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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสม เพื่ อ ศึ ก ษา ทดสอบ และประเมิ น ผลรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพของเครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 12 เครือข่าย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ ผู้เชี่ยวชาญ และ
เกษตรกรจากศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดหนองคาย ระยะเวลา 12 เดือน จากการวิจัย พบว่า รูปแบบการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย ปรับเปลี่ยนแนวคิด เน้น
เกษตรประณีต (ทาตามกาลังเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าทั้งใต้ดิน -บนดิน-บนอากาศ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก-เหลือกินแจก-เหลือแจกขาย ลดรายจ่ายสร้างรายรับ สร้างปัจจัย 4 เมื่อสาเร็จพื้นที่หนึ่งจึงขยายสู่
พื้นที่ ใหม่) สร้ างหลั กสูต รเรีย นรู้ สร้ างประสบการณ์ ตรง มุ่ งสู่ การพึ่ง ตนเองและพึ่ งพากัน เอง การทดสอบและ
ประเมินผล พบว่า ผลสัมฤทธิ์มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดสอบสูงกว่าก่อนการทดสอบ 4.03 คะแนน มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.16, S.D. = 0.77)
คาสาคัญ: สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract
This research employed mixed methodologies to investigate, test and evaluate the model of
environmental management and biodiversity development of 12 local philosopher networks in northeastern
Thailand. The target group comprises local philosophers, archetypal farmers, experts and farmers from Nong
Khai Community Network Center. The research lasted 12 months. The results show that the model of
environmental management and biodiversity development comprises changing concepts, emphasizing on
delicate farming (including moderate work; from small to large; efficient land use for under, on and above the
ground; growing all you eat and eating all you grow; giving what’s left from eating and selling what’s left from
giving; less expenses-more income; acquiring four basic needs, expanding one after another area), making
curricula, hands-on experiences, self-reliance and inter-dependence. The testing and evaluating of the model
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indicate that the average score after learning was 4.03 points higher than that before learning. The satisfaction
was high ( X =4.16, S.D.= 0.77).
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ความเป็นมาของปัญหา
สังคมไทย มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งเน้นที่ทุนทาง
สังคมและทุนทรัพยากร โดยนาเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
มาผสมผสานให้ เข้ ากั บบริ บทชี วิ ต และรวมตั วกั นมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ในนาม “เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
และพหุ ภาคี ภาคอี สาน” โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ หนึ่ ง
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในการพึ่งตนเอง
และพึ่งพากันเอง สองส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านสร้างผู้นา
รุ่นใหม่และพัฒนาผู้นาเหล่านี้ขึ้นเป็นปราชญ์ชาวบ้านรุ่น
ต่อไป และสามสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง
และพึ่งพากันเอง 1 ล้านครอบครัว ทั้งนี้ เครือข่ายได้สร้าง
“หลักสูตรวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่
การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองภาคประชาชน (วปอ.ภาค
ประชาชน)” แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 วัน และภาคปฏิบัติ 3
วัน (สานักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2545) ปัจจุบันมี 12
เครือข่าย ซึ่งแต่ละเครือข่ายมีศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมผ่านหลักสูตร
วปอ. ภาคประชาชน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกร
ต้นแบบเป็นวิทยากรกระบวนการ 7-25 คน ตั้งอยู่ใน 5
จังหวัด คือ ขอนแก่น 3 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง บุรีรัมย์
4 แห่ ง สุ ริ น ทร์ 2 แห่ ง และอ านาจเจริ ญ 1 แห่ ง ซึ่ ง
เครือข่ายค้นพบการทาเกษตรทางเลือกที่เรียกว่า “เกษตร
ประณีต” (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และแสงอรุณ สุนทรีย์, 2552)
โดยมีเป้าหมายการผลิตอาหารและปัจจัยที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิตมากกว่าเพื่อการค้า ไม่ตามกระแส อาหารที่ได้
มีคุณภาพปลอดภัย ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม (อานัฐ ตันโช, 2551) ใช้ปัจจัยการ

ผลิตในพื้นที่และเงื่อนไขกลไกธรรมชาติ ทาให้เป็นการ
ผลิตที่ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรใน
ระยะยาว (ศุภจิต มโนพิโมกษ์ และคณะ, 2543)
ทั้ งนี้ เครื อข่ ายปลู กผสมผสานต้ นไม้ พื ชผั ก
ผลไม้ สมุนไพรที่มีเรือนยอดแตกต่างกันให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุล (ผาย สร้อยสระกลาง และคณะ, 2548) ซึ่งเป็นการ
ใช้ ที่ ดิ นอั น จ ากั ด อย่ า งคุ้ ม ค่ า ท าจากเล็ ก ไปหาใหญ่
นาความรู้มาจัดการพืช ดิน น้า สัตว์ สามารถพึ่งตนเองได้
(ณัฐภูมิ สุดแก้ว, ชูขวัญ ทรัพย์มณี และคมสัน หุตะแพทย์,
2552) ด้วยหลัก 4 ออม คือ ออมน้า ออมความสมบูรณ์
ของดิน ออมสัตว์ และออมต้นไม้ ช่วยลดรายจ่าย เหลือ
กินแจก เหลือแจกขาย ใช้เวลาน้อย ใช้แรงงานน้อย ใช้
เงินทุนไม่มาก แต่ได้คุ้มค่าเพราะนอกจากได้อาหารแล้ว
ยังได้ปัญญาในการเรียนรู้จากของจริง สร้างความสมดุล
ให้กับธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ มีแหล่ง
เรียนรู้ที่มีชีวิต มีร่างกายจิตใจแข็งแรง มีความสุข และมี
สุ ขภาวะดี ทั้ งทางกาย ใจ สั งคม และปั ญญา (มู ลนิ ธิ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี , 2550) ซึ่ง
เครือข่ายพบว่า เมื่อเปลี่ยนวิธีคิดมาทาเกษตรประณีต
ปรากฏว่ ามี อยู่มี กิ น มี เพื่ อน มี เงิ น มี ความสุ ข ช่ วยให้
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตดีขึ้น และพึ่งตนเอง
ได้ (ค้าคูณ, 2552) ถือเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิ จ สั งคม สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ถี ชี วิ ต และสุ ข ภาวะ
(ประชาคมสุ ข ภาพอ าเภออุ บ ลรั ต น์ , 2550) เป็ น
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการพึ่งตนเอง นาไปสู่สัมมา
อาชีพ สุขภาวะดี สิ่งแวดล้อมดี (ประชาคมสุขภาพอาเภอ
[52]

อุบลรัตน์, 2550) การวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการถอดองค์
ความรู้จากแนวคิดและวัตรปฏิบัติที่ใช้ได้จริงและเกิดผล
จริงสูแ่ บบจาลองที่ดี เพื่อสร้างวิธีคิดเชิงตรรกะและความ
รู้เท่าทัน สามารถนาไปประยุกต์ใช้จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
ในการสร้ า งความหลากหลายทางชี ว ภาพมาเป็ น
เกษตรกรที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และดารงตนได้
อย่างมีความสุข

เครือข่ายพ่อผาย สร้อยสระกลาง, เครือข่ายพ่อมหาอยู่
สุนทรธัย และเครือข่ายพ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
2) เกษตรกรต้นแบบ
3) เกษตรกรเป้าหมาย
4) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
2.2 กลุ่ มตั วอย่าง เป็ นการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ทั้ งนี้ กลุ่ มตั วอย่ างบางคนเข้ า
ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 กิ จกรรม หรื อถู กเก็บรวบรวม
ข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการ
วิจัย ดังนี้
1) ตั วแทนเครื อข่ ายปราชญ์ ชาวบ้ าน ได้ แก่
ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งมีการสัมภาษณ์เชิงลึก 159 คน สนทนากลุ่ม 23 กลุ่ม
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม 82 คน และประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 2 ครั้ ง
ผู้เข้าร่วม 88 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยไม่นับชื่อซ้า
2) ตัวแทนเกษตรกรต้นแบบ 19 คน แบ่งเป็น
ทีมวิทยากรกระบวนการ จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้
น้อย (เครือข่ายพ่อผาย สร้อยสระกลาง) 10 คน ทีมพี่
เลี้ยงและประเมินผล 9 คน จากศูนย์เรียนรู้สถาบันฟื้นฟู
ภูมิปัญญาไทย (เครือข่ายพ่อคาเดื่อง ภาษี) 4 คน และ
จากศู นย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง -บูรพา
(เครือข่ายพ่อจันทร์ที ประทุมภา) 5 คน
3) ตั ว แทนเกษตรกรเป้ า หมาย จากศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดหนองคาย 34 คน
4) ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 4 คน
3. เครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล แบ่ ง
ออกเป็น
3.1 แบบสั ง เกต (Observation) เป็ น แบบ
สังเกตปลายเปิด เพื่อให้ทีมวิทยากรกระบวนการ ทีมพี่
เลี้ ยงและประเมิ น ผล และผู้ เ ชี่ ย วชาญบั นทึ กผลการ
สั ง เกตเกษตรกรเป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มทดสอบและ
ประเมินผลด้วยการบันทึกแบบทันทีทันใดตามทัศนะของ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษา ทดสอบ และประเมินผลรูปแบบการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม
ทั้งการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพและการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ ซึ่ งมี
การศึ ก ษาเอกสารทางวิ ช าการและศึ ก ษาข้ อ มู ล
ภาคสนามด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร แบ่งออกเป็น
1) เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 12 เครือข่าย ซึ่ง
ส านั กงานกองทุ น เพื่ อ สั ง คมได้ บั น ทึ กชี วประวั ติ และ
แนวคิดในหนังสือพลังรากหญ้าพลังแผ่นดิน และมูลนิธิ
พั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี จั ง หวั ด
ขอนแก่นได้จัดทาเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์ (CD-Rom) ดังนี้
เครือข่ายพ่อคาเดื่อง ภาษี, เครือข่ายพ่อจันทร์ที ประทุมภา,
เครือข่ ายพ่อชาลี มาระแสง, เครือข่ ายพ่อเชียง ไทยดี ,
เครื อ ข่ า ยพ่ อ ทองหล่ อ เจนไธสง, เครื อ ข่ า ยพ่ อ ทั ศ น์
กระยอม, เครื อข่ ายพ่ อบุ ญ เต็ ม ชั ยลา, เครื อข่ ายพ่ อ
ประคอง มนต์กระโทก, เครือข่ายพ่อผอง เกตพิบูลย์,
[53]

ตัวเอง ในลักษณะของการพรรณนาความ เช่น จุดเด่น
และจุดที่ควรปรั บปรุง ปั ญหาอุ ปสรรค/แนวทางแก้ ไข/
ประเด็นในการพัฒนา อารมณ์/พฤติกรรม/การแสดงออก
ของผู้เข้าร่วมอบรม บรรยากาศโดยรวม เป็นต้น
3.2 แบบสัมภาษณ์หรือแนวคาถามปลายเปิด
(Question) เพื่อใช้เป็นประเด็นหลักในการสัมภาษณ์หรือ
พูดคุย เช่น เกษตรประณีตมีข้อดีข้อเสียอย่างไร รูปแบบ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร การพัฒนา
คุ ณค่ าความหลากหลายทางชี วภาพท าอย่ างไร การ
ถ่ายทอดความรู้ควรทาอย่างไร การนาไปปฏิบัติใช้ควร
เป็นเช่นไร ตัวชี้วัดความสาเร็จมีอะไรบ้าง เป็นต้น
3.3 แบบทดสอบ (Test) เพื่ อ วั ดผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนรู้ (Achievement test) โดยเกษตรกร
เป้าหมายที่เข้าร่วมทดสอบและประเมินผลรูปแบบ ฯ แต่
ละคนต้ องทาแบบทดสอบชุดเดี ยวกัน 2 ครั้ง คื อ ก่อน
การเรียนรู้ (Pre-test) และหลังการเรียนรู้ (Post-test) ซึ่ง
ข้ อ ค าถามในแต่ ล ะข้ อ ก าหนดมาตรวั ด แบ่ ง ค่ า การ
ประเมินออกเป็น 9 ระดับ โดยให้ค่าคะแนน 1 เป็นระดับ
น้ อยที่ สุ ด และค่ าคะแนน 9 เป็ นระดั บมากที่ สุ ด เช่ น
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า น ความรู้
เกี่ยวกับการทาเกษตรผสมผสาน-เกษตรอินทรีย์ ความรู้
เกี่ ย วกั บ การท าเกษตรประณี ต ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
วางแผนบริหารพื้นที่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความหลากหลาย
ทางชี วภาพ ความรู้ เกี่ ยวกั บการพั ฒนาคุ ณค่ าความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
อย่ า งยั่ ง ยื น ระดั บ ความตั้ ง ใจที่ จ ะน าความรู้ ที่ ได้ ไ ป
ปฏิบัติจริง เป็นต้น
3.4 แบบประเมิ นความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบ
ประเมินใน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดหลักสูตร ด้านวิทยากร
กระบวนการ/คณะทางาน และด้านผู้เข้าร่วม ซึ่งกาหนด
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตรวั ด

แบบลิเคิร์ท (Likert scale) ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด
(5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1)
4. การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ โดย
การทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารงานวิชาการที่
เกี่ยวข้อง จากนั้น นามาสร้างเครื่องมือตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ส่งให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
จากนั้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่ง เพื่อดูว่า
ข้อมูลที่ได้รับสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ นา
ผลที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ให้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ที่
ต้องการมากที่สุด
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยในครั้งนี้ให้
ความสาคัญกั บข้อมู ลจากแหล่งข้ อมูลภาคสนามด้วย
ทัศนะแบบคนใน (Emic) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนาเสนอ
ในรู ปของชาติ พั นธุ์วรรณนา (Ethnography) ที่ ถูกต้ อง
เป็ น ปั จ จุ บั น ซึ่ ง คณะผู้ วิ จั ย ได้ ล งพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรงในสถานการณ์จริง
6. การตรวจสอบข้ อมู ล ข้ อมู ลที่ ได้ รั บจะถู ก
ตรวจสอบแบบสะท้ อ นกลั บ (Reflexive) ไปยั ง กลุ่ ม
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง นอกจากนี้
ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดถู ก น ามาตรวจสอบแบบสามเส้ า
(Triangulation) ประกอบด้ ว ย การตรวจสอบจาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล (Data triangulation) จากนั ก วิ จั ย และ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ (Investigator triangulation) จากเอกสาร
วิ ช าการแนวคิ ด ทฤษฎี (Theory triangulation) เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน
7. การจัดหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมูล ข้อมูล
ที่ ได้ จะถู ก น ามาจั ดหมวดหมู่ เช่ น พื้ นฐานและสภาพ
ทั่วไป ข้อมูลเครือข่าย เกษตรกรต้นแบบ เกษตรประณีต
หลักสูตร วปอ. ภาคประชาชน เป็นต้น ผ่านกระบวนการ
ย้ อ นระลึ ก (Reflective process) และกระบวนการ
สั ง เคราะห์ (Synthesis process) จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่
ได้มาเชื่อมโยงสู่สิ่งค้นพบในแต่ละประเด็น
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8. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) ใน
ลั ก ษณะของการวิ เคราะห์ แ บบอุ ปนั ย (Analysis
induction) ด้วยวิธีตีความสร้างข้อสรุปจากรูปธรรมหรือ
ปรากฏการณ์ภายใต้บริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อม
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ โดยการนาแบบ
ประเมินที่สมบูรณ์ลงรหั ส (Coding form) และให้ค่ า
คะแนน ซึ่งคานวณค่าเฉลี่ย ดังนี้ มากที่สุด (4.51-5.00)
มาก (3.51-4.50) ปานกลาง (2.51-3.50) น้อย (1.51-1.50)
น้อยที่สุด (1.00-1.50) จากนั้น เทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละ
คือ 5.00 มีค่าร้อยละ 100
9. สถิ ติ ที่ ใ ช้ เป็ นสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาหรื อ เชิ ง
บรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean
= X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard division =
S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage = %) ตามลักษณะ
ตัวแปรที่กาหนด
10. การนาเสนอ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
เขี ย นบรรยายเชิ ง พรรณนา (Descriptive approach)
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ นาเสนอในรูปของตาราง

พึงพอใจของเกษตรกรเป้าหมาย 3 ด้าน คือ ด้านการจัด
หลักสูตร ด้านวิทยากรกระบวนการ/คณะทางาน และ
ด้านผู้ เข้ าร่ วม พบว่า มี ค่ าคะแนนอยู่ ในระดั บมากทุ ก
ด้าน คะแนนรวมร้อยละ 83.20

อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลวิจั ยของ
ธวัชชัย เพ็งพินิจ และธีระศักดิ์ ละม่อม (2554) ที่พบว่า
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านควรพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้โดย
เน้นเกษตรประณีต และสร้างประสบการณ์ตรง ผลวิจัย
ของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2554) ที่พบว่า การทา
เกษตรประณีต ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดปลูกทุกอย่างที่
กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือกินแจก เหลือแจกขาย ใช้
พื้นที่ให้คุ้มค่า มุ่งสู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง และ
ผลวิจัยของ สมนึก ปัญญาสิงห์ (2554) ที่พบว่า การ
พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง เป็นจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจ
ของเกษตรกรได้ดี
ผลการประเมิ น พบว่ า แบบทดสอบมี ค่ า
คะแนนหลั งการทดสอบสู งกว่ าก่ อนการทดสอบ 4.03
คะแนน ซึ่งในประเด็นความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายมีส่วนต่าง
หลั งการทดสอบสูงกว่ าก่ อนการทดสอบมากที่ สุด คื อ
5.15 คะแนน นั่นเป็นเพราะเกษตรกรเป้าหมายส่วนใหญ่
ร้ อ ยละ 79.41 ยั ง ไม่ เ คยเข้ า ร่ ว มอบรมกั บ เครื อ ข่ า ย
รองลงมาคือ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีส่วนต่างหลังการทดสอบสูงกว่าก่อนการ
ทดสอบ 4.87 คะแนน นั่นเป็นเพราะว่า หลักสูตรเรียนรู้
เน้นเกษตรประณีตที่เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยการวางแผนปลูกพืชในพื้นที่อันจากัดทั้งเรียนรู้และ
ลงมื อท า ซึ่ งเกษตรกรเป้ าหมายได้ สั มผั ส รั บรู้ และมี
ประสบการณ์ ตรง ท าให้ มี ความเข้ าใจในประเด็ น ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น

ผลการวิจัย
ผลการวิจั ยพบว่า รูปแบบการบริ หารจั ดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนแนวคิด เน้นเกษตร
ประณีต สร้างหลักสูตรเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ตรง มุ่ง
สู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง ซึ่งจากการทดสอบและ
ประเมินผล เกษตรกรเป้าหมายมีผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้
ก่ อ นการทดสอบ 3.15 คะแนน หลั ง การทดสอบมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 7.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9
คะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พบว่า
หลั งการทดสอบมี ค่ าคะแนนสู งกว่ าก่ อนการทดสอบ
4.03 คะแนน นอกจากนี้ จากการประเมิ น ผลความ
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เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ระดั บ ความ
พึงพอใจ ด้านการจัดหลักสูตรอยู่ในระดับมากทุกด้าน
คิดเป็นร้อยละ 83.60 ซึ่งประเด็นที่มีคะแนนมากที่สุด คือ
ความพร้อมของคณะทางาน ร้อยละ 88.00 เป็นเพราะว่า
กลุ่ มเป้ า หมายเป็ น เกษตรกรต้ นแบบที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จเป็ นรู ปธรรม สั่ งสมประสบการณ์ การท า
การเกษตรประณี ต มายาวนาน อี ก ทั้ ง เป็ น วิ ท ยากร
กระบวนการในหลั กสูตร วปอ.ภาคประชาชน สาหรั บ
ด้านวิทยากรกระบวนการ/คณะทางานอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 81.40 ซึ่งประเด็นมีคะแนนมาก
ที่สุด คือ การใช้ภาษา/การสื่อสาร/เทคนิคการนาเสนอ
ร้อยละ 84.50 เป็นเพราะว่า ในการจัดหลักสูตรเรียนรู้
กลุ่ มเป้าหมายล้ วนใช้ ภาษาถิ่ น (ภาษาอี สาน) ในการ
สื่อสารเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยไว้วางใจกัน ซึ่งทุกคนล้วน
มีความเข้าใจและสามารถสื่อสารได้ รวมถึง การนาเสนอ
ที่ใช้สื่อจริง ประสบการณ์จริง และลงพื้นที่จริง ในการจัด
กระบวนการและด้านผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
คิดเป็นร้อยละ 84.40 ซึ่งประเด็นมีค่าคะแนนมากที่สุด
คือ ประโยชน์/ความคุ้มค่า/ความรู้ที่ได้รับ ร้อยละ 89.00
เพราะว่า เกษตรประณีตเป็นแนวปฏิบัติ ที่ใช้ได้ผลจริ ง
เกิดประโยชน์จริง และนามาซึ่งความสุขที่แ ท้จริง ทั้งนี้
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้ าน คิ ดเป็ นร้ อยละ 83.20 โดยมี ความพึ งพอใจด้ าน
ผู้เข้าร่วมมากที่สุด รองลงมาด้านการจัดหลักสูตร และ
ด้านวิทยากรกระบวนการ/คณะทางาน คิดเป็นค่าร้อยละ
84.40, 83.60 และ 81.40 ตามลาดับ

บนอากาศ ปลูกทุกอย่างที่กิน-กินทุกอย่างที่ปลูก-เหลือ
กิ นแจก-เหลื อแจกขาย ลดรายจ่ ายสร้ างรายรั บ สร้ าง
ปัจจัย 4 เมื่อสาเร็จพื้นที่หนึ่งจึงขยายสู่พื้นที่ใหม่) สร้าง
หลักสูตรเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ตรง มุ่งสู่การพึ่งตนเอง
และพึ่ งพากั นเอง สามารถน าไปสู่ รู ปแบบการบริ หาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพได้ และสามารถนาไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เครือข่ายควรนาผลการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตร
วปอ.ภาคประชาชน เพื่ อสร้ างทางเลื อกที่ หลากหลาย
รวมถึ ง หน่ วยงานภาครั ฐทั้ งในระดั บพื้ น ที่ และระดั บ
นโยบาย ควรเข้ามามีส่วนร่วมเติมเต็มองค์ความรู้เกษตร
ประณีต เพราะสามารถนาพาเกษตรกรสู่การพึ่งตนเอง
และพึ่ งพากั นเองได้ โดยให้ การสนั บสนุ นในประเด็ นที่
เครื อข่ ายไม่ มี ความถนั ด เช่ น การจั ดการเอกสาร การ
จัดการทรั พย์ สินทางปั ญญา การน าเสนอเผยแพร่ องค์
ความรู้ การพัฒนาเครือข่าย เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
เป็นต้น
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