลิตอาหาร ร้านคา้ การศึกษา และการแพทย ์โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางมานาน
และมากขึ้นมาโดยตลอด ซ่ึงในภูมิภาคเหนือของไทย รวมถึงจีนตอนใต ้พม่าและลาวตอนบน  
ลว้นมุ่งสู่จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งส้ิน (วีระศกัด์ิ สมยานะ, 2558) 

ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจยัจึงได้จดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ 
และทิศทางการวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตรเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อ 
การปรับตวัในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวิจยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ท้องถ่ินจังหวดัเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจเกษตร วิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขนัในอาเซียนต่อภาคเกษตร ปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ได้โจทยว์ิจยั ซ่ึง  
การท า Pre-research คร้ังน้ีไดจ้ดัขึ้นในวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
ภายในงานมีหน่วยงานเขา้ร่วมมากกว่า 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน
เกษตร รวมถึงทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่ีปรึกษา
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  
และ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ (อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน) โดยความกรุณาจาก  
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ท่ีปรึกษาชุดโครงการวิจยัน้ี ร่วมกับ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และ ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ กรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพัฒนาชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ามีปัญหาดา้นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล จนถึงการวิเคราะห์
องคค์วามรู้ทางการเกษตรท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าให้ภาคเกษตรขาดความรู้และทกัษะท่ี
ถูกตอ้งและไม่มีคุณภาพ 
 ดังนั้ นนักวิจัยจึงได้จัดท าโครงการวิจัยเร่ือง “การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่  จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน (Knowledge management in 
agriculture for Chiang Mai community : from local wisdom to ASEAN community)”  ภ าย ใต้
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โครงการ “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Knowledge management in agriculture for Chiang Mai community : from local wisdom to 
ASEAN community)” โดยในปีท่ี 1 (2560) ได้ทราบถึงศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็น
การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากการวิจยัการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ในการวิเคราะห์
จุดแขง็ โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึง
การวิจยัพบว่า จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญใน
ดา้นการผลิต และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจ ซ่ึงเห็นว่าคนในชุมชนท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และมีการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองจะช่วยเพิ่มศกัยภาพและยกระดบัเศรษฐกิจใน
ชุมชนตนได ้ดา้นโอกาสท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้งดา้น
ความรู้และเงินทุน จดัความรู้เป็นองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงองคค์วามรู้เหล่าน้ีอยู่ในตวับุคคล 
(ความเช่ียวชาญ) นัน่เอง  
 จากการวิเคราะห์และประเมินผลผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย 7 
ขั้นตอน ดังน้ี 1) การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) 2) การสร้างหรือแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
4) การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5) การเขา้ถึง
ความรู้ (Knowledge Access) 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) และ 7) การ
เรียนรู้ (Learning) ซ่ึงทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกร สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ได ้6 องค์ความรู้ โดยองค์
ความรู้ท่ีกลุ่มเกษตรกรมีมากท่ีสุด คือ องค์ความรู้ในการจัดการปัจจัยการผลิต ร้อยละ 35.09 
รองลงมา คือ องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 24.56 ต่อมาเป็นองคค์วามรู้ใน
การผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั ร้อยละ 22.81 องคค์วามรู้ในการจดัการตลาด ร้อย
ละ 7.02 องคค์วามรู้ในการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า ร้อยละ 5.26 และสุดทา้ยคือ องค์
ความรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรให้ได้มาตรฐาน (GAP) ร้อยละ 5.26 การจดัการเรียนรู้ช่วยท าให้
การท างานของชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยงัสามารถน าเอาตน้แบบของการ
เรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัไปเป็นแบบอย่างกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน  การจดัการการเรียนรู้เพื่อ
สร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ ไดน้ า
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หลกัการจดัการเรียนรู้มาสร้างแผนเพื่อพฒันาชุมชนและชุมชนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงต่อไป และ
ในปีท่ี 2 (2561) มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็น
การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีขอบเขตการวิจยัเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี โดยเป็นการศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อ
เสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน ในการขยายผลตน้แบบการพฒันาภาคเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค
ต่อไป  
 โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึง การศึกษา
ศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อันจะ
น าไปสู่การวิเคราะห์หาแนวทางในประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ในเขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้งส้ิน 200 ชุมชน โครงการวิจยัคร้ังน้ี อาศยัวิธีการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อสะทอ้น
ปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกบัการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถแข่งขนั
ได้ในอาเซียน (AC) จนได้ตน้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ดา้นการจดัการ
ความรู้ จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 20 ชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่โครงการ (พ.ศ. 2561) ใช้ระยะเวลา  
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12 เดือน ให้ได้ตน้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการ
จดัการความรู้ จ านวน 30 ชุมชน และเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการพฒันาและประสิทธิภาพ
สูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปีท่ี 2 (พ.ศ. 2562) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน โดยการขยายผลอีกจ านวน 
50 ชุมชน จากนั้นจึงสามารถเสนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ใน
ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่  พ ร้อมกับประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีด
ความสามารถให้กบัชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ สู่การแข่งขนัใน AEC อนัจะน าไปสู่การขยาย
ผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
 
1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วม
โครงการ ใชวิ้ธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 25 อ าเภอ  
  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค ์
(Purposive sampling) มีผู ้เข้าร่วมโครงการทั้ งส้ิน 32 ชุมชนคัดเลือกให้เหลือ 20 ชุมชน ท่ีมี
ศักยภาพการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน เม่ือเปรียบเทียบกับ        
ประชมคมอาเซียน 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวิจยั 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
20 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเ ชียงใหม่ ใน
ประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันา
ศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3) ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดงัน้ี 
   3.1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ข) 
   3.2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ค) 
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1.5 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 สามารถท าการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื ่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

ชุมชน (community) หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อบา้น โดยมีการใชชี้วิตร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่มี
อาชีพหลกัในการเล้ียงชีพเป็นเกษตรกร 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community) หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของ
สินคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกับ ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN political-security community: APSC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN socio-cultural community: ASCC) ซ่ึงเป็นสามส่วนหลกัของประชาคมอาเซียน 
 ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Competition) หมายถึง การร่วมกนัทาง
เศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ  
การส่งออก และการน าเขา้ของสินคา้ 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนว
ทางการด ารงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้ง
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 กำรพัฒนำ (development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การพฒันา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้นสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไม่
หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกับความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือการท าให้ลกัษณะเดิมเปล่ียนไป โดย
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มุ่ งหมายว่าลักษณะใหม่ ท่ี เข้ามาแทน ท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้ว 
การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 

กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่น
ส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้
ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางคร้ัง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม และ 2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็น
ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 




