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Abstract 
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Project name : Developing strengthened community through on    

  Knowledge management process in organic agricultural 
Researcher name : Chompoonuch Hunnark Ph.D.,  

  Siriwat Plainbangyang Ph.D., 
  Wanaruth Atsvadachachanyut Ph.D. 

 
This research had been had the 3 of objectives, as follow; 1) to study the 

knowledge management process in organic agricultural for the Ban Chanod 
Klongyong-Lantakfah, Lantakfah sub-district, Nakhonchaisi district, Nakhonpathom 
Province Community Enterprise  2) to study the problems and obstacles of the 
making of the strengthened community with the knowledge management in organic 
agricultural for the Ban Chanod-Lantakfah, Lantakfah sub-district, Nakhonchaisi 
district, Nakhonpathom Province Community Enterprise, and 3) to study the way of 
the making of the strengthened community with the knowledge management 
process in organic agricultural from the application of knowledge management 
concept. This research was studied from the knowledge management of Kucza and 
the strengthened community concept in the organic agricultural.  
 The research methodology of this research was the qualitative research which 
to be studied from the documents, concepts, the involved research, in-depth 
interview and participant observation. The patterns of this research were the 
Ethnographic Approach and Case Study Approach and to collect the data with the in-
depth interview from the 15 of leaders and members of the Klongyong-Lantakfah 
Community Enterprise, the government officers and scholars. 
 The results of this research were showed that 1) the knowledge management 
process in organic agricultural of the Ban Chanod Klongyong-Lantakfah Community 
Enterprise consist of the (1) identification of need for knowledge - to specify the 
demand of knowledge and to emphasize the process of the organic agricultural as 
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the main (2) knowledge pull - to select the experienced knowledge from the 
knowledge process, knowledge exchange and to frequently participate of the 
member in the community (3) knowledge push - the unofficial of the sharing the 
knowledge in every chance of the member in the community (4) creation of 
knowledge - to emphasize the development which was related with the fact and 
content of the community by the trial, the practicable (5) knowledge collection and 
storage - the community should develop to design something which was used to 
keep the knowledge 6) knowledge update - to emphasize the knowledge update 
currently and to develop the knowledge from the problems and demands.             
2) Problems and obstacles of the strengthened community through on the 
knowledge management process in organic agricultural of the Ban Chanod 
Klongyong-Lantakfah Community Enterprise consist of the (1) the communication was 
not clear (2) some new knowledge was not related with the content of area and 
some regulation was made to add the capital of the production (3) without the 
support from the any organization absolutely (4) without the new generation in the 
agriculture (5) the knowledge management was not arranged systematically 3) The 5 
of way for the making the strengthened community through on knowledge 
management process in organic agricultural, as follow; (1) to emphasize the solving  
the problems by themselves (2) to collect the data systematically (3) to give the 
chance to exchange the knowledge about learning and training (4) to make the 
innovative knowledge and (5) to arrange the knowledge market fair. 

Keywords: Knowledge management, developing strengthened community, 

Organic agricultural 
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บทที่ 1  

บทนํา 

 

 ในบทที่ 1 เน้ือหาสาระที่จะนําเสนอ ประกอบดวย ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วัตถุประสงคของการวิจัย คําถามในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะ ประโยชนที่คาด

วาจะไดรับ และสวนสุดทาย เปนการนําเสนอเรื่อง ซึ่งเปนการกลาวถึงภาพรวมทั้งหมดของการวิจัย 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 แนวทางการพัฒนาการ เกษตรที่ ผานมา ติดกับ ดักกับคําวา  “การทําใหทันสมัย” 

(modernization theory) โดยมุงหวังวา จะทําใหสามารถยับย้ังแนวคิดสังคมนิยมในชวงป พ.ศ. 

2490 และเช่ือวา เปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกินดีอยูดีของเกษตรกร 

ซึ่งแทจริงแลว เปนเพียงเทคนิควิทยาการที่ประเทศมหาอํานาจตะวันตกใชควบคุม ครอบงําประเทศที่

พวกเขาเรียกวา “ดอยพัฒนา” ผานการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเมือง ซึ่งผลจากการ

ลอกเลียนแบบตามสังคมตะวันตกขางตน นําไปสูปญหาตางๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ความยากจนของคนชนบท ซึ่งสวนใหญทําอาชีพเกษตรกร (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2554: 17-18) 

 ผลกระทบที่เห็นไดอยางเดนชัด คือ ระบบการเกษตรที่ใชแรงงานคนและสัตวนอยลง เนน

การลงทุนจํานวนมาก โดยเฉพาะเครื่องจักรกล การใชปุย สารเคมีตางๆ แทนการใชความรู ภูมิปญญา

พื้นบาน และกระแสการผลิตพืชเชิงเด่ียว (Monoculture) กลาวคือ การผลิตพืชชนิดเดียว โดยมุงหวัง

ใหไดผลิตผลทางการเกษตรจํานวนมากๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ซึ่งสงผลใหทิศ

ทางการพัฒนาระบบเกษตรมีความผูกพันกับระบบธุรกิจสูง รวมถึงเนนการใชพลังงานสูง ตลอดจน

กลไกของรัฐสามารถเขามาแทรกแซงในการกําหนดปริมาณและราคาผลผลิต ขณะเดียวกันมี

ความสัมพันธเช่ือมโยงกับกลไกราคาในตลาดโลก อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไป 

 จากปญหาที่สะสมมาขางตน รัฐมีนโยบายเพื่อแกไขปญหาดานการเกษตรในรูปแบบตางๆ มา

โดยตลอด ซึ่งปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สามารถแบงพัฒนาการของ

เกษตรกรรมย่ังยืน ออกเปน 3 ชวง คือ ชวงยุคบุกเบิก เปนชวงของแผนฯ ฉบับที่ 1 ตอมาชวงยุคเบง

บาน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย 

สุดทาย คือ ชวงยุคปจจุบัน นับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่ให

ความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ

ผลักดัน และปฏิบัติอยางจริงจัง (วิฑูรย ปญญากุล และเจษณี สุขจิรัติกาล, 2546: 15) โดยเฉพาะ

อยางย่ิง ปจจุบันฉบับที่ 11 เนนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรให
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เขมแข็งและย่ังยืน มุงรักษา ปองกัน และคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให

เกษตรกรรายยอยมีที่ดินเปนของตนเอง หรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน รวมถึงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่

เปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟู สงเสริมคานิยม วัฒนธรรมที่ดี ตลอดจนวิถีชีวิตทางการเกษตร

ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน อีกทั้งเนนพัฒนาสถาบันเกษตรกร และ

วิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร  (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62, 15 

กุมภาพันธ 2558) 

 แนวทางการแกไขปญหาในภาพรวมดังกลาว ช้ีใหเห็นวา ระยะหลังรัฐ และภาคสวนที่

เกี่ยวของมุงเนนไปที่การทําเกษตรแบบย่ังยืน ซึ่งรูปแบบหน่ึงที่ปรากฏเดนชัด หรือไดรับความนิยมใน

ยุคปจจุบัน คือ การทําเกษตรอินทรีย โดยเช่ือมั่นวา แนวทางน้ีจะนําไปสูการผลิตภาคเกษตรทีเ่ขมแข็ง

และย่ังยืน ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 ในทางปฏิบัติที่เกิดข้ึนจริง ในชุมชน ทองถ่ินหน่ึงๆ ยังไมไดทําเกษตรอินทรียครอบคลุมทั้ง

พื้นที่ โดยในบางพื้นที่พยายามลดการใชสารเคมีลง เชน ชุมชนบานคลองโยง จังหวัดนครปฐม เปน

พื้นที่แหงแรกที่ไดรับโฉนดชุมชน ซึ่งระเบียบ ขอบังคับสวนหน่ึงไดกําหนดไววา หามจําหนาย จาย 

โอนใหแกผูใด เวนแตจะตกทอดเปนมรดกแกทายาท รวมถึงกําหนดใหตองใชที่ดินเพื่อทําประโยชนใน

การเกษตรกรรม และที่อยูอาศัยเทาน้ัน หามนําที่ดินไปทําธุรกิจอุตสาหกรรม และกิจกรรมที่ทําลาย

สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ตลอดจนสมาชิกตองชวยกันปรับรูปแบบการผลิต พัฒนาไปสูการเกษตรกรรม

ย่ังยืน ปลูกผลิตผลอินทรีย จากผลการศึกษาวิจัยของ ชมภูนุช หุนนาค (2558: 121-125) เรื่อง 

คุณลักษณะผูนําในการสรางชุมชนเขมแข็งตามแนวการทําเกษตรแบบย่ังยืนศึกษากรณี: สหกรณบาน

คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบวา ปญหา อุปสรรคของผูนําในการสรางชุมชน

เขมแข็งตามแนวการทําเกษตรแบบย่ังยืน คือ ขาดการรวบรวมความรู เทคนิค วิธีการทําเกษตร

อินทรีย หรือขอมูล ตัวเลขที่ชวยสนับสนุนวา การทําเกษตรอินทรียดีกวาการทําเกษตรที่ใชสารเคมี

อยางไร ทําใหมีคนในชุมชนบางสวนยังคงใชสารเคมีในการทําการเกษตร และบางสวนพยายามลดการ

ใชสารเคมีลง ประกอบกับ พบวา สมาชิกสหกรณจํานวนไมนอยยังคงมีความเช่ือวา การใชสารเคมี

ชวยใหแมลง ศัตรูพืชตางๆ ตายไดดีกวาการใชเกษตรอินทรีย ถึงแมจะรูวา การใชสารเคมีสงผลเสีย 

หรือเปนอันตรายตอตนเอง และผูบริโภคก็ตาม รวมถึงมองวา การทําเกษตรอินทรียตองมีความ

พิถีพิถัน ละเอียด ชางสังเกต นอกจากน้ัน ยังประสบปญหาหนวยงานราชการไมสนับสนุนมากนัก อีก

ทั้งสรางความเช่ือที่ผิดใหกับชาวบาน ทําใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวบานใหมอีกครั้งจึงเปนสิ่งที่

ยาก และตองทําแบบคอยเปนคอยไป ในงานวิจัยชนิดน้ี จึงไดเสนอรูปแบบคุณลักษณะผูนําในการ

สรางชุมชนเขมแข็งตามแนวการทําเกษตรแบบย่ังยืนขอหน่ึง คือ ผูนําทีส่งเสริมการจัดการความรู และ

สรางชุมชนแหงการเรียนรู กลาวคือ ผูนําตองสามารถสืบคน รวบรวมขอมูลทางวิชาการ และผลที่
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เกิดข้ึนจากการทําเกษตรอินทรียในบางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ รวมถึงขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญนํามา

จัดเก็บ และเผยแพรอยางเปนระบบ ตลอดจนสรางชุมชนแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง เพื่อนําไปสูการ

แกไขปญหาขาดการรวบรวมความรู เทคนิค วิธีการทําเกษตรอินทรีย หรือขอมูล ตัวเลขที่ชวย

สนับสนุนวา การทําเกษตรอินทรียดีกวาการทําเกษตรที่ใชสารเคมีอยางไร 

 ประกอบกับในระยะหลัง สังคมใหความสําคัญกับทรัพยสินที่จับตองไมได (intangible 

asset) โดยเฉพาะอยางย่ิง ทรัพยสินทางปญญา หรือทุนความรู (knowledge capital) ซึ่งปฏิเสธ

ไมไดวา ความรูเสมือนเปนรากฐานสําคัญของการสรางความเติบโตในดานตางๆ ทั้งการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (basic of economic growth) และการเจริญเติบโตในหนาที่การงานของแรงงานที่มี

ความรู (knowledge worker) รวมถึงการกาวสูการเปนผูเช่ียวชาญในงาน (professional jobs)  

(Drucker, P.F., 1999: 79-81) ซึ่งความคิดเห็นน้ีสอดคลองกับ Allee (2003 :10) ที่ไดอธิบายใน

หนังสือ The Future of Knowledge วา ระบบทุนนิยมกําลังขับเคลื่อนจากยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม 

(industrial capitalism) ไปสูยุคทุนนิยมความรู (knowledge capitalism) กลาวคือ ปรับเปลี่ยน

จากหลักการบริหารและการจัดการในยุคด้ังเดิม ไดแก ทฤษฎีระบบราชการของ Weber การจัดการ

แบบวิทยาศาสตรของ Taylor ที่เนนในเรื่องความคุมคา ประสิทธิภาพ และสายการบังคับบัญชาที่ยาว

ในองคการขนาดใหญ ไปสูความคิดสมัยใหมที่ใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรม (innovation) 

ความคิดสรางสรรค (creativity) หรือเรียกไดวา ตระหนักถึงความสามารถทางสติปญญา 

(intellectual capability) น่ันเอง  

 ขณะเดียวกัน สิ่งที่เอื้ออํานวยในการจัดการความรูไดเปนอยางดี คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่มีหลากหลายชองทาง และทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย รวดเร็ว และทั่วถึง ในอีกดาน

หน่ึง การศึกษา คนควา และรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ นําไปสูการสรางสรรค  คิดคน

นวัตกรรมใหมๆ ในการพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย อีกทั้งการจัดการความรูชวยใหการเรียนรูเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เน่ืองจากเปนการนําความรูที่อยูอยางกระจัดกระจาย ไมเปน

ระเบียบ นับวันจะเลือนหายไป มาจัดเก็บเปนหมวดหมู เปนระบบ เพื่อใหคนในชุมชนไดเรียนรู 

แลกเปลี่ยน แบงปนความรูรวมกัน (ปณิตา พนภัย, 2544: 5) 

 ดวยเหตุผลขางตน จึงนําไปสูการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ประเด็นเกี่ยวกับการสรางชุมชนเขมแข็ง

ดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของพื้นที่ชุมชนบานคลองโยง เพื่อนําไปสูการ

สรางกระบวนการสื่อสาร (Communication approach) ในลักษณะเครือขายการจัดการความรู ที่

ไมใชเปนเพียงแคการควบคุมเหนือการผลิต และใชความรูที่ปรากฏเดนชัด หรือที่ซอนเรนไวเทาน้ัน แต

มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองในระยะยาวที่แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของความรู และการสรางความรูใหมๆ 

ข้ึนมาในอนาคต (Munchen, 2004: 23) อันจะกอใหเกิดการพัฒนาภาคการเกษตรอยางย่ังยืนตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนด

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม 

 2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูใน

การทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา 

อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม 

 3) เพื่อหาแนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตร

อินทรีย 

1.3 คําถามในการวิจัย 

 1) กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชน

คลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเปนอยางไร 

 2) ปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอ

นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเปนอยางไร 

 3) แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย

ควรมีลักษณะเชนไร 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1) ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาน้ีมุงไปที่องคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร โดยเฉพาะ

อยางย่ิง แนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management) ศึกษากระบวนการจัดการความรู

ของ Kucza 6 ข้ันตอน ไดแก 1.การระบุความตองการของความรู (Identification of Need for 

Knowledge) 2.การคัดเลือกความรู (Knowledge Pull) 3.การสงมอบความรู (Knowledge Push) 

4.การสรางความรู (Creation of Knowledge) 5.การรวบรวมและจัดเก็บ (Knowledge Collection 

and Storage) 6.การปรับปรุงความรู (Knowledge Update) และแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเขมแข็ง 

รวมถึงการทําเกษตรอินทรีย 

 2) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี พื้นที่ที่นํามาศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง - 

ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม 

 3) ระยะเวลาในการศึกษา ใชระยะเวลาระหวางเดือนกุมภาพันธ 2559 ถึงเดือนกันยายน 

2559 รวม 8 เดือน 
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 4) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) คณะผูวิจัยไดกลุมผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชวิธี

สุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย ผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชน เจาหนาที่สวน

ภูมิภาคที่เกี่ยวของ เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ และนักวิชาการ จํานวนรวม

ทั้งสิ้น 30 คน 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1) ชุมชนเขมแข็ง หมายถึงชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม ที่มีสมาชิกลุกข้ึนมาจัดการกับปญหาของตนเอง มีความตองการ มีวัตถุประสงค

รวมกัน เอื้ออาทร และมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยยอมรับในความแตกตางและหลากหลาย 

 2) เกษตรอินทรีย หมายถึงระบบการผลิตที่ใหความสําคัญกับความย่ังยืนของสุขภาพดิน 

ระบบนิเวศ และผูคน โดยพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

วงจรธรรมชาติของชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตลอดจนผสมผสานองคความรูพื้นบาน นวัตกรรม 

และความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมความสัมพันธที่เปนธรรม และ

คุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 3) การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการสราง จัดเก็บ และถายทอดความรูของบุคลากร

ในวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม  

 4) การระบุความตองการของความรู หมายถึงการระบุและการกําหนดความตองการความรู

ในเรื่องเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 5) การคัดเลือกความรู (Knowledge Pull) หมายถึง การสกัดความรูที่มีลักษณะเหมาะสม

กับพื้นที่ 

 6) การสงมอบความรู (Knowledge Push) หมายถึง (1) การแจงหรือประกาศใหทราบถึง

ความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย และ (2) การแบงปนความรูในโอกาสตาง ๆ 

 7) การสรางความรู (Creation of Knowledge) หมายถึง (1) การระบุถึงความคิดใหมๆ   

(2) การประเมินความคิดใหมๆ (3) การรวบรวมผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ (4) การประเมินผูที่อยู

ในขายที่มีความคิดใหมๆ (5) การคัดเลือกผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ และ (6) การสรางความรู 

 8) การรวบรวมและจัดเก็บ (Knowledge Collection and Storage) หมายถึง (1) การ

ประเมินความรู และ (2) การออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรู  

 9) การปรับปรุงความรู (Knowledge Update) หมายถึง (1) การระบุถึงความเปลี่ยนแปลง 

(2) การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และ (3) การปรับปรุงความรูใหทันสมัย 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

 1) ทําใหทราบถึงกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบาน

โฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 2) ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูใน

การทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง – ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 3) ทําใหไดแนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตร

อินทรีย 

 4) สามารถนําเทคโนโลยี องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตร

อินทรียไปถายทอดยังชุมชนของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตาก

ฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

1.7 การเสนอเรื่อง 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดแบงการนําเสนอเรื่องออกเปน 5 บท โดยแตละบทมีรายละเอียด

สําคัญๆ ดังตอไปน้ี 

 บทที่ 1 บทนํา เปนการกลาวถึงที่มาและความสําคัญของปญหาที่ทําการศึกษา วัตถุประสงค

ของการวิจัย คําถามในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะ และประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั

จากการศึกษา รวมถึงการนําเสนอเรื่องในภาพรวมของการวิจัยครั้งน้ี 

 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย เปนการนําเสนอประเด็นตางๆ ประกอบดวยการออกแบบการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 บทที่ 4 ผลการวิจัย เปนการนําเสนอขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการศึกษาเพื่อเปนการตอบ

คําถามในการวิจัยดังที่กลาวไวขางตน 

 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เปนการสรุปภาพรวมของการวิจัยครั้งน้ี 

จากน้ันทําการอภิปรายผลการวิจัยและสวนสุดทาย คือ ขอเสนอแนะที่ประกอบดวย ขอเสนอแนะจาก

การวิจัย และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 ในบทน้ี คณะผูวิจัย ไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่อง 

“การสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย” ปรากฏผลการ

ทบทวนวรรณกรรม ดังน้ี 

  2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 

  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเขมแข็ง 

  2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย 

  2.4 ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนบานคลองโยง 

  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู 

ในปจจุบัน "ความรู" เปนสิ่งสําคัญและมีสวนในการเพิ่มอํานาจในการแขงขันขององคกรธุรกิจ 

หนวยงาน รวมถึงชุมชนตางๆ ดังน้ัน การจัดการความรูที่ดียอมนํามาซึ่งการดําเนินงานและกิจกรรม

ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยไดคนควาแนวคิดและทฤษฎีตางๆเกี่ยวกับการจัดการความรู 

เพื่อนําไปสูการจัดกระบวนการความรูไดอยางเหมาะสม ดังน้ี 

2.1.1 ความหมายของความรู 

 มีนักวิชาการไดใหความหมายของความรูไวหลากหลาย ซึ่งมีความคลายคลึงและแตกตางกัน 

ดังน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 234) ใหความหมายของความรูไววา ความรู 

หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิง

ปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดยิน ไดฟง ไดคิด 

หรือการปฏิบัติ และความรูในแตละสาขา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วรารัตน เขียวไพรี (2550: 

137) ที่ใหความเห็นวา ความรู หมายถึง สิ่งที่สะสมจากการไดยิน ไดฟง ไดเห็น ศึกษา คนควา

กลายเปนองคความรูแตละเรื่องหรือการปฏิบัติ กลายเปนประสบการณ เกิดทักษะความสามารถใน

การปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดของ เตือนใจ รักษาพงศ (2551: 15) ที่ใหคํานิยามไววา ความรู คือ การ

ผสมผสานระหวางประสบการณ คานิยม ขอเท็จจริง สารสนเทศ สภาพแวดลอม และการประเมินคา 

เปนสิ่งที่มีคุณคาตอการตัดสินใจ และการปฏิบัติ โดยบุคคลสามารถนําความรูที่ฝงลึกในตัวตน และ
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ความรูที่เปดเผยมาใชเพื่อประโยชน และเพื่อพัฒนาองคกร นอกจากน้ี ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน  

(2553: 21-22) ยังกลาวไววา ความรู คือ สารสนเทศที่มีคุณคา ซึ่งมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ 

ความคิด คานิยม และปญญาของมนุษยมาวิเคราะหเพื่อนําไปใชสนับสนุนการทํางานหรือใชในการ

แกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ สุธิดา ชัยชมช่ืน (2553: 36) ที่ใหความหมายของความรูไววา ความรู 

หมายถึง สารสนเทศที่มีการนําประสบการณ ความคิด คานิยม และปญญาของมนุษยมาวิเคราะห 

เพื่อนําไปใชในการสนับสนุนการทํางาน หรือใชในการแกปญหา โดย เสนาะ กลิ่นงาม (2551: 18) ยัง

ไดกลาวเสริมอีกวา ความรู คือ สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิดที่เช่ือมโยงกับความรูที่ชัดแจงและ

ความรูที่ไมชัดแจงของมนุษยในรูปแบบตางๆ อยางมีข้ันตอน ซึ่งประกอบดวย การกําหนดความรู การ

สรางความรู การเก็บความรู การแลกเปลี่ยนความรู และการนําความรูไปใชพัฒนาองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ยังมีนักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายของ ความรู ไวใกลเคียงกันดังน้ี 

Raj Madhu (1996: 239) ไดนิยามวา ความรู คือ ขอเท็จจริง และความเช่ือที่บุคคลไดรับ

จากการศึกษาและประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับ Sharratt and Usoro (2003: 187 – 196) ที่วา 

ความรู คือ ความสัมพันธที่เกี่ยวของโดยตรงระหวางความเขาใจตลอดจนถึงการใหขอมูลขาวสารที่

ชัดเจน อีกทั้ง Turban and others (2004, p. 452) ยังไดกลาวไวอีกวา ความรู คือ สารสนเทศซึ่งมี

ความหมาย มีสาระ มีความเกี่ยวพัน และนําไปปฏิบัติได โดย Becerra-Fernandez and others 

(2004: 12-15) ยังไดกลาวเพิ่มเติมวา ความรู คือ ขอมูลที่ผานการวิเคราะห สังเคราะห ที่เปนความ

จริง โดยใชวิธีวิจัยและวิธีจัดการเพื่อใหไดสารสนเทศ โดยการวิเคราะห แปลผล ประเมินผล 

สังเคราะห นําไปวางแผน ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบ และมาประยุกตใช 

นอกจากความหมายในแงมุมสวนบุคคลแลว ยังมีนักวิชาการที่นิยามความหมายของความรู

ในมุมมองที่เปนประโยชนตอองคกร เปนตนวา Sallis and Jones (2002: 2) ที่ใหความเห็นวา 

ความรู เปนทรัพยสินที่มีคาและมีความสําคัญอยางย่ิงขององคกร สําหรับการสรางสรรคและเพิ่ม

คุณคาใหแกผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งตองอาศัยการจัดการความรูที่ถูกตอง เหมาะสม ในการนําความรู

ที่อยูในตัวบุคคลหรือความรูที่ไมชัดแจง กับความรูภายนอกหรือความรูชัดแจง มาใชพัฒนาองคกร ซึ่ง

องคกรตองตระหนักวา ความรูเปนสิ่งขับเคลื่อนเพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จ และผูนําองคกรตอง

เห็นคุณคาของการจัดการและการสรางสรรคความรูเพื่อประโยชนในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ

องคกร ซึ่งสอดคลองกับ Drucker (2007: 451-452) ที่กลาววา ความรู เปนทรัพยากรที่สามารถ

กําหนดยุทธศาสตรเพื่อใหองคกรสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืน และยัง

สอดคลองกับ ศรันย ชูเกียรติ (2541: 13-22) ที่นิยามวา ความรู หมายถึง ความรูในการกระทําบางสิ่ง

บางอยางที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่กิจกรรมอื่นๆ ไมสามารถกระทําได ซึ่ง

ปจจุบันความรูถือเปนทรัพยสินทางปญญาที่มีความสําคัญตอกิจกรรมหลายอยาง 
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ทั้งน้ีสรุปไดวาความรู คือ ขอมูลที่ไดจากการประสมประสานระหวางประสบการณ การรับรู 

คานิยม และขอเท็จจริง นํามาวิเคราะหเปนสารสนเทศ และนําประยุกตใชในการตัดสินใจเพื่อนําไปสู

การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 ประเภทของความรู 

 การแบงประเภทของความรู มีนักวิชาการใหความเห็นไวหลายมิติ ดังน้ี 

Choo (2000: 395 – 403) ไดแบงความรูเปน 3 ประเภท คือ 

1) ความรูโดยนัย (Tacit หรือ Implicit Knowledge) หมายความถึงเปนความรูเฉพาะตัวที่

เกิดจากประสบการณการศึกษาการสนทนาการฝกอบรม ความเช่ือเจตคติของแตละบุคคล เปน

ความรูบวกกับสติปญญาและประสบการณ ซึ่งถือไดวาเปนองครวมของความรูของแตละบุคคล ซึง่เปน

ความรูที่ไมอยูน่ิง จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณของการใชความรูของแตละคน ซึ่งก็คือความรูที่

ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งถือวาเมื่อคนปฏิบัติงานนานๆ จนเกิดความชํ่าชอง ความรู

ประเภทน้ีถือเปนความรูไมเปนทางการจัดระบบหรือจัดหมวดหมูไมไดแตสามารถแลกเปลี่ยนหรือ

นํามาเลาสูกันฟง สามารถถายทอดแบงปนความรูน้ีไดและสามารถสังเกตและเลียนแบบได ซึ่งองคกร

ตองพยายามปรับเปลี่ยนความรูโดยนัย ใหเปนความรูที่ปรากฏเพื่อเปนความรูที่ฝงกับองคกร 

(Embedded Knowledge) ไมยึดติดกับตัวบุคคล 

2) ความรูที่ปรากฏ (Explicit Knowledge) เปนความรูที่ไดรับการถายทอดจากบุคคล

ออกมาในรูปของบันทึกในรูปแบบตางๆ ซึ่งก็คือ สารสนเทศน่ันเอง เชน หนังสือ บทความ เอกสาร 

มาตรฐาน ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา รายงานประจําป สื่อโสตทัศน 

เชน วีดีโอ ซีดี สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต เว็บไซต ความรูที่ปรากฏ

ถือไดวามีการใชสัญลักษณไมวาจะเปนภาษาพูด ภาษาเขียนเพื่อบันทึกความรูน้ันๆ ทําใหคนเขาใจได

กวางขวาง และสะดวกย่ิงข้ึน ความรูที่มีการสะสมกันมานานเปนความรูที่ใชประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบอยางเปนระบบ 

3) ความรูที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากความเช่ือ 

ศรัทธา ซึ่งจะเกิดจากผลสะทอนกลับของตัวความรูและสภาพแวดลอมขององคการ องคการที่พัฒนา

มาเปนระยะเวลานานจะมีการพัฒนาความเช่ือรวมกัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติขององคการ

ความสามารถหลักขององคการ (Core Competency) ซึ่งก็คือวัฒนธรรมขององคการ 

Marquardt (1996: 15) จําแนกความรูเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1) ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่อยูในตัวของแตละบุคคลจาก

ประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรคตางๆ เปนความรูที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันที่
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อธิบายออกมาไดยาก ความรูชนิดน้ีพัฒนาและแบงปนกันได ดวยวิธีการสนทนา พูดคุยประสบการณ 

และการใชสถานการณจําลอง 

2) ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) คือ ความรูภายนอกตัวบุคคลที่เปนทางการและ

เปนระบบที่เปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบสื่อประเภทตางๆ ได เชน 

วีดีทัศน หนังสือ คูมือ เอกสารและรายงานตางๆ ซึ่งทําใหคนสามารถเขาถึงไดงาย 

Raj (1996: 239) ไดแบงความรูออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1) ความรูเชิงประจักษ (Empirical Knowledge) เปนความรูเกิดจากการรับรูจากประสาท

สัมผัสทั้งหา ความรูประเภทน้ีไดมีความพยายามแปลงใหอยูในรูปที่สามารถจัดการไดดวยเทคโนโลยี 

2) ความรูเชิงวิเคราะห (Analytical Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากการใชตรรกะเปน

เครื่องมือในการอนุมานจากฐานความรูที่มีอยูเดิม 

3) ความรูเชิงทฤษฎี (Theoretical Knowledge) เปนความรูที่ไดจากการวิเคราะหใน

ลักษณะที่เปนนามธรรม โดยการใชสัญชาติญาณและการหย่ังรู ซึ่งรูความจริงไดโดยอาศัยจิตที่ไดรับ

การฝกฝนอยางสม่ําเสมอ 

4) ความรูเชิงปทัสถาน (Normative Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากการใชปทัสถานและ

คานิยมของสังคมเปนตัวกําหนด ไมสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือได 

Debowski (2006: 38) ไดแบงความรูออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1) ความรูเฉพาะคน (Individual Knowledge) เปนความรูที่อยูในตัวพนักงานของแตละคน 

หรือเปนความรูในตัวพนักงาน 

2) ความรูองคกร (Organizational Knowledge) เปนความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางพนักงานที่อยูในกลุม หรือฝายงานตางๆ ในองคกร ทําใหเกิดเปนความรูโดยรวมขององคกรที่

สามารถนํามาใชประโยชน 

3) ความรูที่เปนระบบ (Structural Knowledge) เปนความรูเกิดจากการสราง หรือการตอ

ยอดองคความรูผานกระบวนการตางๆ 

Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka (อางถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547: 23) 

จําแนกความรูออกเปน 2 ประเภทคือ 

1) ความรูที่อยูในตัวตน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่อยูในตัวของแตละบุคคล เกิดจาก

ประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรคตาง ๆ ซึ่งสื่อสารหรือถายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลาย

ลักษณอักษร ความรูชนิดน้ีพัฒนาและแบงปนกันได และเปนความรูที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการ

แขงขัน 
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2) ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) ความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวมและ

ถายทอดออกมาในรูปแบบตาง ๆ ได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และรายงานตาง ๆ ซึ่งทําใหคน

สามารถเขาถึงไดงาย 

โดยความรูทั้ง 2 ประเภท สามารถปรับเปลี่ยนสถานะระหวางกันไดตลอดเวลา โดยผาน

กระบวนการ Knowledge Spiral หรือ SECI Model ซึ่งคิดคนโดย Nonaka and Takeuchi (2004: 

145-154) เกิดเปนความรู 4 รูปแบบ ดังน้ี 

1) Socialization เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูที่อยูในตัวตน ผานการ

แบงปนประสบการณอันเน่ืองมาจากอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน โดยที่บุคคลสามารถรับความรูที่อยู

ในตัวตนไดจากการสังเกตลอกเลียนแบบ หรือการลงมือปฏิบัติ 

2) Externalization เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูที่อยูในตัวตนไปเปน

ความรูเดนชัดข้ันตอนน้ีนับวาเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการสรางความรู เพราะเปนข้ันที่ความรูที่

อยูในตัวตนถูกทําใหชัดเจนโดยการเปรียบเทียบใชตัวอยางหรือต้ังสมมติฐาน 

3) Combination เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูเดนชัด น่ันคือทําใหความคิด

ตางๆ เปนระบบจนกลายเปนความรู ความรูที่นํามารวมกันน้ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนของบุคคลเปน

หลักรวมกับความรูที่ผานสื่อหรือชองทางความรูตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนเอกสารการประชุม การ

สนทนาทางโทรศัพทหรือเครือขายการติดตอสื่อสารทางคอมพิวเตอร เปนตน ดังน้ันความรูใหมใน

กระบวนการน้ีจึงตองมีการจัดหมวดหมูของความรูใหชัดเจน 

4) Internalization เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูเดนชัดไปเปนความรูที่อยู

ในตัวตนจากความรูตางๆ ที่บุคคลไดรับ ทั้งที่เปนความรูที่อยูในตัวตนและความรูเดนชัดก็จะรวมกัน

กลับไปเปนความรูที่อยูในตัวตนที่ฝงอยูในตัวบุคคลน้ันๆ อีกครั้ง ซึ่งกลายเปนทรัพยสินที่แตะตองไมได

แตมีคาย่ิงสําหรับองคการ 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความรูมี 2 ประเภท คือ 1) ความรูที่อยูในตัวตน (Tacit 

Knowledge) ซึ่งจัดเปนความรูอยางไมเปนทางการ เรียกอีกอยางวาเปนทักษะ หรือความรูเฉพาะตัว

ของแตละบุคคลที่มาจากประสบการณ ความเช่ือ หรือความคิด 2) ความรู เดนชัด (Explicit 

Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่มีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร มีการถายทอด แบงปน และนํา

ความรูไปใชอยางเหมาะสม 

2.1.3 ความหมายของการจัดการความรู 

การจัดการความรู (Knowledge Management) หรือเรียกยอๆ วา KM เปนเครื่องมือสําคัญ

ในการพัฒนาองคกร สําหรับองคกรที่ตระหนักถึงความสําคัญของความรูน้ัน การจัดการความรูจะชวย

นําเอาความรูจากบุคลากรในองคกรออกมาใช เกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรทุกระดับ
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อันจะนําไปสูการจัดการความรูที่มีอยูภายในองคกรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ในสวนน้ี 

คณะผูวิจัยไดรวบรวมความหมายที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวไว ดังน้ี 

Devenport (http://www.bus.utexas.edu/kman/kmprin.html, 15 February 2016), 

Trapp (http://www.acvinci.de/competence/publikationen/diplomarbeit_holger_trapp.pdf, 

15 February 2016) และ Kucza (http://www.inf.vtt.fi/pdf/publications/2001/p455.pdf, 15 

February 2016) นิยามความหมายของการจัดการความรูไวคลายกันวา การจัดการความรู เปน

กระบวนการสราง การจัดเก็บ และการเผยแพรแบงปนความรู เพื่อใชความรูที่มีอยู ใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุความตองการมากที่สุด สอดคลองกับ Dev Snowden ที่

กลาววา การจัดองคกรตองมีการจัดการความรู เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลการตัดสินใจขององคกรและ

สรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอองคกร ในขณะที่ Nonaka and Takeuchi (2001: 139 – 182) ได

ใหความหมาย การจัดการความรูวา คือ กระบวนการในการสรางความรูใหมอยางตอเน่ือง เผยแพร

ความรูทัว่ทั้งองคกร และนําไปเปนสวนประกอบสําคัญของการบริหารเทคโนโลยีและระบบในองคกร 

โดย Sallis and Jones (2002: 2) ไดใหความเห็นวา การจัดการความรู เปนกระบวนการของการใช

ความรูอยางเหมาะสมและเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย การแสวงหาความรู การเก็บรวบรวมความรู การ

สรางความรูและการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร ระหวางทีมงาน และการนําความรูไปใช 

เพื่อใหองคกรมีความเขมแข็งภายใตการสนับสนุนของผูบริหาร และปจจัยสนับสนุนอื่นที่เอื้อตอการ

จัดการความรูในองคกร 

ทั้งน้ี Yogesh ยังกลาวเสริมวา การจัดการความรูเปนเรื่องที่สําคัญในการปรับตัวใหองคกร

สามารถอยูรอดและแขงขันไดภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีจําเปนตองมีกระบวนการใน

การผสมผสานความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลขอมูลสารสนเทศ และ

ความสามารถของบุคลากรเขาดวยกันอยางเหมาะสม 

นอกจากนักวิชาการตางประเทศที่กลาวมาขางตน ยังมีนักวิชาการไทยไดนิยายความหมาย

ของการจัดการความรูไวดังน้ี 

วิจารณ พานิช (http://www.advisor.anamai.moph.go.th/hph/kru/vijarn01.html, 17 

กุมภาพันธ 2559) กลาววา การจัดการความรู เปนกระบวนการที่เปนวงจรตอเน่ืองของการพัฒนางาน

อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีเปาหมายคือ การพัฒนางานและพัฒนาคนโดยมีความรูเปนเครื่องมือ มี

กระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ คลายกับ ฐิติพร ชมพูคํา (2548: 21 – 29) ที่กลาววา การ

จัดการความรู หมายถึง การจัดการที่วาดวยการนําเอาความรูและความเขาใจในการทํางานรวมกัน

ของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกันในองคกรมาเก็บรวบรวมและเรียบเรียงใหเปนประโยชนในการสราง

คุณคา เพื่อความแตกตางในการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

ขณะที่ วุฒิศักด์ิ พิศสุวรรณ (2548: 17 – 21) ที่กลาววา การจัดการความรู เปนการจัดการสารสนเทศ
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และความรูที่นับวาสําคัญหรือเปนทรัพยสินที่เปนนามธรรม (Intangible Asset) ซึ่งมีความสําคัญที่

องคการตองใชในการสรางความแตกตางทางการแขงขันโดยอาศัยกระบวนการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาองคการมีความไดเปรียบ 

สรุปไดวา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการสราง จัดเก็บ และถายทอดความรูของ

บุคลากรในองคกร โดยประมวลผลเปนสารสนเทศซึ่งบุคลากรสามารถเขาถึงไดโดยชองทางที่องคกร

จัดเตรียมไว เพื่อนําความรูไปประยุกตในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการตัดสินใจตางๆ เปนการยกระดับ

และปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 

2.1.4 ประวัติความเปนมาของการจัดการความรู 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 23) กลาวถึงความเปนมาของการจัดการความรู โดยแบง

ออกเปน 3 ยุค ดังน้ี 

ยุคแรกในชวงป ค.ศ. 1978-1979 เปนยุคเริ่มตนของการจัดการความรูโดยมีแนวคิดวา 

ความรูเปนสิ่งที่สามารถบริหารจัดการได โดยอาศัยการจัดการที่เปนระบบ มีโครงสรางตายตัว และ

เริ่มนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในยุคที่สอง เริ่มต้ังแตชวงป ค.ศ. 1995 มีการแบงความรูออกเปน 2 ประเภท คือ Tacit และ 

Explicit อยางชัดเจน รูปแบบในการสรางและแลกเปลี่ยนความรูที่ เรียกวา SECI Model 

(Socialization Externalization Combination and Internalization) ของ Nonaka เริ่มไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลาย เปนยุคที่กลาวไดวา เริ่มมีกระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบโดย

มุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยทําใหคนติดตอสื่อสารกันไดสะดวก

มากข้ึน และในชวงป ค.ศ. 1988-2001 การจัดการความรูเริ่มเปนที่นิยมอยางแพรหลายมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม การจัดการความรูโดยใช SECI Model ก็ยังมีขอจํากัดในบางเรื่อง เน่ืองจากแนวคิดที่วา 

ความรูเปนเรื่องซับซอนเกินกวาจะจําแนกเปน Tacit และ Explicit ไดชัดเจน และการเปลี่ยนแปลง

รูปของความรูอาจทําใหเกิดการสูญเสียบริบทที่สําคัญของความรูได ดังน้ัน การจัดการความรูให

ไดผลดีจึงตองมีการผสมผสานความรูทั้ง 2 ประเภทอยางสมดุล โดยความรูจะไมอยูในรูปแบบใดมาก

เกินไป ซึ่งเปนที่มาของการจัดการความรูในยุคที่สาม 

สําหรับยุคที่สามมองวา ความรูเปนเรื่องที่ซับซอนยากที่จะจัดเปนระบบที่แนนอนหรือ

แบงแยกเปน Tacit หรือ Explicit ไดอยางชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมและ

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ดังน้ันจึงตองอาศัยธรรมชาติ และระบบที่ซับซอน (complex adaptive 

system) มาใชในกระบวนการจัดการความรู ซึ่งการจัดการความรูในแนวคิดน้ีจะไมสามารถอธิบายได

โดยใชระบบเหตุและผลอยางเต็มที่ วัตถุประสงคของการจัดการความรูในยุคน้ีคือ เพื่อพัฒนา

ประสิทธิผลของการตัดสินใจ และการสรางนวัตกรรมมากกวามุงเนนดานประสิทธิภาพเพียงอยาง
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เดียว โดยใหความสําคัญกับพฤติกรรมมนุษย และเช่ือวาความรูและการแลกเปลี่ยนจะเกิดข้ึนไดดีเมื่อ

ผูใหความรูสมัครใจที่จะแบงปนใหกับผูอื่นเทาน้ัน ไมสามารถบังคับใหมีการแบงปนได เพราะแมจะ

บังคับก็จะทําใหการถายทอดหรือการแบงปนความรูเปนไปอยางไรประโยชน เน่ืองจากความรูที่นํามา

ถายทอดจะเปนความรูที่ไมสมบูรณหรือไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเต็มที่ นอกจากน้ี Dalkir 

(2005: 32 – 33) ไดกลาวเพิ่มเติมถึงความเปนมาของการจัดการความรูอีกวา เปนแนวคิดทฤษฎี และ

ตัวแบบตางๆ ที่ตองนํามาประยุกตใชควบคูกับหลักปฏิบัติอื่นๆ จึงจะเกิดผลสําเร็จสูงสุด ผูบริหารสวน

ใหญมักจะชอบทางลัดมาในแนว Best practice โดยเลือกนําเครื่องมือและวิธีการตางๆ ที่คิดวา

เหมาะสมกับองคกรของตนไปปฏิบัติ หรือใหความสําคัญกับวิธีการ เชน CoP และ KMS มากกวา

หลักการ เน่ืองจากขาดตัวแบบที่ดีในการจัดการความรูในองคกรธุรกิจ จึงเปนเหตุใหประสบความ

ลมเหลวอยูบอยครั้ง เพราะหลงลืมไมไดดูแลเรื่องที่สําคัญบางเรื่อง การปฏิบัติแบบเดิมของการจัดการ

ความรูเริ่มจากการต้ังสมมติฐานถึงคุณคาของความรูที่มีอยู ซึ่งการจัดการความรูจะเปนขอมูลทีถู่กตอง

เมื่อถูกนําไปใชใหถูกกับคน และในชวงเวลาที่เหมาะสมดวย แตความรูที่ตองการอาจจะไมใชสิ่งที่มีอยู

เบื้องตน แตมนุษยสามารถสรางข้ึนมา และการจัดการความรูสามารถชวยเราในการสรางความรูใหม

ข้ึนมาได 

2.1.5 ความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู 

การจัดการความรูมีความสําคัญอยางย่ิงตอองคกรในการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม รวมถึงพฤติกรรมของคูแขง อีกทั้งเทคโนโลยี

สารสนเทศในปจจุบันยังเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู ทําใหเกิด

ความรูใหมและนวัตกรรมใหม ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญและ

ประโยชนของการจัดการความรู เชน 

Sallis and Jones (2002: 2) ไดเสนอความเห็นวา เหตุผลสําคัญที่องคกรตองมีการจัดการ

ความรู เน่ืองจาก  

 1) ความจําเปนที่จะตองตอบเสนองตอรูปแบบเศรษฐกิจ และการแขงขัน  

 2) การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี  

 3) ตองการความรูที่หลากหลายในการพัฒนาผลผลิตและบริการ  

 4) การแขงขันที่เพิ่มข้ึนในตลาดโลก  

 5) ปญหาที่มีความซับซอนมากข้ึนและตองจัดการโดยเร็ว  

 6) ความจําเปนในเรื่องของการเรียนรู การสรางสรรค ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางผูปฏิบัติงาน  

 7) ผูบริโภคมีความรู ความชํานาญ และความตองการที่เพิ่มข้ึน 
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สําหรับนักวิชาการชาวไทยหลายทานใหความเห็นสอดคลองกัน เชน ชัชวาล วงษประเสริฐ 

(2548: 66-68) พรธิดา วิเชียรปญญา (2552: 247) รัตนา แสงสวาง (2549: 47) และเตือนใจ รักษา

พงศ (2551: 18) โดยกลาวถึงประโยชนของการจัดการความรูไวดังน้ี 

 1) ปองกันความรูสูญหาย หมายความวา การจัดการความรูชวยใหองคกรสามารถเก็บรักษา

ความเช่ียวชาญ ความชํานาญ และความรูที่อาจสูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร 

เชน การเกษียณอายุทํางานหรือการลาออกจากงาน เปนตน 

 2) เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ประกอบดวย ประเภท คุณภาพและความสะดวกในการ

เขาถึงความรูเปนปจจัยสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เน่ืองจากผูที่มีหนาที่ตัดสินใจ

ตองสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 3) ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในงาน

และวัตถุประสงคของงาน ปรับปรุงความรับผิดชอบ โดยไมตองมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมาก

นัก จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถทําหนาที่ตางๆ ไดอยางประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตสํานึกใน

การทํางาน 

 4) ความไดเปรียบและศักยภาพในการแขงขัน กลาวคือ การจัดการความรูชวยใหองคกรมี

ความเขาใจลูกคา จัดการความเปลี่ยนแปลงทางการตลาดและการแขงขันทําใหสามารถลดชองวาง

เพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแขงขันได ซึ่งองคกรจําเปนตองรักษาตําแหนงของการเปนผูนําในยุค

โลกาภิวัตน 

 5) การพัฒนาทรัพยสิน หมายความวา การจัดการความรูจะชวยพัฒนาความสามารถของการ

องคกรในการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและ

ลิขสิทธ์ิ การสรางภาพลักษณ และสถานภาพขององคการในตลาดใหอยูในแถวหนา 

 6) การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิต ดวยการจัดการกับการปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best 

Practice) ที่มีประสิทธิภาพโดยการนําการจัดการความรูมาใชเพื่อยกระดับผลิตภัณฑและบริการ ซึ่ง

จะเปนการปรับปรุงความสามารถในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ 

 7) การบริหารลูกคา โดยการศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคา เพื่อเปนการสราง

ความพึงพอใจเพิ่มยอดขายและสรางรายไดใหแกองคกร 

 8) การลงทุนทางทรัพยากรมนุษย หมายถึง การเพิ่มความสามารถในการแขงขันผานการ

เรียนรูรวมกัน การจัดการดานเอกสาร การจัดการกับความไมเปนทางการ เพื่อเพิ่มความสามารถ

ใหแกองคกรจากการจาง ฝกฝนบุคลากร และการใชเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารที่จะชวยใหพนักงาน

ทุกคนสามารถเขาถึงความรูไดอยางรวดเร็ว 

 9) พัฒนากระบวนการเรียนรู และนวัตกรรม ผานกระบวนการจัดการความรูทําให

กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพและมีการขับเคลื่อนอยางตอเน่ือง 
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สวน Dalkir (2005: 32-33) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดการความรูไว 3 ประการ ดังน้ี 

1) ประโยชนของการจัดการความรูตอบุคคล 

  (1) ทําใหบุคคลปฏิบัติงานและประหยัดเวลาเพราะมีการตัดสินใจและการแกไข

ปญหาที่ดีข้ึน 

  (2) กอใหเกิดพันธะสัญญาของกลุมที่อิงเหตุผลในองคกร 

  (3) ทําใหบุคคลในองคการมีการติดตอสื่อสารกันตลอดเวลา 

  (4) กอใหเกิดโอกาสและความทาทาย 

2) ประโยชนของการจัดการความรูตอชุมชนปฏิบัติการ 

  (1) กอใหเกิดการพัฒนาเรื่องทักษะความชํานาญ 

  (2) สงเสริมใหมีที่ปรึกษาที่มีความสามารถเทาเทียมกัน 

  (3) เอื้ออํานวยใหเกิดเครือขายและการรวมมือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  (4) ทําใหเกิดการพัฒนาภาษาที่ใชสื่อสารรวมกันของกลุม 

 3) ประโยชนของการจัดการความรูตอองคการ 

  (1) ชวยขับเคลื่อนกลยุทธตอองคการ 

  (2) ทําใหแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดทันที 

  (3) ชวยเผยแพรวิธีการทํางานที่ดีที่สุดขององคการ 

  (4) ชวยปรับปรุงความรูที่ฝงลึกในผลิตภัณฑและบริการ 

  (5) เปนการบมเพาะความคิดที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสสําหรับการสราง

นวัตกรรม 

  (6) ทําใหองคการมีความสามารถเพิ่มการแขงขันมากข้ึน 

  (7) ทําใหเกิดองคความรูขององคการ 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การจัดการความรูมีความสําคัญและประโยชนอยางย่ิง

สําหรับทุกองคกร การนําการจัดการความรูมาชวยลดระยะหางหรือชองวางของความรูความสามารถ

ระหวางบุคลากร การพัฒนาองคความรูและนําความรูไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ทํา

ใหองคกรมีความสามารถและศักยภาพในการแขงขันเพิ่มข้ึน 

2.1.6 กระบวนการจัดการความรู 

ปจจุบันน้ีองคกรสวนใหญไดใหความสําคัญในดานการจัดการความรู เน่ืองจากความรูเปน

สินทรัพยที่จับตองไมไดและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรไดมากที่สุด น่ันคือความรู ทักษะ 

และความชํานาญของบุคลากรในองคกร องคกรจึงพยายามจะรักษาความรูจากบุคคลเหลาน้ีใหอยูกับ
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องคกรมากที่สุด โดยวิธีการจัดการความรู ซึ่งกระบวนการจัดการความรูมีนักวิชาการใหความเห็นไว

หลากหลาย ดังน้ี 

Kucza (http://www.inf.vtt.fi/pdf/publications/2001/p455.pdf, 15 February 2016) ได

นําเสนอรูปแบบของกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) ไว 6 ข้ันตอน

ดังน้ี 

 1) เปนการระบุถึงความตองการของความรู (Identification of Need for Knowledge) ซึ่ง

ประกอบดวยการระบุและการกําหนดความตองการ 

 2) การคัดเลือกความรู (Knowledge Pull) จุดประสงคหลักประการหน่ึงของการจัดการ

ความรู คือ “การแบงปนความรู” ประกอบดวย การสรางเกณฑในการสืบคน การคนหาผูที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ การประเมินผูที่ผานการคัดเลือก คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และการ

ปรับตัวของผูที่ถูกคัดเลือก 

 3) การสงมอบความรู (Knowledge Push) เปนกระบวนการสงมอบความรูไปใหผูที่ตองการ

ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ การแจงหรือประกาศใหทราบถึงความรู และการแบงปนความรูใน

โอกาสตาง ๆ 

 4) การสรางความรู (Creation of Knowledge) มีกระบวนการยอยๆ 6 ประการ คือ การ

ระบุถึงความคิดใหมๆ การประเมินความคิดใหมๆ การรวบรวมผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ การ

ประเมินผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ การคัดเลือกผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ และการสราง

ความรู 

 5) การรวบรวมและจัดเก็บ (Knowledge Collection and Storage) ความรูประกอบดวย 

การระบุถึงความรู การประเมินความรู การออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรู การบูรณาการความรู และการ

ปรับปรุงแผนความรูใหทันสมัย 

 6) การปรับปรุงความรู (Knowledge Update) เปนการปรับปรุงความรูใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงความตองการที่ไมหยุดน่ิง มีกระบวนการยอยๆ 3 ประการดังน้ีคือ การระบุถึงความ

เปลี่ยนแปลง การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงความรูใหทันสมัย 

Marquardt (1996: 15) ไดกลาวถึงระบบยอยของความรูในองคกรการเรียนรูวา จําเปนตอง

อาศัยความรูที่ไดมาและความรูที่สรางข้ึนขององคกร โดยมีองคประกอบทั้งหมด 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1) การแสวงหาความรู (Acquisition) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศทั้งจาก

ภายในและภายนอกองคกร 

 2) การสรางความรู (Creation) หมายถึง การสรางความรูใหมโดยกระบวนการที่แตกตางกัน

ต้ังแตนวัตกรรมไปจนถึงงานวิจัยที่ยุงยาก 
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 3) การจัดเก็บความรู (Storage) หมายถึง การจัดทํารหัส และจัดเก็บความรูองคกรอยางเปน

ระบบเพื่องายและสะดวกแกการสืบคน นํามาใชในเวลาและสถานที่ตามที่ตองการ 

 4) การวิเคราะหและสกัดความรู (Analysis and Data mining) หมายถึงการใชเทคนิค

วิเคราะหขอมูลความรู การปรับโครงสรางความรูและการสกัดความรูเพื่อใหอยูในสภาพและรูปแบบที่

สามารถออกมาใชได 

 5) การถายโอนและเผยแพรความรู (Transfer and Dissemination) หมายถึง การถายโอน

และเผยแพรขอมูลความรู และสารสนเทศใหกระจายทั่วทั้งองคกร ทั้งโดยต้ังใจและไมต้ังใจ ซึ่งเปน

การสื่อสารโดยใชเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกสและบุคคล 

 6) การประยุกตและการปรับความถูกตอง (Application and Validation) หมายถึง 

กระบวนการที่ครอบคลุมถึงการนําความรูไปปรับใชและการประเมินความรูโดยสมาชิกขององคกร 

เพื่อนําไปสูการปรับปรุงความรูใหถูกตอง 

Mckeen and Smith (2003: 51-58) ไดกลาววา การจัดความรูประกอบดวยกระบวนการ 5 

ข้ันตอน ที่เริ่มจาก 

 1) การกําหนดความรูที่ตองการใช ซึ่งตองอาศัยพนักงานที่มีความรูความสามารถและมี

ความคิดใหมๆ เพื่อใหเกิดความรูใหมที่จะสนับสนุนความสําเร็จขององคกรได 

 2) การเขาถึงความรู ซึ่งองคกรตองรูวาจะเขาถึงความรูไดอยางไร ซึ่งอาจไดจากผูรูหรือ

เครือขายตางๆ 

 3) การยึดความรู ซึ่งสวนมากจะไดจากความรูที่ฝงลึกในคน 

 4) การสรางความรู ซึ่งกระบวนการที่สําคัญที่สุดจะทําใหเกิดความสําเร็จเพราะจะไดจากการ

แลกเปลี่ยนระหวางคนระหวางกลุมหรือระหวางองคกร 

 5) การใชความรู เพื่อประโยชนของพนักงานและองคการ โดยองคการจะตองสรางวัฒนธรรม

การใฝรูใหเกิดกับพนักงานภายใตศาสตรแหงการจัดการความรู 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (อางถึงใน ธัญนันท สินชัย, 2551: 13) ไดระบุวา การจัดการ

ความรูประกอบดวยกิจกรรมและกระบวนการตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 1) การขุดคนและรวบรวมความรู 

 2) การจัดหมวดหมูความรูใหเหมาะสมตอการใชงาน 

 3) การจัดเก็บความรูเพื่อใหคนหาไดงาย 

 4) การสื่อสารเพื่อถายทอดความรู 

 5) การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 

 6) การวิเคราะห สังเคราะห เพื่อยกระดับความรู 

 7) การสรางความรูใหม 



19 
 

 8) การประยุกตใชความรู 

 9) การเรียนรูจากการใชความรู 

นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (http://www.opdc.go.th/ 

oldweb/thai/E_Newsletter/dec_2006/e-newsletter/knowledge/KM.htm, 17 กุมภาพันธ 

2559) ไดจัดข้ันตอนที่เปนระบบของการจัดการความรู โดยเริ่มจาก 

 1) การบงช้ีความรู (Knowledge Identification) 

 2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

 3) การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)  

 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

 5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

 7) การเรียนรู (Learning) 

2.1.7 องคประกอบการจัดการความรู 

การจัดการความรูประกอบดวยองคประกอบตางๆ ตามที่นักวิชาการแตละทานไดนําเสนอไว 

ดังน้ี 

Ben Franklin (http://www.providersedge.com/kma, 10 November 2015) ไดกลาววา

ความสําเร็จของการจัดการความรูเกิดจากการผสมผสานการทํางานระหวางองคประกอบของการ

จัดการความรู ซึ่งประกอบดวย คน กระบวนการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

 1) คน (People) กลยุทธหลักที่องคการใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันมุงที่

ความสามารถของคนในองคการ ที่จะสรางนวัตกรรมและมีความคลองตัวที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธตาม

สภาวการณ การพัฒนาคนในองคการจึงมีความสําคัญอันดับแรก เพื่อแสวงหา สราง จัดการ 

แลกเปลี่ยน และทําใหความรูที่ตองการไดรับผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่องคการตองการ เปนการ

ผสมผสานความรูจากหลายศาสตร เชน การบริหารจัดการและพฤติกรรมองคการ 

 2) กระบวนการ (Process) กระบวนการของการจัดการความรู ประกอบดวยแนวทางและ

ข้ันตอนของการจัดการความรู โดยตองระบุประเภทของสารสนเทศที่ตองการ ทั้งจากแหลงขอมูล

ภายในและภายนอก เปนการแยกแยะวา ความรูชนิดใดที่ควรนํามาใชในองคการ แลวนําความรูน้ันมา

กําหนดโครงสราง รูปแบบ และตรวจสอบความถูกตอง กอนที่จะนํามาผลิตและเผยแพร โดยการ

บริหารกระบวนการน้ันจะตองเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคการวาตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร 

ข้ันตอนของการจัดการความรูประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน ไดแก 
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  (1) การจัดหาความรูจากแหลงความรูตาง ๆ (Knowledge Acquisition) การจัดหา

ความรูเปนข้ันตอนของการพัฒนาและการสรางความรูใหม ดวยการวิจัยและพัฒนา 

  (2) การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) เปนการใชความรูรวมกันในองคการ

มี 4 ระดับไดแก Know What (รูวาคืออะไร: เปนความรูขอเท็จจริง) Know How (รูวิธีการ: เปน

ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติ) Know Why (รูเหตุผล: เปนความรูเชิง

เหตุผลระหวางเรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ ผลของประสบการณแกปญหานํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับผูอื่น) และ Care Why (ใสใจกับเหตุผล:เปนความรูในเชิงความคิดสรางสรรครเิริ่ม ที่ตองการแกไข

ปญหาและทําใหดีข้ึน) การแบงปนความรูเปนการสรางวัฒนธรรมใหมในองคการ 

  (3) การใชหรือเผยแพรความรู (Knowledge Utilization) เปนการเผยแพร

สารสนเทศใหคนในองคการสามารถเขาถึงความรูในองคการ เพื่อประโยชน ในการตัดสินใจและการ

ดําเนินงาน ซึ่งการจัดการความรูมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ เพื่อพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานของความรูในองคการใหเปนความรูที่เกิดประโยชนตอบุคคลและองคการ 

 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) การจัดการความรูมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของความรูในองคการใหเปนความรูที่เกิดประโยชนตอ

บุคคลน้ัน ในเวลาและรูปแบบที่บุคคลน้ันตองการ เรียกวา ระบบบริหารความรู ซึ่งประกอบไปดวย 

เทคโนโลยีที่ใชในการจัดเก็บสารสนเทศ (Repositories) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จัดเก็บ

ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ รวมทั้งการเผยแพรเน้ือหาขอมูลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ แพลตฟอรม

ที่ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน (Collaborative Platforms) การมีระบบและฐานขอมูลที่ใชงาน

รวมกันได สนับสนุนการทํางานรวมกัน ระบบเครือขาย (Network) เปนโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบ

เครือขายชวยสนับสนุนการสื่อสารและการสนทนา และวัฒนธรรม (Culture) เชน วัฒนธรรมองคการ

ที่ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนและใชขอมูลรวมกัน 

ทั้งน้ี สอดคลองกับ บุญดี บุญญากิจและคณะ (2547: 23) ที่ใหความเห็นวา องคประกอบ

สําคัญของการจัดการความรู คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู โดยคน ถือวาเปน

องคประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรูไปใชไดอยาง

งาย และรวดเร็วข้ึนกระบวนการความรู เปนการบริหารจัดการเพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปให

ผูใช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงและสรางนวัตกรรม 

โดยทั้ง 3 องคประกอบน้ีจะตองเช่ือมโยงและบูรณาการอยางสมดุล 

สวน ฐิติพร ชมพูคํา (2548: 21 – 29) ไดใหความเห็นเพิ่มเติมดังน้ี การจัดการความรูน้ันมี

ความซับซอนและไมใชเปนเพียงการเก็บรวบรวมขอมูลในองคกรเทาน้ัน ดังน้ันเพื่อใหการจัดการ

ความรูเปนไปอยางมีประสิทธิผลแลวการจัดการความรูควรประกอบดวย 
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 1) บุคลากร เปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการความรูใหไดอยางมีประสิทธิภาพ การ

จัดการความรูจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ หรือที่เรียกอีกอยางหน่ึงวาบุคลากรที่มีความรู 

 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนองคประกอบการจัดการ

ความรูอีกองคประกอบหน่ึง กลาวคือ มีการจัดการและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ มีการ

สนับสนุนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ตลอดจนมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัย

พรอมสําหรับการปฏิบัติงานและการเรียนรู มีการการสื่อสารระหวางกันที่ทั่วถึง รวดเร็ว มีการจัดเก็บ

ขอมูลที่เปนระบบ และงายตอการนํามาใช 

 3) ผูนําแหงการเรียนรู (Learning Leader) โดยจะวาไปแลวหัวใจการเปนองคการแหง

ความรูและการเรียนรูก็คือ การมีผูนําที่ชางเรียนรู และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูข้ึนในองคการ หรือ

กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ภาวะผูนําของผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนาองคการ  

 4) ระบบการจัดการ (Management System) เปนองคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญมากใน

การนําการจัดการความรู มาปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ กลาวคือ มีระบบการจัดการที่เอื้ออํานวยใหการ

จัดการความรูถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเขมแข็ง 

 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเขมแข็ง คณะผูวิจัยนําเสนอประเด็นตางๆ ประกอบดวย ความหมายของ

ชุมชนเขมแข็งลักษณะของชุมชนที่เขมแข็งและองคประกอบของชุมชนเขมแข็ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.2.1 ความหมายของชุมชนเขมแข็ง 

 ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีคําหลายๆ คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวา “ชุมชน

เขมแข็ง” โดยภาษาไทย ไดแก ชุมชนพึ่งตนเอง สังคมเขมแข็ง ประชาสังคม สังคมประชาธรรม สวน

ในภาษาอังกฤษใชคําวา Civility หรือ Civil society หรือ Civic tradition (ชูชัย ศุภวงศ, 2541: 4) 

ทั้งน้ี ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีลักษณะเปนสวนรวม ผูคนในสังคมแสดงออกถึงความมีสํานึก

และความรับผิดชอบที่มีตอสังคมสวนรวม โดยเขาไปมีสวนรวมเพื่อสรางสังคมที่ดีงาม ซึ่งเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2541: 3) ที่มองวา ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง สังคมที่มี

สมาชิกใหความสําคัญกับวิถีชีวิตของตนเองและคนในชุมชน มีกลไก กระบวนการ และกิจกรรม

รวมกันอยางหลากหลาย 

 ในอีกดานหน่ึง ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง การที่คนหันหนาเขาหากันเพื่อเผชิญกับปญหาและ

แรงกดดันจากสังคมภายนอก หรือความต้ังใจของคนในชุมชนวาตองการใหชุมชนของตนเองเปน

อยางไร โดยดําเนินไปบนพื้นฐานของความรัก ความเอื้ออาทร มีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยาง
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ตอเน่ือง รูจักใจกวางยอมรับความแตกตางและความหลากหลาย ซึ่งลักษณะดังกลาวถือเปนหลักของ

ระบอบประชาธิปไตยและความเปนพลเมือง (อนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา อาชวนิจกุล, 2542: 7) 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีสมาชิกลุกข้ึนมาจัดการกับปญหา

ของตนเอง มีความตองการ มีวัตถุประสงครวมกัน เอื้ออาทร และมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดย

ยอมรับในความแตกตางและหลากหลาย 

2.2.2 ลักษณะของชุมชนท่ีเขมแข็ง 

 ประเวศ วะสี (2556: 14) ไดกลาวไววา ชุมชนที่มีความเขมแข็ง สมาชิกของชุมชนตองมีความ

เช่ือมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแกไขปญหา พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง ประกอบกบั

สมาชิกของชุมชนพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน มกีระบวนการของชุมชนทีม่กีาร

เคลื่อนไหวอยางตอเน่ืองจนเปนวิถีของชุมชน ภายใตการตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการ

แกปญหา และการพัฒนาของชุมชนผานกระบวนการชุมชน จนสมาชิกชุมชนเกดิการเรยีนรูผานการเขา

รวมในกระบวนการของชุมชน 

 ขณะเดียวกัน มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวยการพัฒนาทุกๆ ดานของชุมชน ที่มุงการ

พึ่งตนเอง ถือประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุกๆ คน และมุงหวังการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน การพึ่งความ

ชวยเหลือจากภายนอกเปนการพึ่งเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุดไมใชการพึ่งพาตลอดไป 

ตลอดจนมีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปนหมูบานชุมชนอื่นๆ ทองถ่ิน ภาคราชการ 

องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่นๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธที่เทาเทียมกัน 

รวมถึงมีผูนําที่มีภาวะความเปนผูนําสูง 

 สวน อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ (2540: 6) มองวา ชุมชนมีสภาพรวมเปน

ปกแผนทั้งในรูปธรรม คือ สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพ มีการพึ่งพาอาศัยและรวมมือในกิจกรรมตางๆ 

ทั้งในสวนตัวและสวนรวมและในสวนที่เปนจิตวิญญาณ คือ ผูนําและสมาชิกของชุมชนมีคานิยมความ

เช่ือตอสิ่งสูงสุดอยางใดอยางหน่ึงรวมกันและมีความรูวาตนเองเปนสวนหน่ึงของชุมชน มีความผูกพัน

ตอชุมชนและกับสมาชิกในชุมชน 

 ในอีกดานหน่ึง ชุมชนมีศักยภาพที่พึ่งพิงตนเองไดในระดับสูง โดยมีปจจัยพื้นฐานการดํารงชีพ

เพื่อครอบครัวและชุมชนเปนของตนเอง มีอํานาจในการจัดการการตัดสินใจและการมีสวนรวมสูง 

ขณะเดียวกันชุมชนตองสามารถควบคุมและจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนไดดวยตนเองเปนสวน

ใหญ โดยอาศัยภูมิปญญาทองถ่ิน ความรู และกลไกภายในชุมชนเปนหลัก 

 สุดทาย ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู

การสรางภูมิปญญา ความรูของตนเองในดานตางๆ ซึ่งมีผลใหชุมชนมีความรูและการพัฒนาตนเอง 

และถายทอดความรูโดยผานกระบวนการตางๆ ไดอยางตอเน่ือง 
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 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การสรางความเขมแข็งของชุมชนจึงมีจุดเนนอยูที่การมี

สวนรวมของประชาชนและการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาโดยเฉพาะอยูที่องคกร ประชาชน

หรืออาจจะเปนการรวมกลุมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ น่ันก็คือ ความเขมแข็งของชุมชนข้ึนอยู

กับความเขมแข็งขององคกรประชาชน ซึ่งสามารถที่จะแกไขปญหาตางๆ ได และพึ่งตนเองได การ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจึงตองใหชุมชนมีความเปนองคกรและดําเนินการในรูปของคณะ

บุคคล กลุม ซึ่งองคกรประชาชนจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อชาวบานศึกษาวิเคราะหพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของชุมชนในแงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

 ทั้งน้ี หากมองในมุมเศรษฐกิจ สามารถพิจารณาความเขมแข็งของชุมชนไดจากศักยภาพของ

ชุมชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจ การปรับตัวใหเขากับการผลิตเพื่อการคา ทั้งการมีกลไกในการ

รวมกลุม เพื่อดําเนินกิจกรรมรูปแบบตางๆ มีการจัดระบบต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า กลาวคือ 

สามารถลดตนทุนการผลิต การใชเครื่องทุนแรง พัฒนา จัดหาเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 

รวมถึงมีวิธีการผลติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมใชสารเคมีที่เปนอันตราย อีกทั้งสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

สินคา เชน การพัฒนาธุรกิจเอกชนในรูปสหกรณ การจัดการเกี่ยวกับการตลาด การทําการเกษตรแบบ

ย่ังยืน ทําไรนาสวนผสม (เศรษฐสยาม, 2540: 27) 

 สวนมิติทางดานสังคม พิจารณาจากความสามารถของชุมชนในการจัดระเบียบทางสังคมของ

ชุมชน ที่จะนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข สามัคคี เอื้อเฟอตอกัน ประกอบกับสรางกลไกที่จะทํา

ใหคนมีจิตสํานึกตอสวนรวม มีความผูกพันกับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน โดยเฉพาะการดํารงรักษาการจัด

ระเบียบความสัมพันธแบบเดิม ที่คนสามารถรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการ เพื่อชวยเหลือกันในดาน

แรงงาน และความสามารถในการจัดระเบียบทางสังคมที่จะขจัดปญหาความขัดแยง ความรุนแรง 

หรือภาวะวิกฤติที่อาจเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนได รวมถึงความสามารถของชุมชนใน

การจัดระบบสวัสดิการ และตอบสนองความตองการจําเปนที่อาจเกิดข้ึนในชุมชน 

 ในอีกดานหน่ึง มิติทางดานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ช้ีใหเห็นถึงความเขมแข็งของชุมชน คือ 

ความสามารถของชุมชนในการจัดระบบการดูแล และแบงสรรทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน 

รวมถึงเปนธรรมตอสมาชิกของชุมชน ทําใหชุมชนสรางระบบการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกชุมชนได (ประเวศ วะสี, 2536: 12) 

 ขณะที่ มิติทางดานวัฒนธรรม ทั้งความเช่ือ อุดมการณ คุณคา ถือเปนมาตรฐานที่คนใน

ชุมชนมีรวมกัน เปนสิ่งที่ชวยสรางใหคนในชุมชนมีความเกาะเกี่ยว ยึดโยงกัน ซึ่งวัฒนธรรมถูกสราง

ข้ึนมาจากระบบความสมัพันธ การจัดระเบียบการอยูรวมกันของคนในชุมชน เปนสิ่งที่ถูกถายทอดจาก

คนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง ทั้งน้ี เช่ือวา วัฒนธรรมเปนกลไกที่ทําใหสังคมมีเอกลักษณ และเอกภาพ 

(Olsen Marvin, 1968: 54-60) 
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 นอกจากน้ัน มุมมองขางตน สอดคลองกับ ขณิฏฐา กาญจนรังสีนนท (2542: 44) ที่เช่ือวา 

ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง ประกอบดวย 1) การที่สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของ

ตนเองและชุมชนในการที่จะแกปญหาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง 2) สมาชิกในชุมชนมี

ความพรอม ยินดีที่จะแกปญหาของตนเองและชุมชนรวมกัน 3) ชุมชนมีกระบวนการเคลื่อนไหวอยาง

ตอเน่ือง เปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวม โปรงใส และพรอมรับการตรวจสอบ 4) เปดโอกาสให

สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณปญหาของชุมชน เพื่อนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน 

รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ ติดตามประเมินผลการแกไขปญหา 5) สมาชิกมีการเรียนรูสิ่ง

ตางๆ ผานกระบวนการชุมชน 6) มีแผนของชุมชนที่เนนการพึ่งพาตนเอง 7) เช่ือวาการชวยเหลือจาก

แหลงภายนอกไมใชการพึ่งพาตลอดไป แตชุมชนตองสามารถพึ่งพาตนเองไดในที่สุด และ 8) มีการ

รวมมือกับภาคีตางๆ ทั้งชุมชนอื่น ทองถ่ิน ภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ เปนตน 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา ลักษณะของชุมชนที่เขมแข็ง ประกอบดวย 1) ชุมชนที่มกีารรวมตัวกนั

อยางเหนียวแนน เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยมีลักษณะเอื้ออาทรตอกัน 

ชวยเหลือกัน และมีความรูสึกเปนเจาของชุมชน 2) ชุมชนที่มีศักยภาพพึ่งพาตนเองไดสงู มากกวาพึง่พา

แหลงภายนอก ทั้งเรื่องทุน แรงงาน ทรัพยากรตางๆ ในการยังชีพ มีอํานาจตอรองสูง มีอิสระในการ

ตัดสินใจ และมีสวนรวมในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 3) มีความสามารถในการแกไขปญหา

ดวยตนเอง โดยอาศัยภูมิปญญา ความรู อํานาจ กลไกของชุมชน 4) มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองได

อยางตอเน่ือง บนพื้นฐานของวัฒนธรรม รากเหงา และบริบท สภาพแวดลอมของชุมชน 5) มีผูนําที่มี

ภาวะความเปนผูนําสูง เกง ดี และมีการพัฒนาผูนําอยางตอเน่ือง 6) มีการกําหนดแผนชุมชนโดยเนน

กระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน และ 7) ชุมชนที่มีการมีสวนรวมของสมาชิกในหลากหลาย

มิติรวมถึง 8) มีการรวมมือกับภาคีตางๆ ทั้งชุมชนอื่น ทองถ่ิน ภาครัฐ นักวิชาการ และเอกชน  

2.2.3 องคประกอบของชุมชนเขมแข็ง 

 องคประกอบของชุมชนเขมแข็ง คือ 1) มีอุดมการณและมีวิสัยทัศนรวมกัน เพื่อใหชุมชนมี

ทิศทางและเปาหมายรวมกัน 2) มีการบริหารจัดการ กลาวคือ องคการที่มีการบริหารจัดการดี มผีูนําที่

เกง และมีคุณภาพ 3) มีกิจกรรมที่ตอเน่ือง ซึ่งกิจกรรม หมายถึง งาน หรือการกระทําของชุมชน เชน 

อาชีพ หรือกลุมอาชีพ และกิจกรรมของกลุมทางสังคม เปนตน 4) ทุน หมายถึง ตนทุนทุกชนิดของการ

พัฒนา เชน ภูมิปญญา ความสามัคคี ทรัพยากรธรรมชาติ และเงิน 5) เครือขายความรวมมือ หมายถึง 

ชุมชนอื่น องคการภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือขายทางวิชาการ 6) สิทธิและอํานาจตอรองทางการ

เมือง โดยการเมือง คือ กลุมอํานาจตางๆ ทั้งอํานาจการใหคุณใหโทษ และอํานาจเงิน ไมวาจะในระดับ

ทองถ่ินและในระดับชาติ ชุมชนที่เขมแข็งจะมีสิทธิและอํานาจในการตอรองผลประโยชนกบักลุมอาํนาจ

ดังกลาว ไดแก มีอํานาจในการกําหนดราคาผลผลิต วางทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนโดยปราศจาก
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การครอบงํา เปนตน รวมถึง 7) เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก ทั้งน้ี เช่ือวา หากการยอมรับจาก

สังคมภายนอกมีมาก จะสงผลใหชุมชนเขมแข็ง ในขณะเดียวกัน การยอมรับจากสังคมภายนอกมี

ความสัมพันธมากกับการบริหารจัดการ และเครือขายความรวมมือ (ธนากร สังเขป, 2556: 48-49) 

 ในอีกดานหน่ึง ประเวศ วะสี (2541: 15) มองวา องคประกอบของชุมชนเขมแข็งตองมี

วัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรกัน มีการกระทํารวมกัน และมีการเรียนรูในการกระทํา ซึ่ง

สอดคลองกับบัณฑร ออนคํา และวิริยา นอยวงศ (2535: 22) ที่อธิบายไววา องคประกอบของชุมชน

เขมแข็ง ไดแก ภูมิปญญาและความรูที่สืบสานและประยุกตใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการ

เปลี่ยนแปลงภายนอก องคกรชุมชนและกลุมผูนําที่มีคุณธรรมและภูมิปญญา รวมถึงการจัดต้ังกลุม

และจัดระเบียบในชุมชน ตลอดจนมีเวทีการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

 สวน สมพันธ เตชะอธิก (2540: 12) มองวา องคประกอบของชุมชนเขมแข็ง คือ 1) มี

อุดมการณรวม กลาวคือ การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนรวมกัน และการยอมรับในอุดมการณ รวมถึงทิศทาง

ในการพัฒนา 2) มีเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนารวมกัน 3) มีผลประโยชนรวมกัน และมี

การกระจายอยางเปนธรรม 4) มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในดานตางๆ ไม

วาจะเปนดานความคิด ศีลธรรม การประกอบอาชีพ การพูด การประสานงาน และผูนําที่มีบารมี 5) มี

สมาชิก ทั้งที่เปนสมาชิกในองคการและชาวบานทั่วไปที่ไมไดเขารวม 6) มีการจัดการบริหาร ไดแก 

การจัดโครงสรางองคการ บทบาทหนาที่ กําหนดกติการวมกัน และวัสดุอุปกรณ เปนตน 7) มีกิจกรรม

ที่ตอเน่ืองและเปนประโยชนตอชุมชน 8) มีทรัพยากรที่เปนทุนและงบประมาณ ไดแก ทรัพยากรดาน

ความรู ประสบการณ และเทคโนโลยี เปนตน 

 ในมุมกลับกัน สาเหตุที่ทําใหชุมชนขาดความเขมแข็ง คือ 1) การขาดแคลนทรัพยากรชุมชน 

ความหลากหลายทางธรรมชาติ 2) การขาดแคลนกลไกการสงเสริมการเรียนรู พบวา กลไกหรือ

โครงสรางของชุมชนที่เอื้อตอกระบวนการเรียนรูจากของจริงและการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธกัน

ระหวางสมาชิกในชุมชนขาดหายไป ขอมูลขาวสารที่ผานชองทางตางๆ มีเปนจํานวนมาก แตคนใน

ชนบทขาดความรู ทักษะในการวิเคราะห และเลือกสรร 3) การแทรกซึมของกลไกการตลาด การ

โฆษณาชวนเช่ือผานสื่อตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และ 4) การแทรกซึมและการ

ครอบงําของกลไกรัฐ (อุทัย ดุลยเกษม และอเนก นาคะบุตร, 2541: 25) 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา ชุมชนเขมแข็งมีองคประกอบตางๆ ไดแก 1) มีอุดมการณและมี

วิสัยทัศนรวมกัน 2) มีการบริหารจัดการ 3) มีกิจกรรมที่ตอเน่ือง 4) ทุน 5) เครือขายความรวมมือ 6) 

สิทธิและอํานาจตอรองทางการเมือง และ 7) เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย 

2.3.1 ความหมายของเกษตรอินทรีย  

 แนวคิดเกษตรอินทรีย  (Organic Farming) มีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังน้ี 

(Greennet, http://www.greennet.or.th/article/1007, 2 August 2015) 

 สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 

Movement – IFOAM) ไดใหคํานิยามของเกษตรอินทรียไววา ระบบการผลิตที่ใหความสําคัญกับ

ความย่ังยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูคน เกษตรอินทรียพึ่งพาอาศัยกระบวนการทาง

นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ 

แทนที่จะใชปจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรียผสมผสานองคความรูพื้นบาน 

นวัตกรรม และความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมความสัมพันธที่เปน

ธรรม และคุณภาพชีวิตทีดี่ของทุกคนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่เกี่ยวของ นับเปนการมองเกษตรอินทรียใน

ฐานะของการเกษตรแบบองครวม ที่ใหความสําคัญในเบื้องตนกับการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ

การเกษตรและ ทรัพยากรธรรมชาติ แตขณะเดียวกันไมไดละเลยมิติดานสังคมและเศรษฐกิจ เพราะ

ความย่ังยืนทางดานสิ่งแวดลอมไมอาจดํารงอยูไดโดยแยกออกจากความย่ังยืนทางสังคมและเศรษฐกิจ

ของเกษตรกรและสังคมโดยรวม 

 หลักการเกษตรอินทรียของสหพันธฯ ประกอบดวยหลักการ 4 ขอ คือ สุขภาพนิเวศวิทยา

ความเปนธรรมและการดูแลเอาใจใสซึ่งมรีายละเอียด ดังน้ี 

 1) มิติดานสุขภาพ (health) มองวา เกษตรอินทรียตองสงเสริม และสรางความย่ังยืนใหกับ

สุขภาพอยางเปนองครวมของดิน พืช สัตว มนุษย และโลก เน่ืองจากสุขภาวะของสิง่มีชีวิตแตละ

ปจเจกและของชุมชน เปนหน่ึงเดียวกันกบัสุขภาวะของระบบนิเวศ การทีผ่ืนดินมีความอุดมสมบูรณ

จะทําใหพืชพรรณตางๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี สงผลตอสัตวเลี้ยง และมนุษยที่อาศัยพืชพรรณ

เหลาน้ันเปนอาหาร 

 ขณะเดียวกัน เช่ือวา สุขภาวะเปนองครวมและเปนปจจัยที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต การมีสุขภาวะ

ที่ดีไมใชการปราศจากโรคภัยไขเจ็บ แตรวมถึงภาวะแหงความเปนอยูที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม 

และสภาพแวดลอมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิตานทาน และความสามารถในการฟนตัวเองจากความ

เสื่อมถอยเปนองคประกอบที่สําคัญของสุขภาวะที่ดีทั้งสิ้น 

 จากมุมมองขางตน บทบาทของเกษตรอินทรีย ไมวาจะเปนการผลิตในไรนา การแปรรูป การ

กระจายผลผลิต หรือการบริโภค ตางมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและ

สิ่งมีชีวิต เพราะอาหารที่ผลิตมีคุณภาพสูง และมีคุณคาทางโภชนาการ ไมใชปุยเคมี สารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช เวชภัณฑสัตว และสารปรุงแตงอาหารที่อาจมีอันตรายตอสุขภาพ 
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 2) มิติดานนิเวศวิทยา (ecology) กลาวคือ เกษตรอินทรียต้ังอยูบนรากฐานของระบบ

นิเวศวิทยาและวัฏจักรแหงธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะตองสอดคลองกับวิถีแหงธรรมชาติ และ

ชวยทําใหระบบและวัฏจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและย่ังยืนมากข้ึน ซึ่งหลักการเกษตรอินทรียประเด็นน้ี 

เปนกระบวนทัศนที่ใหความสําคัญกับเกษตรอินทรียในฐานะองคประกอบหน่ึงของระบบนิเวศที่มีชีวิต 

เชน ในกรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะตองปรับปรุงดินใหมีชีวิต หรือในการเลี้ยงสัตว เกษตรกร

จะตองใสใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟารม หรือในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เกษตรกรตองใสใจกับ

ระบบนิเวศของบอเลี้ยงเปนตนในอีกดานหน่ึง การดําเนินการตองสอดคลองกับเงื่อนไขทองถ่ิน ภูมิ

นิเวศ วัฒนธรรม และความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ โดยเกษตรกรควรใชปจจัยการผลิตและพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ เนนการใชซ้ํา การหมุนเวียน เพื่อที่จะอนุรักษทรัพยากร ตลอดจนสิ่งแวดลอมให

มีความย่ังยืน 

 3) มิติดานความเปนธรรม (fairness) หมายถึง เกษตรอินทรียตองต้ังอยูบนความสัมพันธที่

มีความเปนธรรมระหวางสิ่งแวดลอมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ซึ่งความเปนธรรมน้ีรวมถึงความเทาเทียม 

การเคารพ ความยุติธรรม และการมีสวนในการปองกัน พิทักษโลกที่อาศัยอยู ไมวาจะเปนระหวาง

มนุษยดวยกันเอง และระหวางมนุษยกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในประเด็นน้ี ความสัมพันธบุคคลที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการผลิต และการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรียในทุกระดับควรมีความสัมพันธกันอยางเปน

ธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผูแปรรูป ผูจัดจําหนาย ผูคา และผูบริโภค ทุคนควรไดรับโอกาสในการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนชวยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร รวมถึงชวยแกไขปญหาความยากจน 

ประกอบกับเกษตรอินทรียควรมีเปาหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ที่เพียงพอ 

และมีคุณภาพที่ดี 

 ในอีกดานหน่ึง ความเปนธรรมรวมไปถึงการปฏิบัติตอสัตวเลี้ยงอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการจัดสภาพการเลี้ยงใหสอดคลองกับลักษณะ และความตองการทางธรรมชาติของสัตว 

รวมทั้งดูแลเอาใจใสความเปนอยูของสัตวอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่นํามา ใชในการผลิตและการบริโภคตองดําเนินการอยางเปนธรรม ทั้งทางสังคม และทาง

นิเวศวิทยา รวมทั้งตองมีการอนุรักษปกปองใหกับอนุชนรุนหลัง ความเปนธรรมดังกลาวครอบคลุมถึง

ระบบการผลิต การจําหนาย และการคาผลผลิตเกษตรอินทรียจะตองโปรงใส มีความเปนธรรม และมี

การนําตนทุนทางสังคม อีกทั้งสิ่งแวดลอมมาพิจารณาเปนตนทุนการผลิตดวย 

 4) มิติดานการดูแลเอาใจใส (care) เนนที่การบริหารจัดการเกษตรอินทรียตองดําเนินการ

อยางระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกปองสุขภาพและความเปนอยูของผูคนทั้งในปจจุบันและ

อนาคต รวมทั้งพิทักษปกปองสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมด นอกจากน้ัน เกษตรอินทรียเปนระบบ

ที่มีพลวัตรและมี ชีวิตในตัวเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนไดทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก 

ฉะน้ัน ผูที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรียควรดําเนินกิจการตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลติใน
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การผลิต แตในขณะเดียวกันจะตองระมัดระวังอยาใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดย

การประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีเดิมอยางจริงจัง  เน่ืองจากความรูทาง

วิทยาศาสตรเปนสิ่งจําเปน และชวยสรางหลักประกันใหมั่นใจวา เกษตรอินทรียน้ันปลอดภัยและ

เหมาะกับสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตาม ตองอาศัยประสบการณจากการปฏิบัติ และภูมิปญญาทองถ่ิน

ที่สะสมถายทอดกันมาพิจารณาประกอบกันดวย  

 สวนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดใหความหมายของ

เกษตรอินทรียไววา ระบบการจัดการผลิตเกี่ยวกับการเกษตรแบบองครวมที่สงเสริมระบบนิเวศ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งน้ี ใหความสําคัญกับการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบ

สังเคราะห พืช สัตว จุลินทรียที่ไดจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม หรือพันธุวิศวกรรม อีกดานหน่ึง

ระมัดระวังเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อคงไวซึ่งคุณภาพของการทําเกษตรอินทรียทุกข้ันตอน 

 ในอีกดานหน่ึง กรมวิชาการเกษตร ไดอธิบายความหมายของเกษตรอินทรียไววา เปนระบบ

การผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมี

ระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่สอดคลองกับธรรมชาติ และประยุกตใชภูมิปญญาชาวบาน ในมุม

กลับกันพยายามหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม (กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2543: 1) 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา การทําเกษตรอินทรีย หมายถึง ระบบการผลิตที่ใหความสําคัญกับ

ความย่ังยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูคน โดยพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติของชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตลอดจนผสมผสานองค

ความรูพื้นบาน นวัตกรรม และความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริม

ความสัมพันธที่เปนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2.3.2 ลักษณะสําคัญของเกษตรอินทรีย  

สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (2543, หนา 13) กลาวถึง หลักการสําคัญของเกษตร

อินทรียไว ดังน้ี 

 1) หลีกเลี่ยงการปลูกพืชเชิงเด่ียว และมีการวางแผนชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการไรนาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการผลิต 

 2) สงเสริมการแพรขยายชนิดของแมลงที่มีประโยชน เพื่อลดปญหาการระบาดของโรคและ

แมลงศัตรูพืช 

 3) เกษตรกรตองปองกัน และหลีกเลี่ยงการปนเปอนของสารเคมี และสารมลพิษอันตรายจาก

ภายนอก 

 4) หลีกเลี่ยงการปลูกพืชนอกฤดู 
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 5) เลือกใชพันธุพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในทองถ่ิน มีความตานทานตอโรคและแมลง 

 6) ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุ ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสด

อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ รวมถึงมีการหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 7) มีการพัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเอง 

 ขณะที่ Howard (อางถึงใน วิญู พันธโต, 2545: 47) มองวา เกษตรอินทรียมีลักษณะสําคัญ คือ 

 1) สุขภาพที่ดีเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่อุบัติข้ึนบนโลก 

 2) คําวา “สุขภาพที่ดี” พิจารณาครอบคลุมทั้งเรื่องของดิน พืช สัตว และมนุษย ทั้งน้ีความมี

สุขภาพดีของสวนตางๆ ที่กลาวขางตนจะเช่ือมโยง สัมพันธกันเสมือนสายโซเสนเดียวกัน 

 3) ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับหวงโซแรก คือ ดิน จากน้ันสงผลกระทบตอหวงโซอื่นๆ ที่อยูใน

ระดับสูงกวา และสุดทายสงผลกระทบตอมนุษยที่อยูหวงโซบนสุด 

 4) ปญหาการระบาดของโรคและแมลง ไมวาจะเปนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในระบบเกษตร

สมัยใหม คือ ปญหาหวงโซที่ 2 และ 3 (พืช-สัตว) 

 5) ปญหาสุขภาพของคนสมัยปจจุบัน มีสาเหตุมาจากความลมเหลวที่เกิดข้ึนในหวงโซที่ 2 

และ 3 

 6) สุขภาพของพืช สัตว มนุษยที่ไมดี เปนผลตอเน่ืองมาจากสุขภาพที่ไมดีของดิน ฉะน้ัน การ

แกปญหาสุขภาพโดยการพัฒนายาและวิธีการรักษาโรคไมสามารถทําใหสุขภาพดีข้ึนได หากไมแกไข

เรื่องความอุดมสมบูรณของดิน 

 7) การปรับเปลี่ยน การพัฒนาตองตระหนักถึงกฎและบทบาทที่สลับซับซอนของธรรมชาติ 

โดยการคืนทุกสิ่งที่ไดใชประโยชนใหกลับสูผืนดิน ผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว โดยไม

ดําเนินการสิ่งใดๆ ที่เปนการรบกวนกระบวนการผสมธาตุอาหารของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อยูในดิน 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา ลักษณะสําคัญของเกษตรอินทรีย คือ การทําการเกษตรโดยไมใช

สารเคมีในการผลิต ใหความสําคัญกับการสรางสุขภาพที่ดีของดิน พืช และสัตว ขณะเดียวกัน

หลีกเลี่ยงการปลูกพืชชนิดเดียวและพืชนอกฤดู เพื่อนําไปสูความอุดมสมบูรณ และคงไวซึ่งความ

หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตทีดี่ของทั้งเกษตรกรและผูบริโภค 

2.3.3 ขาวอินทรีย 

 พื้นที่ที่คณะผูวิจัยเลือกศึกษาในครั้งน้ี มีจุดเดนในเรื่องของการปลูกขาวอินทรีย ซึ่งหลักการ

และแนวทางในการปลูกขาวอินทรีย มีดังน้ี (รุงเรือง ลาดบัวขาว, 2548: 12-16) 

 การผลิตขาวอินทรียตองไมใชสารเคมีหรือสารที่ผานกระบวนการสังเคราะหทางเคมีทุกชนิดใน

ทุกข้ันตอน นับต้ังแตการผลิตจนกระทั่งการเก็บรักษาผลผลิต เนนการใชความอุดมสมบูรณจากอินทรีย

ในดินในสภาพที่เปนธรรมชาติ ขณะเดียวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินดวยวัสดุอินทรยี และใชแมลง
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ศัตรูธรรมชาติกําจัดศัตรูพืช ประกอบกับควบคุมการระบาดของวัชพืชโดยใชขาวพันธุตานทาน รวมถึง

ควบคุมวิธีการปลูกและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อสรางสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งการปลูกขาวอินทรียมี

หลักการและแนวทางที่สําคัญ ดังน้ี 

 1) การเลือกพ้ืนท่ีควรเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม เชน หางจากถนน หางโรงงาน หางแปลงที่ปลูก

โดยใชสารเคมี และมีแหลงนํ้าที่สะอาด โดยกอนดําเนินการปลูกตองมีการศึกษาประวัติของพื้นที่วา

เคยปลูกอะไรบาง เพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษที่ตกคางในดินและนํ้า 

 2) การวางแผนจัดการดินมีการปองกันสารพิษเขาสูดิน เชน ปองกันทางนํ้าดวยการขุดคู

รอบแปลงนา สวนปองกันทางอากาศทําไดโดยปลูกพืชกันชน และไมเผาตอซัง ฟางขาว เศษวัสดุ

อินทรียในแปลงนา ไมปลอยที่ดินใหวางเปลากอนการปลูกขาวและหลังจากการเก็บเกี่ยว รวมถึงไมนํา

พืชที่ไมใชประโยชนออกจากแปลงนา แตนําวัสดุอินทรียเขามาใสในแปลงนาอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน

เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินดวยการปลูกพืช เชน พืชตระกูลถ่ัว อีกทั้งใชอินทรียวัตถุที่เกิดข้ึนใหมี

ประโยชนสูงสุดตอการปลูกขาว 

 3) การวางแผนปองกันภายในฟารมท่ีทําการเกษตร สามารถทําไดโดยการจัดระบบการ

เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ  

 4) การวางแผนระบบการปลูกขาวทั้งการเลือกฤดูปลูกที่เหมาะสม ใชพันธุขาวที่ตานทาน

โรคแมลง คํานึงถึงสภาพดิน อากาศ ความตานทานตอโรคแมลง และวัชพืชของพันธุขาวที่ปลูก 

รวมถึงความหลากหลายของชนิดพืชในแปลงนา ตลอดจนไมใชเมล็ดพันธุที่ไดจากการตัดตอสาร

พันธุกรรม (GMO)  

 5) การใชปุยอินทรียเนนการหลีกเลี่ยงการใชปุยสังเคราะหทุกชนิด และใสปุยอินทรียจาก

ธรรมชาติอยางสม่ําเสมอ เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด 

 6) การวางแผนจัดการน้ําโดยรักษาระดับนํ้าใหเหมาะสมตอการปลูกขาวอินทรียตลอดฤดู

ปลูก ทั้งน้ีการรักษาระดับนํ้าที่เหมาะสมอยูที่ 5-15 เซนติเมตร จนถึงระยะเวลากอนเก็บเกี่ยว

ประมาณ 7-10 วัน จึงระบายออกเพื่อใหขาวสุกพรอมกัน และแหลงนํ้าที่ใชน้ัน ควรอยูหางจากพื้นที่ที่

ใชสารเคม ี

 7) การปองกันกําจัดโรคแมลงและศัตรูพืชสิ่งสําคัญ คือ ไมใชสารเคมี หรือสารสังเคราะหใน

การปองกันกําจัดโรคแมลงและสัตวที่เปนศัตรูขาวทุกชนิด ใชขาวตานทานโรคแมลงและสัตวศัตรูพืช 

ปลูกพืชขับไลแมลงบนคันนา เชน ตะไครหอม ใชวิธีกล เชน ใชแสงไฟลอ กับดัก และกาวเหนียว เปน

ตน รวมทั้งรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ โดยสงเสริมการแพรขยายปริมาณของแมลงที่มีประโยชน 

เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน 

 8) การจัดการหลังการเก็บเก่ียวในข้ันตอนการตาก และการเก็บรักษาผลผลิต ควรเก็บขาว

ไวในโรงที่เหมาะสม สามารถระบายอากาศไดดี หรือเปนโรงเก็บที่ใหไอรอนผานเขาไปอบเมล็ดได สวน
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การบรรจุหีบหอ ควรบรรจุในถุงขนาดเล็กต้ังแต 1-5 กิโลกรัม โดยใชวิธีอัดกาซคารบอนไดออกไซด 

หรือกาซเฉ่ือย หรือเก็บในสุญญากาศ 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา จากหลักการและแนวทางในการปลูกขาวอินทรียดังกลาว ช้ีใหเห็นวา 

การปลูกขาวอินทรียตองอาศัยความพิถีพิถันในทุกกระบวนการ นับต้ังแตการเลือกพื้นที่ ตองมีการ

จัดการดิน วางแผนปองกันภายในฟารมที่ทําการเกษตร สามารถทําไดโดยการจัดระบบการเก็บรักษา

เครื่องมืออุปกรณการวางแผนระบบการปลูกขาวการใชปุยอินทรียการวางแผนจัดการนํ้าการปองกัน

กําจัดโรคแมลงและศัตรูพืช รวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

2.4 ขอมูลเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม 

 วิถีชีวิตของชาวคลองโยงทําอาชีพเกษตรกรเปนหลัก บรรพบุรุษบุกเบิกหักรางถางพงใน

บริเวณ “ทุงนครชัยศรี” เพื่อเปนที่อยูอาศัยและที่ทํามาหากิน โดยต้ังรกรากกันมานานกวา 4-5 ช่ัว

อายุคน ซึ่งพื้นที่ดินของสหกรณบานคลองโยงมีประมาณ 1,800 ไร ต้ังอยูในตําบลคลองโยง อําเภอ

พุทธมณฑล และตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามแนวคลองโยงที่เช่ือม

ระหวางแมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้านครชัยศรี ในนิราศพระประธม และนิราศพระแทนดงรังของสุนทร

ภู ไดบรรยายไว ดังน้ี (ประภาส ปนตบแตง และคณะ, 2556: 126) 

นิราศพระประธม 

 “ที่ริมคลองสองฝงเขาต้ังบาน  นาสําราญเรียงรันควันโขมง 

 ถึงชะวากปากชองช่ือคลองโยง  เปนทุงโลงลิบลิ่วหวิวหวิวใจ 

 มีบานชองสองฝงช่ือบางเชือก  ลวนตมเปอกเปอะปะสวะไสว 

 ที่เรือนอยลอยลองคอยคลองไป  ที่เรือใหญโปงโลงตองโยงควาย 

 เวทนากาสรสูถอนถีบ   เขาตีรีบเรงไปนาใจหาย” 

นิราศพระแทนดงรัง 

 “มาตะบึงลุถึงหัวโยงเชือก   เปนโคลนเทือกทองนาชลาสินธุ 

 คลองก็เล็กนํ้าต้ืนเห็นพื้นดิน  ไมนากินนํ้าทาระอาใจ 

 ตองจางโยงโยงเรือเหลือลําบาก  ใหควายลากเรือเลื่อนเขย้ือนไหว 

 ผูกระนาวยาวยืดเปนพืดไป  ทั้งเจกไทยปนกันสน่ันอึง 

 ไมพักแจวพักถอใหรอรา   เปนราคาจางประจําลําสลึง 

 เห็นเพื่อนเรือเมื่อจวนจะรุงราง  มีมุงกลางกอดเมียอยูเคลียคลอ 

 แสนอาภัพก็แตเราชางเปลาปลอด  ไมไดกอดเหมือนอยางเขาหรือเราหนอ 
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 นอนก็อัดอุดอูคุดคูงอ   ในใจคอคับแคบแทบจะตาย 

 ทั้งคับใจคับที่เจาพี่เอย   ไมหลับเลยจนสวางกระจางฉาย 

 เขาโยงเรือรีบรุดไมหยุดควาย  มาจนสายจึงพนตําบลโยงฯ” 

 ประวัติ ความเปนมา ชาวบานไดรวบรวมไวในเอกสารช่ือ สรุปความเปนมาท่ีดินบานคลอง

โยง (สหกรณบานคลองโยง, ม.ป.ป.: 1) ซึ่งไดอธิบายไววา คลองมหาสวัสด์ิไดขุดในชวง พ.ศ. 2400-

2503 หลังสัญญาเบาริง พ.ศ. 2398 เมื่อขุดคลองเสร็จเจานายในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงใหเจาพระยาทพิา

กรวงศจับจองที่ดินวางเปลาริมคลองทางแขวงเมืองนนทบุรีฝงเหนือ 1,620 ไร แขวงเมืองนครชัยศรีฝง

เหนือ 9,396 ไร ฝงใต 5,188 ไร รวมเปนนาทั้งหมด 16,200 ไร แบง 50 สวน ไดสวนละ 324 ไร เปนที่

นายาว 60 เสน กวาง 5 เสน 8 วา เพื่อพระราชทานแกสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ และพระเจาลูกเธอ 

รวมถึงใหบาวไพร ชาวบานคลองโยงผูบุกเบิกที่ดินดวยการหักรางถางพงกันต้ังแตสมัยโบราณตองเชาที่

นาทํากินจนถึงบัดน้ี 

 ในหลักฐานโฉนดที่ดิน ผูที่ถือกรรมสิทธ์ิ คือ เจาจอมมารดาชุม ในรัชกาลที่ 4 ตอมาที่ดิน

ทั้งหมดตกทอดมาสูสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขณะเดียวกันชาวบานที่เชาที่ดินทํากิน ตางมี

หลักฐานใบเสร็จรับเงินคาเชาที่นาของวังวรดิศ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2479 โดยเก็บคาเชานาของนาย

จุย ป 2478 เปนจํานวนเงิน 20 บาท ใบเสร็จลงช่ือผูเก็บเงิน คือ "หลวงสกลคณารักษ"  

 จากน้ัน ที่ดินผืนน้ี ตกทอดกันมาในพระราชตระกูลดิสกุลจนถึงเจาของรายสุดทายที่ระบุอยู

โฉนดที่ดิน คือ ประไพพิศ เกตุราย โดยมี บุญชิต เกตุรายนาค เปนผูจัดการมรดก และเคยประกาศ

ขายยกผืนเมื่อป 2496 ในราคาประมาณไรละ 1,100 บาท แตขายไดเพียง 700 ไร และเหลือจํานวน 

1,800 ไร ซึ่งบุญชิต เกตุรายนาค ไดมอบให “นายกองนา” เปนผูเก็บคาเชา เพื่อสงใหกับตนเอง 

 เจาของท่ีกับชาวนา ความคาดหวังท่ีตางกัน 

 จากความเปนมาขางตน ช้ีใหเห็นวา เจาของที่ตองการที่จะขายที่ และใหเชา ในมุมกลับกัน

ชาวนาตองการมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ภายใตกระแสประชาธิปไตยเบงบาน และยุคการปฏิรูปที่ดิน 

ในป 2518 ชาวนาไดรวมตัวกันเสนอตอกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อขอยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนจัดหา

ที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร พ.ศ. 2518 มาดําเนินการจัดต้ังสหกรณนิคมในลักษณะการเชาซื้อที่ดิน โดย

ผอนชําระเงินคืนแกกองทุนหมุนเวียนฯ ตามหลักฐานหนังสือกองสหกรณนิคม กส.12.8/198 ลงวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2518 และคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ที่ 609/2518 สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2518 ให

คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินที่ตําบลคลองโยง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมพิจารณาราคาที่ดิน รวมถึง

ความเหมาะสมของที่ดินตามที่เกษตรกรผูเชานาไดรองขอใหกรมสงเสริมสหกรณจัดต้ังสหกรณการเชาซือ้

ที่ดิน มีหลักฐานช้ีชัดวา มีการซื้อที่ดิน จํานวน 1,800 ไร ในราคาไรละ 2,500 บาท 
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 ชวงป 2523 มีการจัดต้ังสหกรณเชาที่ดินคลองโยง จํากัด แตไมไดมีการดําเนินการเชาซื้อ

ที่ดินตามเจตนารมณเดิมของการซื้อที่ดิน ภายใตกองทุนจัดหาที่ดินชวยเหลือชาวนาชาวไร กลาวคือ 

ระยะเริ่มแรกใหจัดต้ังเปนสหกรณเชาที่ดินกอน หลังจากผอนชําระเงินยืมจากกองทุนหมุนเวียนฯ 

จํานวน 4.5 ลานบาท และมีหนังสือราชการ ป 2543 ที่ระบุวา มีการสงเงินคืนกองทุนไปแลวประมาณ 

4.2 ลานบาท รวมถึงมีการพัฒนาที่ดิน และเมื่อสหกรณมีความเขมแข็งแลว จึงจะดําเนินการเชาซื้อ มี

หลักฐานวา ที่ดินแปลงน้ีซื้อโดยเงินกองทุนหมุนเวียนฯ รวมทั้งสิ้น 4,507,500 บาท (หนังสือราชการ

นิคมสหกรณคลองหลวง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2543 ระบุวา ป 2542 กรมสงเสริมสหกรณไดสงเงินเขา

บัญชีกองทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกร 4,141,791 บาท จนถึงป 2550 ชาวบานไดคืน

เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ไปแลวประมาณ 5.6 ลานบาท) หลังจากน้ัน คนในชุมชนไดรวมกันเชาซื้อ 2 

ครั้ง ในป 2533 และป 2546 ทั้งน้ีไดรวมกับเครือขายภายนอกในการเคลื่อนไหว คือ เครือขายหนี้สิน

ชาวนาแหงประเทศไทย 

 การเคลื่อนไหว เรียกรองสิทธิในการถือครองท่ีดิน 

 ในป 2549 กรมสงเสริมสหกรณไดทําการมอบที่ดินคืนแกกรมธนารักษตามนโยบายของ

รัฐบาล ที่ตองการใหกรมธนารักษทวงที่ดินคืนจากหนวยงานตางๆ มาดําเนินการจัดเชาเอง ภายใต

โครงการรัฐเอื้อราษฎร ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี 24 ธันวาคม 2544 ไดกําหนดไววา หามนําที่ดินราชพัสดุ

ไปจําหนายจายโอนแกผูอื่น ต้ังแตป 2549 แตประเด็นดังกลาว หนวยงานราชการไมไดช้ีแจงให

ชาวบานไดรับรูและเขาใจอีกทั้งเก็บคารังวัด คาประกันที่ดิน คาธรรมเนียม และคาเชาในอัตราที่สูง 

กลาวคือ เดิมสมาชิกเสียคาเชา ทั้งที่อยูอาศัยและนา 20 ไร ประมาณ 3,000-4,000 บาท หลังจากน้ัน

เสียคาในปแรกเขาประมาณ 40,000-50,000 บาท   

 อีกดานหน่ึง การจัดการเชาโดยธนารักษพื้นที่ นับเปนการเชาแบบรายบุคคล ไมผานการมี

สวนรวม หรือการดําเนินการโดยสหกรณการเชาที่ดินคลองโยง อีกทั้งปลอยใหมีการเปลี่ยนมือการเชา

โดยผูที่ไมไดเปนเกษตรกร อันสงผลใหที่ดินหลุดมือจากเกษตรกร และเปนการทําลายความเขมแข็ง 

ลดอํานาจตอรองของเกษตรกรรายยอย 

 จากสถานการณ ดังกลาว จึงนํามาสูการเรียกรองสิทธิของสมาชิกสหกรณ เมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 2551 ใหธนารักษพื้นที่จังหวัดนครปฐมชะลอการเก็บคาเชา และคาธรรมเนียมตางๆ 

รวมถึงตองชวยผลักดันใหชาวนามีกรรมสิทธ์ิในที่ดินทํากินตามเจตนารมณของผูขายที่ดิน ประกอบกบั

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 85 วรรค 2 และรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 

 ขณะเดียวกัน มีการเคลื่อนไหวในหลากหลายชองทาง ไดแก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 

เขาพบเพื่อเจรจากับรองผูวาราชการจังหวัดธนารักษพื้นที่นครปฐม และหนวยราชการตางๆ ที่
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เกี่ยวของ โดยขอสรุปในวันน้ัน คือ ธนารักษพื้นที่นครปฐมใหชาวบานเชาที่ดินเปนไปตามโครงการ 

“รัฐเอื้อราษฎร” และตองทําตามระเบียบที่มีอยู 

 3 กรกฎาคม 2551 เขาพบเพื่อเจรจากับ ประพัฒน ปญญาชาติรักษ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ เพื่อรวบรวมเอกสารที่ระบุ

เจตนารมณของการใชที่ดิน แตไมพบเอกสารดังกลาว 

 9 กรกฎาคม 2551 สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

และคณะกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมกัน

สืบสวนขอเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอใหรัฐบาลดําเนินการแกไขปญหาใหเปนไปตามเจตนารมณ

เดิมของการจัดต้ังสหกรณนิคมฯ 

 จากน้ัน ระหวางวันที่ 4-10 มีนาคม 2552 สมาชิกสหกรณเชาที่ดินคลองโยงไดรวมชุมนุมใน

นาม “เครือขายปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทย (คปท.)” ทําใหรัฐบาลตองแตงต้ังคณะกรรมการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

และคณะอนุกรรมการแกปญหาเฉพาะอีกจํานวน 6 ชุด ทั้งน้ี การเจรจาที่ ดําเนินการโดย

คณะกรรมการอํานวยการและอนุกรรมการฯ ทั้งสองชุด กอใหเกิดขอตกลงรวมกันในการแกไขปญหา 

ภายใตนโยบายการกระจายการถือครองท่ีดินในรูปโฉนดชุมชน เน่ืองจากที่ดินแปลงน้ี ยังไมได

ดําเนินการตามกระบวนการเชาซื้อที่ดินอยางสมบูรณ ซึ่งตามหลักการเชาซื้อจะตองมีการคิดราคา

ที่ดินอยางนอยตามราคาประเมินที่ดินปจจุบัน กลาวคือ ราคาไรละ 500,000 บาท สหกรณฯ และ

ชาวบานตองจายเงิน ประมาณ 900 ลานบาท (พื้นที่ 1,800 ไร) 

 ตอมา ในป 2553 ชาวบานคลองโยงไดรวมชุมนุมกับพี่นองเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศ

ไทย ที่หนาทําเนียบรัฐบาล เปนเวลา 3 วัน นายกรัฐมนตรีจึงเรงแกไขปญหาเรื่องคดีความ และประชุม

คณะกรรมการฯ ที่จัดต้ังข้ึนอีกครั้ง นําไปสูการออกมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553 และมติ

คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ใหนําท่ีดินมาดําเนินการจัดการใหเกษตรกรมีท่ีดินทํากิน

เปนของตนเอง ตามเจตนารมณของรัฐภายใตเจตนารมณเดิมของกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2518

โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญ คือใหดําเนินตามแนวทางของรัฐบาล อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ดานนโยบายการถือ

ครองที่ดินและบริหารจัดการที่ดินอยางย่ังยืนและมั่นคงโดยชุมชนในรูปโฉนดชุมชน กลาวคือ ให

สหกรณบานคลองโยง จํากัด เปนผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน และสมาชิกของสหกรณมีสิทธิในการครอบครอง

และใชประโยชน โดยหามจําหนาย จาย โอนใหแกผูอื่นใด เวนแตจะตกทอดเปนมรดกแกทายาท ทั้งน้ี

ผูรับที่ดินตองมีคุณสมบัติเปนสมาชิกสหกรณ และเปนผูที่มีภูมิลําเนาในชุมชนเทาน้ัน สวนการใช

ประโยชนในที่ดินของสมาชิก ตองใชที่ดินเพื่อทําประโยชนในการเกษตรกรรม และที่อยูอาศัยเทาน้ัน 

หามนําไปทําธุรกิจอุตสาหกรรม และกิจกรรมที่ทําลายสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และมีขอตกลงรวมกัน

วา สมาชิกมีหนาท่ีท่ีจะตองชวยกันปรับรูปแบบการผลิตใหพัฒนาไปสูการเกษตรยั่งยืน 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.5.1งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู 

จงลักษ เวชธรรมา (2556: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรูขององคการบริหารสวน

ตําบล อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการจัดการความรูของ

องคการบริหารสวนตําบล อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรีและ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ

บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรูขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณทํางาน โดยกลุมตัวอยางเปนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเขต

อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย พบวา 1) การจัดการ

ความรูขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายดาน ดานการ

เรียนรู ดานการเขาถึงความรู ดานการบงช้ีความรู ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ ดานการ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการสรางและการแสดงหาความรู อยูในระดับมาก สวนดานการ

ประมวลผลและกลั่นกรองความรู อยูในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร

เกี่ยวกับการจัดการความรูขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี จําแนก

ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

ปยะนนท พรึ่งนอย (2556: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของ

เทศบาลในพื้นที่เขตปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพ ปญหา และความรูของการจัดการ

ความรูในเทศบาลทุกระดับในเขตปริมณฑล เพื่อการสรางรูปแบบการจัดการความรูตอการปฏิบัติงาน 

และประเมินรูปแบบการจัดการความรูของเทศบาลในเขตปริมณฑล โดยมีรูปแบบการศึกษาเปนการ

วิจัยและพัฒนาในเชิงการวิจัยคุณภาพ  

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการจัดการความรูของเทศบาลในเขตปริมณฑล พิจารณาจากแนว

ปฏิบัติงานทั้ง 4 ดาน ของเทศบาล ไดแก การศึกษาความตองการของประชาชน การกําหนดนโยบาย

และยุทธศาสตรการพัฒนาของผูบริหารเทศบาล การวางแผนโครงการและปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาล และการจัดสรรงบประมาณและการดําเนินการตามแผนงาน พบวา การดําเนินงานตางๆ 

ตามแนวปฏิบัติทั้ง 4 ดาน ยังขาดการใชการจัดการความรูอยางเปนระบบแบบแผน หรือมีสภาพการ

จัดการความรูที่ยังไมเปนรูปธรรม และยังไมมีรูปแบบการจัดการความรูครบถวนตามกระบวนการ

จัดการความรู คือ การแสวงหาความรู การสรางความรู การจัดเก็บความรู การเผยแพรและการถาย

โอนความรู 2) ปญหาการจัดการความรูของเทศบาลในเขตปริมณฑล จากการสัมภาษณผูบริหาร

เทศบาล สรุปไดดังน้ี การไมไดใชรูปแบบการจัดการความรูที่เปนระบบในการจัดการความรู บุคลากร
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ของเทศบาลขาดความเขาใจตอรูปแบบการจัดการความรู และเทศบาลบางแหงขาดระบบเทคโนโลยี

เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู 

สวนรูปแบบการจัดการความรูของเทศบาลในเขตปริมณฑลที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน ไดยึดตามแนว

ปฏิบัติงานของเทศบาลซึ่งผูวิจัยไดใชแนวคิดกระบวนการจัดการความรู 4 องคประกอบ คือ (1) การ

แสวงหาความรู (2) การสรางความรู (3) การจัดเก็บความรู และ (4) การเผยแพรและการถายโอน

ความรู มาใชกับแนวปฏิบัติงานของเทศบาล โดยผลการประเมินการทดลองใชรูปแบบการจัดการ

ความรูของเทศบาลในเขตปริมณฑลทั้ง 3 ดาน ของพนักงานเทศบาล คือ ดานความเขาใจตอความรู

ในกระบวนการจัดการความรูดานการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ และดานความพึงพอใจตอรปูแบบ

การจัดการความรู พบวา พนักงานเทศบาลประเมินตนเองวา มีความเขาใจตอความรูในการจัดการ

ความรูการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ และความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูชวงหลังการ

ทดลองมากข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุริยนต ปนทะนะ (2556: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรูเรื่องการอนุรักษพันธุขาว

เหนียวสันปาตองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาลักษณะการจัดการความรู ศึกษาปญหาการจัดการความรู และแนวทางการ

จัดการความรูเรื่องการอนุรักษพันธุขาวเหนียวสันปาตองขององคการปกครองสวนทองถ่ินในอาํเภอสนั

ปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยใชกระบวนการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวยการกําหนดองคความรู 

การสรางและถายโอนความรู การแสวงหาและการจัดเก็บความรู การแบงปนและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการคนควาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง ผลการวิจัยพบปญหาที่สําคัญวา 1)การปลูกขาวเหนียวพันธุสันปาตองปลูกไดเฉพาะนาป 

เปนขาวไวตอชวงแสงและตองการแสงแดดเวลากลางวัน ชาวเกษตรกรไมนิยมปลูกขายเพราะให

ผลผลิตตอไรตํ่ากวาขาวเหนียวพันธุสันปาตอง ซึ่งไดรับการพัฒนาพันธุข้ึนมาใหม 2) เยาวชนคนรุน

ใหมที่จบการศึกษาแลว ไมนิยมทําอาชีพเกษตรกรรม คือหันไปทําอาชีพภาคอุตสาหกรรมและอาชีพ

ภาคบริการ ทําใหจํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวน้ันลดลง ตอไปจะขาดการถายทอดความรูจากรุนหน่ึงสู

รุนหน่ึง แนวทางการจัดการความรู คือ เกษตรกรมีการนําความรูที่ฝงลึกในคน (Tacit Knowlcdge) 

มาใชผสมผสานกับความรูที่ไดรับจากการอบรม เรียนรู ซึ่งเปนความรูประเภทที่เปดเผย (Explicit 

Knowledge) เปนการรวมรวมองคความรูของผูปฎิบัติที่เกิดจากประสบการณและในรูปของเอกสาร

ตางๆ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บ เผยแพร และแบงปนความรูเพื่อใหเกิดการ

ตอยอดองคความรูเปนความรูที่สามารถนํามาใชในการพัฒนางาน พัฒนาคนใหดีย่ิงข้ึน 

สุพัตรา คงขํา (2556: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา

พื้นบานหนังตะลุงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา

สภาพการณการจัดการความรูภูมิปญญาพื้นบานหนังตะลุง 2) ศึกษาคุณคาและการอนุรักษภูมิปญญา
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พื้นบานหนังตะลุง 3) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาพื้นบานหนังตะลุงเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมทองถ่ิน และ 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูภูมิ

ปญญาพื้นบานหนังตะลุงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมทองถ่ิน ใชวิธีการวิจัยแบบการ

วิจัยและพัฒนา รวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการวิจัยแบบพหุเทศะกรณีศึกษา 

รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการณการจัดการความรูของคณะหนังตะลุงมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงปริมาณโดยคณะหนังตะลุงมีความตองการจําเปนในดานการแสวงหาความรู และดานการ

จัดเก็บความรูเปนข้ันตอนที่มีปญหามากที่สุดและยังเปนลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน

สูงสุด โดยคณะหนังตะลุงมีสภาพการจัดการความรูที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง สวนสภาพการ

จัดการความรูที่คาดหวังอยูในระดับมาก และปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการจัดการความรู 

ประกอบดวย ภาวะผูนําวัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยี ความรูหรือภูมิปญญา กิจกรรม การสนับสนุน

จากหนวยงานภาครัฐ การบริหารจัดการ และการสรางเครือขายความรวมมือ  2) คุณคาของหนัง

ตะลุง จําแนกออกเปน 2 ดาน หลักคือ ดานการพัฒนาบุคคล และดานการพัฒนาสังคม สวนแนวทาง

ในการอนุรักษหนังตะลุง จําเปนตองเสริมสรางและพัฒนากลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ผูเปนนายหนัง

ตะลุง ลูกคูหรือนักดนตรี ผูรับหนังตะลุง ผูดูหรือผูชม และผูสงเสริมหนังตะลุง  3) การพัฒนารูปแบบ

การจัดการความรู ประกอบดวยหลักการความรู  “BONAMSUB Model” มีองคประกอบยอย 8 

ประการคือ (1) ภาวะผูนํา (2) โอกาสของการเรียนรู (3) สรางเครือขายในการทํางาน (4) กิจกรรม

ตอเน่ือง (5) การจัดการ (6) คานิยมรวมกัน (7) การใชเทคโนโลยี และ (8) อยูในความดูแลของภาครัฐ 

4) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูทรงคุณวุฒิ

เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเปนไปไดในแนวทางปฏิบัติ และการนําไปใชประโยชนไดจริงใน

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

วนิดา สัจพันโรจน (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลใหเปนองคกรแหงการเรียนรู กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา

เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการพัฒนาองคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่

สมบูรณแบบ งานวิจัยน้ีใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการเขาไป

สังเกตการณในพื้นที่จริง โดยศึกษาสภาพปญหาและขอเท็จจริงในการบริหารขององคกรบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานโครงสราง ดานการปฏิบัติงาน และดาน

การใชเทคโนโลยี  

ผลการศึกษาพบวา ดานบุคลากร ผูบริหาร อบต. สวนใหญ ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ประสบการณการทํางานซึ่งกันและกัน สงผลใหพนักงานของ อบต. ไมมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เทาที่ควร สงผลใหคุณภาพของงานตํ่าไปดวย นอกจากน้ียังพบวาผูบริหาร อบต. สวนใหญไมกระตุน
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ใหพนักงานเกิดการเรียนรู หรือไมสนับสนุนใหพนักงานแสดงความคิดเห็นในการกําหนดแผนงาน

รวมถึงไมมีการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังขาดการทํางานเปนทีม (team work) 

ดานโครงสราง พบวา อบต. สวนใหญ มีลักษณะรวมศูนยอํานาจในการสั่งงานอยูที่นายก 

อบต. หรือ ปลัด อบต. ไมมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับหัวหนางานฝายตางๆ สงผลใหการ

ปฏิบัติงานในการแกปญหาของทองถ่ินไมมีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และไม

มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหเขากับสังคมฐานความรู 

ดานการปฏิบัติงาน พบวา อบต. สวนใหญ ไมมีการจัดการความรู ไมมีการจัดบรรยายใหเกิด

การเรียนรูในการปฏิบัติงาน ไมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และไมมีการประสานงานทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร ทําใหการบริหารงานไมบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว 

ดานเทคโนโลยี พบวา อบต. สวนใหญ ไมมีผูที่ชํานาญดานเทคโนโลยี แมจะมีเทคโนโลยี

ระดับสูง แตใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ และไมมีการทําคูมือการใชเทคโนโลยีในสํานักงาน สงผลให

การปฏิบัติบางดานมีความลาชา 

งานวิจัยน้ียังไดเสนอแนะวาอบต. ควรนําการจัดการความรูมาใช โดยเชิญผูมีประสบการณมา

ใหความรูในการปฏิบัติงานแกพนักงาน และควรกําหนดใหมีกระบวนการจัดการความรูใน อบต. อาทิ 

การแสดงหาความรู การสรางความรู การจัดเก็บความรู การเผยแพรความรู และการประยุกตใช

ความรูกับการปฏิบัติงานขององคกรบริหารสวนตําบล 

อารีวรรณ ทับทอง (2549: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความรูของหมอพื้นบานใน

จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการจัดการความรูในระดับบุคคลและในระดับกลุมของ

หมอพื้นบาน จากการศึกษาพบวา ความเปนมาของหมอพื้นบานแตละคนตาง มีพื้นฐานมาจากการเหน็

ประสบการณของบรรพบุรุษและการมีใจอยากชวยเหลือคน โดยใชองคความรูพื้นฐานมาดูแลสุขภาพ

ของคนในชุมชน สําหรับการจัดการความรูของหมอพื้นบานแตละคนพบวามีการแสวงหาความรูหลาย

วิธีซึ่งสวนใหญสืบทอดความรูจากบรรพบุรุษ หรือจากตําราพื้นบานเกาๆ หรือสอบถามผูรู หรือครูพัก

ลักจํา การนําความรูไปใชมีการผสมผสานหลายวิธีทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เทียบเคียง

วิเคราะหโรค การลองผิดลองถูก และการประยุกตใช ในเรื่องการถายทอดความรู ไมมีการถายทอด

อยางเปนระบบชัดเจนเพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป สวนการจัดการความรูในระดับบุคคลพบวา หมอ

พื้นบานในเครือขายไดรวมกิจกรรมตางๆ โดยเปนกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนและรือ้ฟนองคความรู กจิกรรม

ที่สามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง โดยกิจกรรมที่เนนการหาความรูเพิ่มเติม มีการทบทวนบทเรียน 

และสถานการณทํางาน จึงทําใหหมอพื้นบานสามารถฟนฟูและตอยอดความรูจากเดิมได 

Coakes, Amar and Granados (2010: 282-304) ศึกษาเรื่อง Knowledge Management, 

Strategy, and Technology: A Global Snapshot ผลการศึกษาวิจัย พบวา กลยุทธเปนปจจัยสําคัญ

ของกระบวนการจัดความรู นอกจากน้ียังพบวา วัฒนธรรมองคกรเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สามารถผลักดัน
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ใหการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการจับความรูที่ไดมาจากประสบการณความสําเร็จได ตลอดจน

องคกรสามารถการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการจับความรูที่ไดมาจากประสบการณและนํา

ความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนยังชวยใหบุคลากรในองคกรมีความรูความสามารถ

ปฏิบัติงานไดหลากหลายหนาที่ โดยเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานที่ใชความชํานาญเฉพาะดานเปนการ

ปฏิบัติงานที่หลากหลายหนาที่ รวมทั้งทุกคนในองคกรสามารถใชเครื่องมือ อุปกรณ ที่จําเปนไดเปน

อยางดี ซึ่งเปนผลจากการที่ทุกคนในองคกรไดมีการสื่อสารถายทอดความรูและประสบการณ 

โดยเฉพาะความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคลผานชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice-CoP) 

นอกจากน้ี ยังพบวา การจัดการความรูในองคกรน้ันควรดําเนินการโดยกลุมคนที่ทํางานรวมกันหรือ

ทีมงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงที่จะประสบความสําเร็จในการแบงปนความรูได น้ัน องคกรตองมี

อินทราเน็ตที่ใชในการแลกเปลี่ยนความคิดขอมูลขาวสาร และความรู ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ

ของเทคโนโลยีที่นํามาใชในกระบวนการจัดการความรู อาทิ การจัดเก็บความรูขององคกร 

Lui (http://proquest.umi.com.pqweb, 11 November 2015) ไดศึกษา ปจจัยที่สนับสนุน

ใชระบบการจัดการความรูและผลกระทบของการใชที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูแตละบุคคล งานวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงคจัดระบบการเรียนรูในองคกรและอธิบายใหเห็นวาสามารถวัดไดโดยผานการประเมินทั้ง

สถานภาพภายใน (ความรู) และขอเท็จจริงที่สามารถสังเกตได (พฤติกรรมและการปฏิบัติ) ผลการวิจัย

พบวา ระบบความรูที่แข็งแกรงมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการเรียนรูแตละบุคคล และอธิบายวา

ระบบความรูมีประโยชนตอการเรียนรูในหลายดาน การวิจัย ยังเสนอแนะวา ความสามารถในการรับรู

ของแตละคนและการใชประโยชนของระบบความรู และการสนับสนุนการจัดการเปนปจจัยหลักที่

นําไปสูการใชระบบความรู คุณภาพของระบบสารสนเทศไมมีผลกระทบโดยตรงกับการใชระบบ

ความรู ผลกระทบการใชระบบความรูข้ึนอยูกับแตละคน ดังน้ัน ความสัมพันธเชิงสาเหตุจากระบบ

คุณภาพการใชระบบความรูไมมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี การวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูใชจํานวนมากที่สุดให

ความสําคัญกับระบบความรู องคกรควรเนนใหความสําคัญกับคนมากกวาเทคโนโลยีเมื่อมีการ

จัดระบบความรูหลัก จากน้ันคนจะเปนผูเลือกใชระบบแบงปนความรูกับผูอื่น หรือเก็บความรู สุดทาย 

การศึกษายังระบุประเด็นที่ช้ีใหเห็นความตองการและการวิจัยในอนาคตโดยตรง คือ ควรใชวิธีในการ

เก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหหลายตัวแปรมากข้ึน เพื่อใหชัดเจนครอบคลุมบริบทวัฒนธรรม เพื่อ

ตรวจสอบอิทธิพลของวัฒนธรรม การใชความรูและผลของการเรียนรู และการวัดที่สัมพันธกับการวิจยั

เพื่อความถูกตอง ทดสอบ และปรับปรุงทั้งระบบการวัดและโมเดล 

Hamid (http://www.tlainc.com/articl154.htm, 9 November 2015) ศึกษาเรื่อง Identifying 

Knowledge and Creating Knowledgeable Employees เพื่อศึกษาวา องคการจะสามารถระบุ

ความรูที่ตองการภายในองคการไดอยางไร และการสนับสนุนใหพนักงานขององคการเปนพนักงานที่

เปยมดวยความรูไดอยางไร โดยใชธุรกิจอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน 4 แหง ผูวิจัยไดตระหนักวา การ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถสนับสนุนระบบขององคการในเรื่องการระบุความรูที่จําเปน และการ

สนับสนุนใหเปนพนักงานที่เปยมดวยความรู ใชการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะการสัมภาษณแบบมี

โครงสรางกับพนักงานดานบริหารจัดการของบริษัท 4 แหง ซึ่งเปนพนักงานในตําแหนงผูจัดการตาม

สายงาน ผูจัดการโครงการ ผูจัดการสํานักงาน และผูอํานวยการดานบริหาร ขอคําถามในแบบ

สัมภาษณมีประเด็นเกี่ยวกับความสําเร็จของความรูภายในองคการ การสามารถระบุความรูที่ใชใน

องคการ และวิธีการจัดการในการสนับสนุนพนักงานใหเปนผูทรงความรู ผลการวิจัยสรุปไดวา 

พฤติกรรมที่ระบุความรูขององคการและการเปลี่ยนความรูเหลาน้ันใหเปนทรัพยากรขององคการที่

สามารถนําไปใชพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตสําหรับองคการได ซึ่งจะไดมาจากการประชุม

หรือระดมสมองในการทํางานระหวางกลุมพนักงานและจากการสื่อสารของพนักงาน หรือการ

ถายทอดจากพนักงานที่มีประสบการณ ซึ่งแสดงใหเห็นวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถ

สนับสนุนกลยุทธการจัดความรูขององคการ และยังเปนแรงจูงใจในการหาความรูเพื่อความอยูรอด

ขององคการ โดยไมจําเปนตองมีการลงทุนดานเทคโนโลยีอยางมากเพื่อใชในการสรางความรูของ

พนักงาน 

BosuaและScheepers (2007: 93-109) ไดทําการวิจัยเรื่อง Towards a Model to Explin 

Knowledge sharing in Complex Organization Environments เปนการศึกษาวิจัยที่เปนการมุง

สูแบบจําลองที่อธิบายการแบงปนความรูในสภาพแวดลอมองคกรที่ซับซอนที่ไดขอสรุปจากการวิจยัวา 

การแบงปนความรูที่มีประสิทธิผลจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมในองคกรที่เนนดาน

ความรูและเสนอวา ประสิทธิผลของการแบงปนความรูถูกกําหนดโดยวุฒิภาวะของเครือขายทางสงัคม

ทั้งที่เปนรูปแบบละที่ไมเปนรูปแบบ รวมทั้งมีขอเสนอเพิ่มเติมอีกวา กลไกอํานวยความสะดวกภายใน

สังคมและเครือขายสังคมที่สราง ข้ึนกับกลไกที่เ ช่ือมเครือขายเหลาน้ีเขาดวยกันจะมีผลตอ

ประสิทธิภาพทั้งหมดของการแบงปนความรูในสภาพแวดลอมที่ซับซอน 

Orr and Persson (http://thailis.unit.net.th/DAO/main.nsp, 10 November 2015) 

ไดทําการศึกษาองคประกอบของการจัดการความรูในองคการตางๆ อาทิ อิริคสัน (ERISSON) ฮิวเล็ท

เพคการด (HEWLETT PACKARD) เคพีเมจี (KPMG) ซีเมนส (SIEMENS) และซีรอซ (XEROX) พบวา 

องคประกอบการจัดการความรูในองคกรที่ทําการศึกษา ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ที่สําคัญ 

ดังน้ี 1) องคประกอบดานวิสัยทัศนขององคกรที่มีการกําหนดรวมกัน โดยมีการใชความรูเปนฐานใน

การกําหนด 2) องคประกอบดานวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการจัดการความรู 3) องคประกอบดาน

การมีผูนําที่สามารถและเขาใจกระบวนการจัดการความรู 4) องคประกอบดานความรูความสามารถ

ของบุคลากร ซึ่งจะตองเปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เพื่อเปนการเพิม่

ทักษะและความสามารถรวมถึงเพื่อพัฒนาตนเองและองคการอยางสรางสรรค 5) องคประกอบดาน

การลงทุนและการใชเทคโนโลยี ความรูจะแพรกระจายไดอยางรวดเร็วก็ดวยการใชเทคโนโลยีที่มี
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ประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสมกับองคการ โดยองคประกอบเหลาน้ีจะตองมีการผสมผสานกัน

อยางสมดุล 

Peyman and Others (http://www.tlainc.com/artic185.htm, 10 November 2015) 

ไดศึกษาสํารวจปจจัยที่ทําใหเกิดความลมเหลวของการเพิ่มระบบการจัดการขององคความรูในองคการ 

ผลการศึกษาพบวา ความรูและการจัดการองคความรูในองคการเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง เปนที่ทราบแน

ชัดวาเครื่องยนต กลไกและอาคารสถานที่ไมใชสิ่งสําคัญที่ประกอบในองคการเทาน้ัน แตเปนสิ่งแนชัด

และที่สําคัญกวาน้ันคือองคความรู แนนอนที่สุดความรูและการจัดการกับความรูเปนสิ่งที่ทําใหองคกร

ประสบความสําเร็จ ถาความรูน้ันมีการจัดการที่ดี คําตอบสุดทายคือการจัดการความรูที่เปนระบบ

น่ันเอง นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวา 10 ปจจัยแหงความลมเหลวที่สําคัญมากที่สุดของการจัดการ

ความรูที่เปนระบบ สรุปไดดังน้ี คือ 1) ขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู 2) ขาดผูมี

ประสบการณที่ชํานาญดานการจัดการเรียนรู 3) ขาดความพรอมของสมาชิกองคการ 4) มีการ

วางแผนที่ผิดพลาดในโครงการน้ันๆ 5) ขาดงบประมาณในการจัดการความรู 6) การจัดการทางดาน

วัฒนธรรม 7) ขาดการสนับสนุนและมีการผูกพันของการจัดการ 8) มีการยับย้ังการพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลง 9) ขาดผูมีความรูความสามารถในการประชาสัมพันธองคการ 10) ขาดการประสาน

ติดตอระหวางระบบการทํางานเกาและใหม 

Lam (2005: 206-217) ไดทําการวิจัยเรื่อง Successful Knowledge Management 

Requires a Knowledge Culture: A Case Study เปนการศึกษาการจัดการความรูที่ประสบ

ความสําเร็จโดยใชวัฒนธรรมความรู: กรณีศึกษา บริษัท MKS การศึกษากรณีตัวอยางจากบริษัท MKS 

ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีขาวสารของอินเดีย ทําใหพบวา วัฒนธรรมความรูเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญตอการจัดความรู และผลการสัมภาษณที่ไดจากพนักงานของบริษัทMKS ไดแสดงใหเห็น

ถึงลักษณะของวัฒนธรรมบางดานที่เปนปจจัยขัดขวางการจัดความรูของบริษัท MKS ซึ่งประกอบดวย

การแขงขันภายในระหวางพนักงานดวยกันจนอาจทําใหขาดแรงจูงใจที่จะใหมีการแบงปนความรูและ

การประเมินคุณคาของลูกจางตํ่าเกินไป แตพนักงานจะพึงพอใจกับวิธีการแบงปนความรูแบบซึ่งหนา

มากกวาวิธีการที่ใชเครื่องมือ 

Chen (2004: Abstract) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่ององคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จในการ

จัดการความรู พบวา ปจจุบันองคกรที่ประสบความสําเร็จจะตองมีการนําการจัดการความรูมาใชใน

องคกร โดยองคกรเหลาน้ันตองมีองคประกอบหลักที่สําคัญในการจัดการความรู คือ มีผูนําที่ มี

พฤติกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการการจัดการความรู โดยกาํหนดไวในวิสยัทศันองคกร 

ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญ และมีกลยุทธที่เกี่ยวกับการจัดการความรูที่กําหนดไวในวิสัยทัศนดวย 
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2.5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุมชนเขมแข็ง 

 ปริญญา สิงหเรือง (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ชุมชนเขมแข็ง: กรณีศึกษาบานดอนหมู 

ตําบลขามเปย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบวา กระบวนการสรางชุมชน

เขมแข็งเกิดจากชุมชนคิดริเริ่มกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่ประสบอยู ทั้งน้ี การมีสวนรวมของคนใน

ชุมชนอาศัยระบบเครือญาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี การนับถือผูอาวุโส และภาวะผูนําเปนตัว

ขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งแนวทางดังกลาว สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพา

ตนเองได และเปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอก 

 มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน

บานโปง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย พบวา คนในชุมชนนับเปนทุนทางสังคมที่

สําคัญ มีการรวมกันวิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหาตางๆ ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูจากการ

ทํางานรวมกัน และมีการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม จนนําไปสูความมั่นคง เขมแข็ง และย่ังยืน

ของชุมชน  

 Fonchingong and Fonjong (2002: 2) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวคิดการพึ่งตนเองในการ

ริเริ่มพัฒนาชุมชนของกลุมคนรากหญาในคาเมรูน ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาชุมชนในกลุมราก

หญาของคาเมรูน เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการพึ่งพาตนเอง เพื่อปรับปรุงสภาพความ

เปนอยูใหดีข้ึน ซึ่งประชาชนเปนผูริเริ่มเองทั้งหมด รัฐทําหนาที่สงเสริมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เชน 

เทคโนโลยี และงบประมาณ และไมเขาไปแทรกแซงการดําเนินกิจกรรมใดๆ นอกจากน้ัน พบวา 

ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาชุมชน คือ ความเช่ือมั่นตอภูมิปญญาด้ังเดิมของชุมชน ทองถ่ิน 

ทักษะ เทคโนโลยี และการสนับสนุนจากผูนําภายนอกชุมชน รวมถึงการมีสวนรวมระหวางโครงสราง

ทางวัฒนธรรมกับเครือขายชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนจากสตรีและผูมีบทบาทหลักของชุมชน 

นอกจากน้ัน เสนอแนะวา แนวทางการเปลี่ยนแปลงชุมชนใหดีข้ึน คือ รัฐและภาคสวนอื่นๆ ตองให

คําแนะนํา สนับสนุนในการริเริ่มการดําเนินงานของชุมชน และการสรางเครือขายทองถ่ิน 

 Provan and Veazie (20025: 13) ไดทําการศึกษา วิเคราะหเครือขายมาใชในการอธิบาย

ความเขมแข็งหุนสวนของเครือขาย ผลการวิจัย พบวา เครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและ

ประชาชนมีความสําคัญในการจัดการปญหาของชุมชน รวมถึงตอบสนองความตองการที่แทจริงของ

ชุมชน ขณะเดียวกัน ความรูเปนสิ่งจําเปนในการชวยเหลือสมาชิกสําหรับการวางแผนพัฒนาสิ่งตางๆ 

ในอนาคต นอกจากน้ัน การมีจุดเช่ือมตอของเครือขายจํานวนมากเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหชุมชนมี

ความเขมแข็งย่ิงข้ึน 
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2.5.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทําเกษตรอินทรีย 

 วิญู พันธโต (2545: 47) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิธีทํา

การเกษตรไปสูเกษตรอินทรีย : กรณีศึกษาตําบลบานปน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซึ่ง

ผลการวิจัยพบวา ความตระหนักถึงผลกระทบไมวาจะเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของ

หมูบาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และกิจกรรมในรูปแบบกลุม การมีกระบวนการบริหารและ

นโยบายที่ดี ลวนเปนแรงจูงใจในการใหความรวมมือในการเปลี่ยนแปลงไปสูเกษตรอินทรีย ในอีกดาน

หน่ึงการทําเกษตรอินทรียที่ประสบความสําเร็จของเกษตรกรที่ไดทดลองปลูกและทํามาอยางตอเน่ือง

น้ัน เปนแบบอยางที่ดีในการจูงใจใหเกษตรกรคนอื่นๆ หันมาใหความสนใจ  

 นพคุณ ณ ถลาง (2549) ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทการเกษตรอินทรียกับการผลิตเพื่อ

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม พบวา จุดแข็งของเกษตรอินทรีย คือ ประสิทธิภาพในการผลิตที่สามารถ

หมุนเวียนสิ่งที่เหลือจากการผลิตกลับเขาสูกระบวนการผลิต และไมทําลายสิ่งแวดลอม สวนจุดออน 

คือ แรงงานการผลิตมีจํานวนลดลงขณะที่โอกาส คือ สามารถขยายตลาดไดสูง เพราะความตองการใน

การบริโภคสินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ และไมสงผลใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมมีสูง 

นอกจากน้ันอุปสรรคของเกษตรอินทรีย คือ จํานวนพื้นที่และคุณสมบัติในการทําเกษตรอินทรีย ใน

สวนของความสัมพันธระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับสภาพแวดลอม พบวา แบงเปน 2 

ระยะ คือ ระยะแรกการผลิตมีการใชทรัพยากรจากสิ่งแวดลอมจํานวนมากมาทําการผลิต เพื่อนําไปสู

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไมไดพิจารณาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมอยางรวดเรว็ 

ระยะตอมาเมื่อสังคมตระหนักเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงดีข้ึน 

และความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกับสิ่งแวดลอม 

 กนกพรรณ จําปาศรี (2551) ทําการศึกษาเรื่อง ผลที่เกิดข้ึนจากการยอมรับระบบเกษตร

อินทรียของเกษตรกร ตําบลสะลวง อําเภอแมริน จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา หลังจากชุมชน

ปลูกพืชผักดวยระบบเกษตรอินทรีย ผลในดาน 1) เศรษฐกิจ คือ พืชผักเกษตรอินทรียมีราคาสูงข้ึน 

แตรายไดเมื่อหักจากตนทุนแลว รายไดไมเพิ่มข้ึน เพราะถูกกดราคาและตลาดที่รับซื้อมีนอย สวนการ

ลงทุนไมมีปริมาณการลงทุนเพิ่มข้ึน 2) สังคม พบวา เมื่อปลูกผักดวยระบบเกษตรอินทรียพวกตนได

เขารวมเปนสมาชิกกลุมทางสังคมสูงข้ึน มีการปรึกษาหารือ พบปะสังสรรคกัน มีการเขารวมกิจกรรม

ในชุมชนและมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน ขณะเดียวกันไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ทั้งของรัฐ

และเอกชนสูงข้ึน 3) สิ่งแวดลอม พบวา มีผลในแงบวกตอสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนสภาพดินที่อุดม

สมบูรณ มีความช้ืนมากข้ึน สภาพนํ้าตามแหลงธรรมชาติมีความบริสุทธ์ิ สะอาดมากข้ึน และอากาศที่

บริสุทธ์ิ เปนตน และ 4) สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนดีข้ึน และมีความมั่นใจในความปลอดภัยจาก

การบริโภคผลผลิตมากข้ึน 
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 ชลกานดาร นาคทิม (2551) ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของผูนําในการจัดการความรูของ

เกษตรกรทํานาเกษตรอินทรีย กรณีศึกษากลุมเกษตรธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร ซึ่งผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูนําในการจัดการความรูสามารถแบงเปน 3 ชวง คือ 

ชวงแรก กอต้ังกลุมและพัฒนาบทบาทผูนํา เริ่มสรางความรูและพัฒนาตนเองจากการศึกษาดูงาน การ

ฝกอบรม การทดลองปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนํา กลุม และสมาชิกกลุม ชวงตอมา การ

ขยายกลุมใหเปนที่รูจักตอสาธารณชน เอื้ออํานวย สงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกรเกิดการปฏิบัติ

และเรียนรู ชวงสุดทาย เปนการแสวงหาตลาด เพื่อขยายชองทางการจําหนายผลผลิต และสราง

กิจกรรมใหมในการทําเกษตรอินทรีย ตองเรียนรูเกี่ยวกับการกําหนดราคา และระบบตลาดโดยเนน

ตลาดที่เปนธรรม สวนปญหาอุปสรรคในการจัดการความรู ไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตร

อินทรีย 2) คานิยมของเกษตรกรที่เอนเอียงตอแรงจูงใจดานราคาผลผลิตทางการเกษตรและความ

สะดวกสบาย 3) สภาพภูมิอากาศเปนปจจัยที่ไมสามารถใชสารอินทรียควบคุมได ทําใหสมาชิกตองใส

ปุยเคมี 4) การสนับสนุนจากสมาชิกภายในครอบครัว และ 5) จํานวนแรงงานในครอบครัวที่ทําการ

ผลิตไดตลอดป 

 พิชิตชัย แพงศรสาร (2552) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความรูเรื่องเกษตรอินทรียของเครือขาย

เกษตรกรในจังหวัดขอนแกน ซึ่งผลการวิจัย พบวา การจัดการความรูของเครือขายเรื่องเกษตรอินทรีย 

มี 3 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางความรูโดยการศึกษาจากเอกสาร การอบรมสัมมนา การฝกปฏิบัติ

จากแปลงสาธิต และการศึกษาดูงาน 2) การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู โดยการจัดเวทีถายทอด

แลกเปลี่ยน หารือกันเปนกลุม และ 3) การประยุกตใชความรู กลาวคือ แบงพื้นที่ใชทั้งสารเคมีสวน

หน่ึงมีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือครัวเรือนที่ใชแบบผสม คือ ไมมีการแบงพื้นที่ใชทั้งสารเคมีและ

อินทรียวัตถุ อีกสวนหน่ึง คือ ครัวเรือนที่ทําเกษตรอินทรียทั้งหมด และสุดทาย คือ ไมมีการ

ประยุกตใชเลยมีจํานวนนอยที่สุด ขณะที่พัฒนาการของเครือขายสามารถแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงเริ่ม

กอตัวเปนชมรม และชวงที่มีการขยายองคกรออกเปนเครือขาย โดยจัดการเครือข ายในรูป

คณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการสมทบ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารมีจํานวนไมมากนัก เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ

บริหาร สวนคณะกรรมสมทบทําหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารเมื่อทานน้ันๆ ติดภารกิจ 

 Stephan Dabbert, Anna Maria Haering and RaffaeleZanoli (2004) ไดศึกษา

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรียในกลุมประเทศยุโรป ซึ่งไดพบแนวทางการ

พัฒนา จํานวน 6 ประเด็น ไดแก 1) การใหความรูความเขาใจในเรื่องเกษตรอินทรียแกผูบริโภค 2) 

การพัฒนาหวงโซอุปทานของเกษตรอินทรีย เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) การสนับสนุนและให

ความสําคัญเรื่องเกษตรอินทรีย 4) การใหงบประมาณแกเกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรีย 5) แกไข

นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย และ 
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6) แกไขประเด็นความขัดแยงระหวางเกษตรแบบด้ังเดิมและเกษตรอินทรีย รวมถึงสนับสนุนสถาบัน

ทางดานเกษตรอินทรียใหมีความเขมแข็ง 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ภาพที่ 2-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จากการวิเคราะหขอมูลโดยคณะผูวิจัย 

2.7 บทสรุป 

 ในบทน้ี คณะผูวิจัยไดนําเสนอสาระสําคัญใน 3 สวนหลักๆ ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของแนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู ชุมชนเขมแข็ง และการทําเกษตรอินทรีย 

จากน้ันไดกลาวถึงวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู ชุมชนเขมแข็ง และการทําเกษตรอินทรีย เพื่อ

นําไปสูการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว คณะผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีกระบวนการ

จัดการความรูของ Kucza 6 ข้ันตอน ไดแก 1. การระบุความตองการของความรู (Identification of 

Need for Knowledge) 2. การคัดเลือกความรู (Knowledge Pull) 3. การสงมอบความรู 

 

กระบวนการจัดการความรู 

ในการทําเกษตรอินทรีย 

 

 

ปญหา อปุสรรคของการสรางชุมชน

เขมแข็งดวยกระบวนการจัดการ

ความรูในการทําเกษตรอินทรีย 

 

แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง

ดวยกระบวนการจัดการความรูใน

การทําเกษตรอินทรีย 
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(Knowledge Push) 4. การสรางความรู (Creation of Knowledge) 5. การรวบรวมและจัดเก็บ 

(Knowledge Collection and Storage) และ 6. การปรับปรุงความรู (Knowledge Update)

รวมถึงประยุกตใชตัวช้ีวัดของแตละมิติจากงานศึกษาวิจัยของนักวิชาการตางๆ เพื่อเปนกรอบใน

การศึกษากระบวนการจัดการความรูปญหา และอุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวย

กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบล

ลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากน้ันหาแนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวย

กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย 

 นอกจากน้ัน การทบทวนวรรณกรรมในสวนตางๆ ยังสามารถนําไปใชประกอบการวิจัยในครั้ง

น้ีไดหลายๆ สวน ไมวาจะเปนการวิเคราะห สรุป อภิปรายผล รวมถึงจัดทําขอเสนอแนะในการวิจัย 

ซึ่งในบทถัดไปคณะผูวิจัยจะไดนําเสนอเน้ือหาสาระเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 จากบทที่ผานมา ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาการสรางชุมชนเขมแข็งดวย

กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย ในประเด็นตางๆ ทั้งในสวนของแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการจัดการความรู ชุมชนเขมแข็ง การทําเกษตรอินทรีย รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ

นําไปสูการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในบทน้ี จะไดอธิบายถึงวิธีการศึกษาวิจัย ซึ่งใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative study) 

ใชวิธีการวิจัยแบบชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic Approach) และแบบกรณีศึกษา(Case Study 

Approach) โดยศึกษาจากเอกสาร (documentary study) ขอมูลที่เกี่ยวของ แนวคิดทฤษฎี 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) รวมถึงการสังเกตแบบมีสวนรวม 

(participant observation) เพื่อนําไปสูการรับรูและเขาใจปรากฏการณตางๆ อยางลึกซึ้งในกรณีที่

ศึกษา (intrinsic case) ทั้งน้ี หนวยในการวิเคราะหเปนระดับบุคคล ประชากรจึงเปนตัวบุคคลที่

เกี่ยวของกับการทําเกษตรอินทรียในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา 

อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมรวมถึงนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจในประเด็น

ดังกลาวเปนอยางดี ซึ่งใชวิธีสุมกลุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน ใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง รวมมีผูใหขอมูลสําคัญทั้งสิ้น 15คนโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 การออกแบบการวิจัย 

 การออกแบบวิจัยคุณภาพตามคตินิยมแนวการตีความ (interpretivism) ถือวา ความหมาย

ข้ึนอยูกับบริบท โดยครอบคลุมถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ซึ่งการตีความ 

หรือการพยายามทําความเขาใจความหมายของสิ่งตางๆ หลังจากที่ไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากการ

ลงภาคสนาม จะนําไปสูความเขาใจในความหมายของสิ่งที่ทําการศึกษาอยางสมบูรณ (ชาย โพธิสิตา, 

2554: 84) ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีก็เชนกัน การที่จะเขาใจ และสรางกระบวนการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรียไดอยางเจาะลึก จําเปนตองพิจารณาถึงสภาพบริบทตางๆ ไดแก วิถีชีวิต ความเปนอยู

สภาพแวดลอม ลักษณะดิน พันธุพืช นํ้า อากาศ ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ และคานิยม เปนตน 

 การวิจัยแบบชาติพันธุวรรณนา และแบบกรณีศึกษา เปนวิธีการเชิงคุณภาพที่สามารถใช

คูขนานกันได เน่ืองจากเนนการเจาะจงอันใดอันหน่ึงเหมือนกัน โดยชาติพันธุวรรณนาใหความสําคัญ

กับการทําความเขาใจระบบวัฒนธรรม และใชมโนทัศนทางวัฒนธรรม สวนแบบกรณีศึกษา มุงศึกษา

ระบบที่มีขอบเขตจํากัด ไมวาจะเปนในลักษณะโครงการ องคการ ปรากฏการณ หรือบุคคล 

(Creswell, 1998: 12) 
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 วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา มุงทําการศึกษาและทําความเขาใจแบบแผน พฤติกรรมทาง

สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของกลุมคนในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง 

การศึกษาในครั้งน้ี เนนไปที่ชุมชนที่มีปญหาความยากจนจากการทําเกษตร และรุกข้ึนมารวมมือกัน

จัดการกับปญหาของตนเองจนไดรับโฉนดชุมชนเปนแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งไมอาจปฏิเสธไดวา 

อัตลักษณ คานิยม การต่ืนตัวของชุมชนน้ัน ปจจัยตางๆ ทั้งแบบแผน วัฒนธรรม สังคมเกษตรกรรม 

วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ลวนมีความเช่ือมโยง สัมพันธกับปรากฏการณที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น ฉะน้ัน 

การศึกษาดังกลาว จึงจําเปนอยางย่ิง ที่จะตองใชแนวทางเชิงชาติพันธุวรรณนา เพื่อเขาในความ

เปนมา พัฒนาการ ปญหา ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ในเชิงลึก 

 วิธีการขางตน เปนการคนควาหาขอเท็จจริง โดยใชตัวนักวิจัยเปนเครื่องมือหลักในการ

รวบรวมขอมูล ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เครงครัด เพื่อไมมีอคติ และไดขอมูลที่ชัดเจน ถูกตอง ซึ่ง

ใชวิธีดําเนินการวิจัยแบบอุปนัย กลาวคือ สรางทฤษฎีจากขอมูลในชุมชนที่ทําการศึกษา เพื่อนําไป

ปรับใชภายในชุมชน และพื้นที่อื่นๆ ทั้งน้ี ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม นักวิจัยนําตนเองเปนเครื่องมือ

ในการรวบรวมขอมูล เลนบทบาททั้งในฐานะคนนอก (outsider) และคนใน (insider) ซึ่งการเขาไป

ใกลชิด คลุกคลีเสมือนเปนคนใน ทําใหชุมชนไววางใจ ชวยใหไดขอมูลที่สมบูรณ นอกจากน้ันทําการ

วิเคราะหบริบท สภาพแวดลอมโดยรอบของสิ่งที่ศึกษาดวย หรือทําความเขาใจแบบองครวม 

(integrated whole) ในมิติที่หลากหลาย (LeCompte and Schensul, 1999: A) 

 ในอีกดานหน่ึง ใชแบบกรณีศึกษา เน่ืองจากวิธีน้ีเหมาะสําหรับการศึกษาปรากฏการณใด

ปรากฏการณหน่ึงอยางเจาะลึก หรือหลายๆ เหตุการณที่เกิดข้ึนในพื้นที่ โดยศึกษาอยางเขมขน และ

ครอบคลุม สมบูรณตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่ (Lincoln and Guba, 1985: 360) ขณะเดียวกัน กรณี

ที่ศึกษามีขอบเขตที่ชัดเจน เปนหนวยที่มีความสมบูรณในตัว ไมวาจะเปนมุมมองในแงของเน้ือหา 

บริบท สถานที่ และเวลา ซึ่งปรากฏการณ หรือกรณีที่ศึกษาเรียกไดวา เปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออก

จากบริบทได 

 ประการตอมา รูปแบบการวิจัยแบบกรณีศึกษา ไดเลือกใชกรณีศึกษาแบบมุงหาคําอธิบาย 

(Explanatory case studies) เนนในเรื่องรายละเอียดของขอมูล บริบทปรากฏการณในการสราง

ชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรู และใหความสําคัญกับการวิเคราะห รวมทั้งการรูจัก

ปรากฏการณ และหาคําอธิบายใหมๆ ที่ไมเคยปรากฏมากอน หรือเสริมคําอธิบายที่มีมากอนให

สมบูรณย่ิงข้ึน ซึ่งการศึกษาในลักษณะน้ี สามารถนํามาใชอธิบายขอคนพบที่การศึกษาเชิงปริมาณไม

อาจอธิบายได (Yin, 1993: .4-27) 

 นอกจากน้ัน การเลือกพื้นที่ที่ทําการศึกษาครั้งน้ี คือ พื้นที่วิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตาก

ฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสาเหตุที่เลือกพื้นที่ดังกลาว เน่ืองจากเปน
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พื้นที่ที่มีความโดดเดนเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม มีแกนนําและคนในชุมชนที่เขมแข็ง 

รวมถึงมีความมุงมั่นในการทําเกษตรอินทรีย 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา การใชการวิจัยแบบชาติพันธุวรรณนา นําสูความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิต ปญหาความยากจน และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ 

รวมถึงเขาใจ หรือสามารถวิเคราะหหาคําตอบ คําอธิบายสําหรับพฤติกรรม เหตุการณ และ

ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในชุมชน ขณะเดียวกัน การศึกษาเฉพาะกรณีดวยน้ัน ทําใหไดขอมูลจาก

การศึกษาประเด็นน้ีอยางเจาะลึก ละเอียด และหลากหลายแงมุม 

 ทั้งน้ี การออกแบบการวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี มีหนวยในการวิเคราะห และผูใหขอมลูสําคัญ ดังน้ี 

3.1.1 หนวยในการวิเคราะห 

สําหรับหนวยในการวิเคราะห หรือหนวยในการศึกษาทางสังคมศาสตรมีหลากหลาย ทั้ง 

หนวยระดับบุคคล กลุม องคการ สถาบัน พื้นที่ และสังคม สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชหนวยใน

การวิเคราะหระดับบุคคล เน่ืองจากหลักการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐประศาสนศาสตรหนวยใน

การศึกษา หรือหนวยในการวิเคราะหมักจํากัดอยูที่บุคคล (จุมพล หนิม, 2551: 224-227) ประกอบ

กับการศึกษาประเด็นดังกลาว มีบุคคลที่เกี่ยวของจํานวนมาก จึงเนนศึกษาระดับตัวบุคคลที่สามารถ

ใหขอมูลสําหรับใชตอบคําถามการวิจัยไดอยางครบถวน 

3.1.2 ผูใหขอมูลสําคัญ 

จากการเลือกหนวยในการวิเคราะหระดับบุคคลขางตน ประชากร (population) จึงเปนตัว

บุคคลที่เกี่ยวของกับการทําเกษตรอินทรียในชุมชนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของรวมถึง

นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจในประเด็นดังกลาวเปนอยางดี โดยศึกษาจากจํานวน

คนที่ไมมากนัก เพื่อใหสามารถศึกษาขอมูลในเชิงลึกและแคบ อันจะนํามาซึ่งขอสรุปจากการวิจัยและ

ใชการสุมกลุมตัวอยาง (sampling) โดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (non-probability selection 

sampling) ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) โดยคณะผูวิจัยคัดเลือกตัวอยางที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับประเด็นการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรีย ซึ่งตัวอยางที่คัดเลือกน้ัน เนนที่สามารถใหขอมูลไดหลากหลาย อันจะเอื้อในการ

วิเคราะหและเขาใจประเด็นการวิจัยในมุมมองที่หลากหลาย โดยสอดคลองกับคําถามในการวิจัย 

วัตถุประสงคการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ไดต้ังไว รวมมีผูใหขอมูลสําคัญทั้งสิ้น 15 คน ซึ่ง

สามารถแบงได ดังน้ี 

กลุมที่ 1 กลุมผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟาจํานวน1 คน 

เน่ืองจากเปนผูที่ริเริ่ม กระตุน แกไขปญหา และพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา หรือ
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อาจเรียกไดวา เปนบุคคลสําคัญที่เกาะติด คลุกคลี รับรูเขาใจบริบทและการดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับ

การจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียในเชิงลึก  

กลุมที่ 2 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม จํานวน 9 คน เน่ืองจากเปนกลุมคนที่ไดรับรู เรียนรู เขาใจสภาพปญหา และความ

ตองการที่แทจริง รวมถึงมีประสบการณตรง หรือไดลงมือปฏิบัติจริงในการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรีย 

กลุมที่ 3 เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจํานวน 3 คน ประกอบดวย พัฒนาที่ดิน

นครปฐมเกษตรอําเภอนครชัยศรี และปศุสัตวอําเภอนครชัยศรีเน่ืองจากเปนหนวยงานที่เกี่ยวของ

โดยตรงในการเขามาสนับสนุน สงเสริม และมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตร

อินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

กลุมที่ 4 นักวิชาการ จํานวน 2 คนไดแก รศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง และ ดร.ธนพร ศรียากูล 

เน่ืองจากเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจ คลุกคลี เกาะติดกับชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา

ต้ังแตเริ่มทําเกษตรอินทรียจนถึงปจจุบัน 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเนนขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลัก ประกอบดวย (1) การสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (2) การสังเกตแบบมีสวนรวม และ (3) การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร หรือการวิจัย

เอกสาร  

 วิธีแรก การสัมภาษณแบบเจาะลึกเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก การสัมภาษณแบบ

มีโครงสราง (structured interview) ผสมผสานกับการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง หรือกึ่ง

โครงสราง (unstructured or semi-structured interview) (ชาย โพธิสิตา, 2554: 264) ซึ่งแบบ

สัมภาษณดังกลาว กอนนําไปใชจะมีการTry out กับกลุมที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุมที่ไปสัมภาษณ

เจาะลึก หลังจากน้ันนําปรับปรุงกอนนําไปใช เวลาลงไปภาคสนาม (Fieldwork) ตามชุมชนที่

คณะผูวิจัยไดระบุไว 

 ในขณะที่คําถามที่ใชสัมภาษณ จะต้ังคําถามในลักษณะปลายเปด (open-ended) ผสมกับ

แบบปลายปด (close-ended) โดยในบางคําถามใชแบบปลายปด และบางคําถามใชแบบปลายเปด 

หรือในคําถามขอเดียวกันใชผสมทั้งสองแบบ เพื่อเปนประโยชนในการไดมาซึ่งคําตอบจากผูตอบทุก

คนในมาตรฐานเดียวกัน และมีความสมบูรณของคําตอบ  

 สําหรับการดําเนินการสัมภาษณ จะดําเนินการเสมือนการสนทนา การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นรวมกันระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ ภายใตเน้ือหาสาระตามกรอบแนวคิดการวิจัย 



51 
 

เพื่อใหเกิดความรูสึกยืดหยุน ผอนคลาย ไมตึงเครียด ทั้งน้ี ระหวางการสัมภาษณไดทําการจดบันทึก

ขอมูลตางๆ ไวดวย 

 วิธีท่ีสอง การสังเกตแบบมีสวนรวม คณะผูวิจัยเขาไปเกี่ยวของ และมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับ

คนในพื้นที่ที่ทําการศึกษา เรียกไดวา ใกลชิด คลุกคลี เกาะติด จนไดรับความเช่ือใจ เสมือนวาเปนสวน

หน่ึงกับประชากรที่ตนศึกษา เพื่อไดรับขอมูลเชิงคุณภาพระดับลึก 

 วิธีสุดทาย การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร หรือการวิจัยเอกสารในครั้งน้ี เปนการแสวงหา

คําตอบ หรือการสรางองคความรูดวยการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

หลากหลายแหลง ทั้งในรูปของหนังสือ และเอกสารตางๆ รวมถึงสื่ออื่น เพื่อความครบถวน และความ

เปนปจจุบันของขอมูล 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา ในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเนนการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก ประกอบกับใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม รวมถึงการศึกษาและวิเคราะหเอกสารตางๆ 

ที่เกี่ยวของ อาทิเชน รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการการจัดการความรู การทําเกษตรอินทรีย 

เอกสารทางราชการ ขอมูลสถิติเกษตรกร ที่ดินทํากินและอยูอาศัย รวมถึงขาวสารผานชองทางตางๆ 

เปนตน ทั้งน้ี เพื่อใหขอมูลที่สามารถตอบคําถามการวิจัยที่ไดต้ังไวอยางครบถวน  

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปนชวงเวลาสําคัญๆ 3 ชวง คือ ข้ันตอนเตรียมการกอนเก็บ

รวบรวมขอมูล ข้ันตอนระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล และข้ันตอนหลังการเก็บรวบรวมขอมูล  

เริ่มต้ังแตขั้นตอนเตรียมการกอนเก็บรวบรวมขอมูล มีการดําเนินการ คือศึกษาขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลและพื้นที่วิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐมเพื่อประสานงาน เตรียมเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการลงภาคสนามลวงหนา ตลอดจน

กําหนดเวลานัดในการลงพื้นที่ภาคสนาม  

 จากน้ันขั้นตอนระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยรวบรวมขอมูลในลักษณะที่เปน

เอกสารตางๆ ความคิดเห็น และทัศนคติในเวทีเสวนาวิชาการ ประกอบกับการพบปะพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเช่ียวชาญในดานน้ี รวมถึงลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมซึ่งการใหขอมูลและสัมภาษณเจาะลึกสามารถสรุป

วัน เวลา และสถานที่ ดังตารางที่ 1 (ดูภาพในภาคผนวก ข.) 
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ตารางท่ี 1 สรุปวัน เวลา สถานท่ีในการใหขอมูลและสัมภาษณเจาะลึก 

ผูใหขอมูลและสัมภาษณเจาะลึก วัน เวลา สถานท่ี 

1. ผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

1) นันทา ประสารวงษ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 

เวลา 11.15 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

1) คนึง มวงโพธ์ิเงิน วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 

เวลา 13.20 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

2) พิกุล พรหมสูงวงศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 

เวลา 15.00 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

3) ชลอ พรมสูงวงศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 

เวลา 16.10 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

4) ยุวรีย พรหมสูงวงศ วันที่ 17พฤษภาคม 2559 

เวลา 9.30 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

5) เกสร เจริญม ี วันที่ 18พฤษภาคม 2559 

เวลา 11.15 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

6) วิภา สิทธิชัย วันที่ 19พฤษภาคม 2559 

เวลา 10.45 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

7) ธัญญะสิทธ์ิ ยอดศรีโสภณ  วันที่ วันที่ 16 กรกฎาคม 

2559 เวลา 10.20 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

8) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-

ลานตากฟา คนที่ 8 (ไมประสงคออก

นาม) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 

เวลา 11.15 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

9) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-

ลานตากฟาคนที่ 9 (ไมประสงคออก

นาม) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 

เวลา 12.00 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

3. เจาหนาท่ีหนวยงานภาครฐัท่ีเก่ียวของ 

1) ปรุฬหริศ มนประณีต วันที่ 14กรกฎาคม 2559 

เวลา 12.30 น. 

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 

2) สมศักด์ิ นาคชัง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

เวลา 13.00 น. 

สํานักงานเกษตรอําเภอ 

นครชัยศร ี
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ผูใหขอมูลและสัมภาษณเจาะลึก วัน เวลา สถานท่ี 

3) อรัญ ชมพูพันธ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

เวลา 13.30 น. 

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

นครชัยศร ี

4. นักวิชาการ 

1) ประภาส ปนตบแตง วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 

เวลา 13.30 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

2) ธนพร ศรียากูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 

เวลา12.00 น. 

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

 

ที่มา : จากการวิเคราะหขอมูลโดยคณะผูวิจัย 

 

สุดทายขั้นตอนหลังการเก็บรวบรวมขอมูล มีการนําบทสนทนาที่บันทึกเสียงไวทั้งหมดมา

ถอดอยางละเอียด จากน้ันทําการสกัดเฉพาะประเด็นที่คณะผูวิจัยมุงทําการศึกษา โดยใหความสําคัญ

กับขอมูลที่ไดรับอยางรอบดาน ซึ่งวิธีการวิเคราะหขอมูลจะไดกลาวถึงในลําดับตอไป 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 

เริ่มต้ังแต การจัดระเบียบขอมูล (Data Processing)เมื่อคณะผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชเครื่องมือตามที่ระบุไว คณะผูวิจัยใชวิธีการลดทอนขอมูล(Data reduction) หลังจากน้ัน

นําขอมูลที่ลดทอนแลวมาจัดหมวดหมู (Classification) หาแบบแผนความสัมพันธระหวางขอมูล 

(Relationship Patterns) เน่ืองจากขอมูลมีที่มาจากหลากหลายแหลง ทั้งการสัมภาษณผูใหขอมูล

สําคัญ ทาที นํ้าเสียง พฤติกรรม การแสดงออกตางๆ ระหวางการสัมภาษณ เอกสาร ขาวสารทาง

หนังสือพิมพ เว็บไซต และการเขารวมประชุมเสวนาทางวิชาการ เปนตน 

ลําดับตอมา การแสดงขอมูลและหาขอสรุป โดยการนําขอมูลที่จัดหมวดหมูไว จัดแบงตาม

ความเช่ือมโยงของเน้ือหาสาระ และวิเคราะห หาขอสรุปวา ขอมูลที่มีอยูน้ัน สามารถที่จะตอบปญหา

การวิจัยในสวนใดไดบาง อยางไร จากน้ันแสดงขอมูลในลักษณะของการอธิบาย บรรยาย อันจะทําให

เห็นภาพรวมที่ชัดเจนย่ิงข้ึน ทั้งน้ี การแสดงขอมูลและการหาขอสรุปคณะผูวิจัยจะไมรอใหเก็บขอมูล

เสร็จ แตกระทําต้ังแตข้ันตอนที่อยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล  

การตีความผลการวิจัยจากขอคนพบ สําหรับการตีความคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณเชิง

ลึก และการสังเกตน้ัน สวนหน่ึงเนนการพิจารณาบริบท ทั้งบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอมอื่นๆ ดวย เพื่อนําไปสูการเขาใจความหมายน้ันอยางสมบูรณ ในอีกมุมหน่ึงไมนําเสนอ
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ขอมูลใหมที่ไมไดระบุไวในคําถามการวิจยั ทั้งน้ีการตีความต้ังอยูบนฐานของทฤษฎี หลักเหตุผล และ

ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน โดยมิไดใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ลําดับสุดทาย การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล คณะผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลดวย

การประยุกตใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) กลาวคือ การใชกระบวนวิธีที่

หลากหลาย (the multiple-method approach) ในการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

3.4 บทสรุป 

 ในบทน้ี โดยภาพรวม ไดกลาวถึงระเบียบวิธีหลักๆ ในการวิจัยครั้งน้ี 3 ข้ันตอน คือ  

 ขั้นตอนแรก การออกแบบการวิจัย มุงเนนที่การวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใตแนวคิดที่วา ความรู 

ความจริงเปนสิ่งที่ประกอบสรางบนเหตุผลที่หลากหลาย โดยใชวิธีการวิจัยแบบชาติพันธุวรรณนา 

และแบบกรณีศึกษา ซึ่งเปนวิธีการเชิงคุณภาพที่สามารถใชคูขนานกันได เน่ืองจากเนนการเจาะจงอัน

ใดอันหน่ึงเหมือนกัน โดยชาติพันธุวรรณนาใหความสําคัญกับการทําความเขาใจระบบวัฒนธรรม และ

ใชมโนทัศนทางวัฒนธรรม สวนแบบกรณีศึกษา มุงศึกษาระบบที่มีขอบเขตจํากัด ไมวาจะเปนใน

ลักษณะโครงการ องคการ ปรากฏการณ หรือบุคคล ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขณะที่หนวยในการวิเคราะหเปนระดับบุคคล 

ประกอบดวย ผูนํา สมาชิกชุมชน เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และนักวิชาการ  

 ขั้นตอนท่ีสอง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวน

รวมประกอบกับการศึกษาและวิเคราะหเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีการวางแผนเพื่อลงภาคสนาม

เปน 3 ชวง คือ ข้ันตอนเตรียมการกอนเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันตอนระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล 

และข้ันตอนหลังการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นตอนสุดทาย การวิเคราะหขอมูล ใชแนวทางการตีความ ในอีกมมุหน่ึง ใหความสําคัญกับ

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไดแก การตรวจสอบภายในดวยการนําเสนอคําอธิบาย หรือ

ขอสรุปจากมุมมองที่หลากหลาย และตรวจสอบภายนอก โดยประยุกตใชการตรวจสอบขอมูลแบบ

สามเสา ในสวนของการตรวจสอบดานวิธีรวบรวมขอมูล 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 สําหรับในบทที่ 4 น้ี เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล

สําคัญกลุมตางๆ การสังเกตแบบมีสวนรวม ประกอบกับขอมูลจากเอกสาร ขาวสาร เว็บไซตตางๆ 

เปนตน จากน้ันทําการวิเคราะห และนําเสนอผลการวิจัยเรียบเรียงลําดับเน้ือหาสาระไปตามประเด็นที่

ปรากฏอยูในกรอบแนวคิดในการวิจัย หรือเปนการเสนอผลการวิจัยที่เช่ือมโยงกับคําถามการวิจัยที่ต้ัง

ไวใน 3 ประเด็น คือ 1) กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนคลอง

โยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเปนอยางไร 2) ปญหา อุปสรรค

ของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกจิชุมชน

คลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเปนอยางไร และ 3) 

แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียควรมี

ลักษณะเชนไร 

 ทั้งน้ี การกลาวถึงความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญ มีทั้งที่คณะผูวิจัยจะระบุช่ือจริง และไม

ระบุช่ือจริงในงานวิจัยช้ินน้ี แตจะอางถึงโดยใชคําวา “ผูใหขอมูลสําคัญ” ตามดวยตําแหนงของบุคคล

คนน้ัน ยกตัวอยางเชน ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ขณะที่

การอางอิงถึงผูใหขอมูลสําคัญที่มีความคิดเหมือนกัน หรือสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน คณะผูวิจัย

จะใชคําวา “กลุมผูใหขอมูลสําคัญ” สาเหตุที่ผูวิจัยไมสามารถระบุช่ือของผูใหขอมูลสําคัญบางทานได 

เน่ืองจากเปนความประสงคของผูใหขอมูลสําคัญที่ไมตองการเปดเผยช่ือในงานวิจัยครั้งน้ี  

4.1 กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

4.1.1 การระบุความตองการของความรู 

 มิติน้ี มีตัวช้ีวัดในการศึกษา ประกอบดวย การระบุและการกําหนดความตองการความรูใน

เรื่องเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 ผลการวิจัยมิติที่ 1 มีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 วิถีชีวิตของชาวคลองโยงทําอาชีพเกษตรกรเปนหลักไมวาจะเปนนาขาว นาบัว นากุง และ

พืชผักนานาชนิด โดยสวนใหญถือครองที่ดินในรูปโฉนดชุมชน กลาวคือ มีสหกรณบานคลองโยง จํากัด 

เปนผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน และสมาชิกของสหกรณมีสิทธิในการครอบครองและใชประโยชน โดยหาม
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จําหนาย จาย โอนใหแกผูอื่นใด เวนแตจะตกทอดเปนมรดกแกทายาท ทั้งน้ีผูรับที่ดินตองมีคุณสมบัติ

เปนสมาชิกสหกรณ และเปนผูที่มีภูมิลําเนาในชุมชนเทาน้ัน สวนการใชประโยชนในที่ดินของสมาชิก 

ตองใชที่ดินเพื่อทําประโยชนในการเกษตรกรรม รวมถึงที่อยูอาศัยเทาน้ัน หามนําไปทําธุรกิจ

อุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่ทําลายสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ตลอดจนมีขอตกลงรวมกันวา สมาชิกมี

หนาที่ที่จะตองชวยกันปรับรูปแบบการผลิตใหพัฒนาไปสูการเกษตรย่ังยืนอีกดานหน่ึงมีเปนสวนนอย

ที่มีที่ดินที่เปนกรรมสิทธ์ิของตนเองทั้งน้ี คนในชุมชนสวนหน่ึงประมาณ 10 ครัวเรือน ไดรวมตัวกันใน

นาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา” เพื่อทําการผลิตแบบอินทรีย โดย

เนนผลิตขาวเปนหลัก พันธุขาวที่ปลูก เชน ขาวหอมนครชัยศรี ขาวหอมปทุมธานี ขาวกลองปทุมธานี 

ขาวหอมนิล ขาวหอมมะลิแดง และขาวไรซเบอรรี่ เปนตน  

 จากการที่ชุมชนเปนสังคมเกษตรกรรมมีการสืบทอดการทําเกษตรกันมาอยางชานาน ทําให

คนในชุมชนมีประสบการณ ความรู ความชํานาญในการทําการเกษตรเปนอยางดีฉะน้ัน การระบุและ

กําหนดความตองการความรูจึงมุงเนนไปที่กระบวนการของการทําเกษตรอินทรียเปนหลัก เน่ืองจาก

เปนความรู วิถีการผลิตแบบใหมที่ชุมชนไมเคยปฏิบัติ และวิถีการทําเกษตรอินทรียมีความแตกตางไป

จากวิถีการทําเกษตรที่อาศัยสารเคมหีลายประการ ทั้งในสวนของการดูแล รักษา บํารุงต้ังแตเริ่มตน

จนสิ้นสุดกระบวนการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการปลูกแบบเกษตรอินทรียตองใหความสําคัญกับความ

พิถีพิถัน ความชางสังเกต และใชแรงมากกวาการปลูกโดยใชสารเคม ี

 การรวมกลุมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางไมเปนทางการอยางตอเน่ือง ทําให

กลุมตระหนักรูถึงสิ่งที่ขาดรวมกัน หรือเขาใจวาตนเองตองการความรูทีจ่ะมาชวยเติมเต็มอะไรบาง ซึ่ง

ไดแก กระบวนการปลูกที่ไมใชสารเคมีเปนอยางไร ตองดูแลรักษาอยางไร ตองสังเกตโรค แมลง หรือ

สภาพอากาศ สภาพแวดลอมอยางไร สูตรนํ้าหมักตางๆ มีอะไรบาง เปนตน 

 จุดเดนของชุมชนในข้ันตอนการระบุและการกําหนดความตองการความรูคือ ผูนําเปนผูมีสวน

สําคัญในการชวนคิด ชวนคุย เริ่มทําใหดูเปนแบบอยาง แนะนําวิธีทํา วิธีการแกปญหา ชวยหาวัตถุดิบ 

และประสานเครือขายภายนอกในเรื่องตางๆ นอกจากน้ัน การระบุและกําหนดความตองการความรูมี

ผูเช่ียวชาญในประเด็นน้ันๆ เขามาชวยแนะนําดวย ทั้งเครือขายเกษตรอินทรียที่เปนภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาสังคม ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา (คนึง มวงโพธ์ิเงิน) ไดกลาวไววา  

  ... “อาจารยบอกใหเราลองทดลองทําดู วาผลผลิตมันจะดีไหม แลวอีกอยางคือ 

  เมื่อกอนแฟนจะใชยาเยอะ เมื่อกอนที่ทําผักทําเคมี ฉีดยาเยอะมากเราก็เปนหวง

  อีกอยางอาจารยเขาก็ทําอยูตรงน้ี ทีแรกเขาก็ใหเราเริ่มจากผักทีละนอยๆ ผักแค 2 

  รอง  ลองทําดูวามันจะไดผลไหม เขาก็เอายาเอาอะไรมาใหเราทดลองทํา”…  

(คนึง มวงโพธ์ิเงิน, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 
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 นอกจากน้ัน ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา (พิกุล พรหมสูงวงศ) ไดกลาวเสริมวา 

  ... “อาจารยเขาทําอยูใกลๆ คือเขาก็เดินผานนาทุกวันๆ เวลาเขาเดินไปนาเขาตอง

  เดินผานคันนาเราก็มีชวน พอเจอก็ทักทายกัน ชวนกันอยางน้ีเขาชวยแนะวิธี ชวย

  ประสานขางนอกดวย”… (พิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 ในมุมกลับกัน ข้ันตอนการระบุและการกําหนดความตองการความรูในเรื่องเกษตรอินทรีย 

พบวา มีสมาชิกบางสวนที่ไมมั่นใจในวิถีแบบเกษตรอินทรียในระยะแรกๆ ดังสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

คลองโยง-ลานตากฟา คนที่ 9 (ไมประสงคออกนาม) ไดอธิบายไววา  

... “ฉันเห็นอาจารยเคาทํา ตอมาคนอื่นๆ ก็เริ่มทํา ก็มีไมมั่นใจบางนะวามันทําแลว

จะไดผลจริงมั้ย รอบขางเคาฉีดยา ใสปุยหมด แตลองทําดูนะ กันที่สวนหน่ึงปลูก

แบบอินทรียก็มีแมลงลงตลอด ตอนน้ีก็ไมไดขยายพื้นทีท่ําเพิ่ม มันหาที่ขายยาก ไมมี

ตลาด”… (สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา คนที่ 9 (ไมประสงคออกนาม), 

สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2559) 

4.1.2 การคัดเลือกความรู 

 มิติน้ี มีตัวช้ีวัดในการศึกษา ประกอบดวย การสกัดความรูที่มีลักษณะเหมาะสมกับพื้นที่ 

 ผลการวิจัยมิติที่ 2มีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 การคัดเลือกความรูของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา เนนการ

เรียนรูจากประสบการณ กระบวนการคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การลงมือทําซ้ําๆ ระยะเวลาหน่ึง 

ทําใหชุมชนสามารถสกัดความรูไดวา ความรูใดเหมาะสมกับการนํามาใชในพื้นที่ตน ความรูใดไม

เหมาะสม และความรูใดนํามาประยุกตใชได ดังน้ัน ความรูที่คัดเลือกไวจะเปนความรูหลักๆ ในการ

ปลูกขาวและพืชผักที่เปนรูปแบบอินทรียจากแหลงที่มาที่หลากหลาย โดยไมปดกั้น หรือพิจารณา

ขอมูลจากแหลงใดแหลงหน่ึงเทาน้ัน นอกจากน้ัน จุดเดนของชุมชน คือ การคัดเลือกความรูไมไดเกิด

จากการตัดสินใจของคนใดคนหน่ึงเทาน้ัน แตเกิดจากการปรึกษา หารือ และลงมือปฏิบัติ เพื่อทดสอบ

ความรูน้ันรวมกัน ขณะเดียวกัน มีการพัฒนาความรูที่ไดคัดเลือกมาอยางตอเน่ือง อันจะนําไปสู

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชน

คลองโยง-ลานตากฟา (พิกุล พรหมสูงวงศ ) ไดกลาวไววา  

  ... “เมื่อกอนเราก็ไปเรียนกันมาเยอะนะ ไมปดกั้นตัวเอง ตอนน้ันไปเรียนเกษตร มี

  เกษตรอําเภอมาสอนการทํานา ทําปุยอะไรอยางงี้ และมีเครือขายเกษตรอินทรีย

  ย่ังยืน คือจะเปนตางจังหวัดที่เริ่มกอนเรา ที่เขาเกงแลว ก็จะสอนพวกเราโดยที่นัด
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  เจอกันบาง ประชุมบาง หรือวามาทําใหดูบาง หรือเราไปเรียนกับเขาบาง”… 

  (พิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 สวนผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

(คนึง มวงโพธ์ิเงิน) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา 

  ... “กลุมไหนมาสอน เราก็จะเรียนเหมือนๆกัน นัดกันเรียน 2 วัน 3 วัน อะไรแบบ

  น้ี หรือถาใครไปดูงานมาตอนเย็นเราจะเรียนรวมกัน แลวทุกคนจะรูเหมือนกัน 

  หมด แลวก็กลับไปทําที่แปลงของตัวเอง จะบอกวาความรูอะไรเหมาะกับเรา ไม

  เหมาะกับเราตองลงมือทํากอน สักระยะถึงจะมาคุยกันมาคัดเลือกกัน”…  

(คนึง มวงโพธ์ิเงิน, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 ในขณะที่ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

(วิภา สิทธิชัย) ไดอธิบายในทิศทางเดียวกันวา  

  ... “กรมพัฒนาที่ดินสอนทํานํ้าปุยหมัก พวกสะเดาหมักอะไรพวกน้ี เขาก็ทําใหดู

  เลย ปฏิบัติเลยไมไดน่ังพูดอยางเดียว ใหลงมือทํา สวนปศุสัตวเอาเปดเอาไกมา 

  ให”… (วิภา สิทธิชัย, สัมภาษณ, 19 พฤษภาคม 2559) 

 อีกดานหน่ึง ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา (ธัญญะสิทธ์ิ ยอดศรีโสภณ) ไดช้ีใหเห็นถึงการคัดเลือกความรูที่เกิดจากการเรียนรูจาก

ประสบการณ การสังเกตอยางเปนรูปธรรมวา 

  ... “ขาวดีด ขาวเดงมันลวงไปในนา พอเราไถกลบไปแลว ทําเทือกปรับสภาพดิน

  มันจะจมอยูในนํ้าถึง 10 เซนติเมตร ซึ่งขาวมันข้ึนในที่เปยกช้ืนได สวนที่แหงก็ข้ึน

  ได ผมก็เลยคิดเอาเองวา มันเปนเพราะอยางน้ีมั้ง ขาวดีด ขาวเดง ซึ่งเปนวัชพืชใน

  นาถึงไมข้ึน ถามันแชอยูในนํ้าซักเดือน สองเดือนมันก็เนาของมันไปเอง ประมาณน้ี 

  เลยรูวิธีกําจัดขาวดีดจากการสังเกต และประสบการณตรง หรือเมล็ดขาวหอม 

  นครชัยศรีเอาไปแชไวในไตรโคเดอรมาจะทําใหขาวโตเร็ว วันรุงข้ึนก็เอามาหวาน

  ได”… (ธัญญะสิทธ์ิ ยอดศรีโสภณ, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2559) 

  นอกจากน้ัน ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-

ลานตากฟา (นันทา ประสารวงษ) ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา 

  ... “หลังจากใครไปอบรม ไปดูงานมาแลว เราก็เรียกประชุมเพื่อพบปะพูดคุย  

  แลกเปลี่ยนความรูเปนโตะกลม จากน้ันก็ทดลองหมักเอาไปใชในแปลงนา ซึ่งใช

  ไดผลไมไดผลมันก็ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายๆ อยาง เชน อากาศ แดดที่แรง 
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  มาก หรือแมแตที่พื้นที่ใกลๆ กัน บางแปลงก็ใชไดผล บางแปลงก็ใชไมไดผล  

  เน่ืองจากดิน การกักเก็บนํ้าตางกัน”…  

(นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

4.1.3 การสงมอบความรู 

 มิติน้ี มีตัวช้ีวัดในการศึกษา ประกอบดวย(1) การแจงหรือประกาศใหทราบถึงความรูเกี่ยวกับ

เกษตรอินทรีย และ (2) การแบงปนความรูในโอกาสตางๆ 

 ผลการวิจัยมิติที่ 3มีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 (1) การแจงหรือประกาศใหทราบเกี่ยวกับความรูในการทําเกษตรอินทรีย เมื่อมีหนวยงาน

ภายนอกเขามาอบรมก็จะมีการแจงขาวทางโทรศัพท และการพูดคุยเมื่อพบเจอกันในชุมชน แตทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับความสมัครใจวาใครสามารถมาได หรือติดธุระ หากมีคนไปดูงาน อบรมตามสถานที่ตางๆ ก็

จะมีการนําเอกสาร ความรูใหมๆ มาบอกกลาวใหทุกคนในกลุมไดรับรูรับทราบทั่วกันดังผูใหขอมูล

สําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (พิกุล พรหมสูงวงศ) ได

กลาวไววา  

  ...“เวลามีหนวยงานเขามาอบรม คนประสานงานคือแฟนนันทา เขาจะ 

  ประสานงาน ใหหมดคนในกลุม เขาจะโทรบอกวา วันพุธมีเครือขายของอาจารยเบ

  มาสอนพวกเรานะ 3 วัน เขาจะบอกวางั้นหรือบางที่เราเจอกันในชุมชนก็บอก 

  ตอๆ กัน แลวพอเรารูวาวันไหน เราก็จะมา ขอครอบครัวละคน เพราะที่เหลือตอง

  ทํางาน ตองเลี้ยงพอ เลี้ยงแม เลี้ยงลูก หรือวาถาใครอยากมา 2 คน 3 คน ก็ไมวา

  กัน ถาใครไมวางก็ขอคนเดียว แลวเขาก็มา แลวอาจารยเบก็จะพาคนที่ทําจริงๆ 

  ทําสําเร็จแลวมาดวย ไมใชวาเขาพูดคนเดียว เขาก็จะมาเลาวาสําเร็จแบบไหน เคย

  ทํานาอยางไร แลวปลูกวิธีไหน เขาก็จะใหคนน้ันเปนคนพูด”… 

  (พิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 (2) การแบงปนความรูในโอกาสตางๆมีลักษณะไมจํากัดรูปแบบ และไมเนนความเปนทางการ 

รวมถึงแบงปนความรูในลักษณะแนวราบ กลาวคือ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 

และเทาเทียมกัน ซึ่งตรงกันขามกับแบบแนวด่ิง กลาวคือ สมาชิกในกลุมตองรับคําสั่ง แนวปฏิบัติ 

ความคิดเห็น ความรูจากผูนําชุมชนเทาน้ัน ทั้งน้ี การแบงปนความรูไดผสมกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของ

ชุมชน หรือเรียกไดวา การแบงปนความรูเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตชุมชน ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปน

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (ยุวรีย พรหมสูงวงศ) ไดกลาวไววา  

  ... “เราคุยกันอยูเรื่อยๆ วาทําไงดีเรื่องนูนเรื่องน้ีก็มาปรึกษากันในกลุมเชน เคยคุย

  กันวา คนน้ีทําไดดีมั้ย คนนูนทําไดดีมั้ย พอเคาทําสําเร็จเคาก็มาบอก และถาเราทํา
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  ปุยอะไรสําเร็จเราก็บอกเคา แบงปนกันใชในกลุม”… (ยุวรีย พรหมสูงวงศ,  

  สัมภาษณ, 17 พฤษภาคม 2559) 

 ในอีกดานหน่ึง ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา (วิภา สิทธิชัย) ไดกลาวไวอยางสอดคลองกันวา 

  ... “พัฒนาความรู สังเกตจากทํามาแลวไมไดผล จึงหาทางปรับเปลี่ยน โดยคุยกัน

  ในกลุม วาทําไมทําแบบน้ีแลวไดผล ทําไมทําแบบน้ีแลวไมไดผล ซึ่งไมไดประชุมกัน

  อยางเปนทางการหรอก คือ มีกิจกรรมอะไรตองทํารวมกันก็คุยกัน เจอกันระหวาง

  ทางก็คุยกัน บางทีทําไปแลวไมไดผลก็จะไปเสาะหาทางรวมกัน เชน ไปดูสูตร  

  กรรมวิธีตางๆ ที่ปฐมอโศก ซึ่งที่น่ีเขาใชอยูแลวพวกยา พวกฮอรโมน”… 

  (วิภา สิทธิชัย,สัมภาษณ, 19พฤษภาคม 2559) 

4.1.4 การสรางความรู 

 มิติน้ี มีตัวช้ีวัดในการศึกษา ประกอบดวย(1) การระบุถึงความคิดใหมๆ (2) การประเมิน

ความคิดใหมๆ (3) การรวบรวมผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ (4) การประเมินผูที่อยูในขายที่มี

ความคิดใหมๆ (5) การคัดเลือกผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ และ (6) การสรางความรู 

 ผลการวิจัยมิติที่ 4มีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 การสรางความรูในสวนของ (1) การระบุถึงความคิดใหมๆใหความสําคัญกับการพัฒนาที่

สอดคลองกับขอเท็จจริงและสภาพบริบทของชุมชน โดยใชวิธีรวมคิด รวมปรึกษาหารือ เชน ชวยกัน

คิดถึงปญหาที่เกิดข้ึน จะมีการพัฒนาการปลูกอยางไร พัฒนาสินคา รูปแบบผลิตภัณฑอยางไรใหมี

ความหลากหลาย และนาสนใจ รวมถึงการหาชองทางการตลาดใหมๆ ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปน

นักวิชาการ (ธนพร ศรียากูล) ไดกลาวไววา  

  ... “การพูดคุยกันในกลุมจะไมมีการบังคับใหใครตองไปทําแบบไหน เพียงแต 

  เสนอความคิด ใครจะทําหรือไมทําก็ได แตเมื่อเกิดปญหาข้ึนมาจากการปฏิบัติ เขา

  ก็จะนึกถึงวิธีการที่เคยไดแนะนําไว และยังมีการหารือกันในกลุม เชน มีคนนําเปด

  มาแจก แตไมจําเปนวาตองแบงใหทุกบานเทากัน เขาจึงตกลงกันดวยการพูดคุย 

  ลงความเห็น และแบงเปดกันตามศักยภาพของแตละบาน หรือความตองการนํา

  เปดไปใชประโยชน เชน นําเปดไปไซหญาเพื่อกําจัดศัตรูพืชในนาอินทรีย ช้ีใหเห็น

  วาบางทีการหารใหทุกคนไดเทากันก็ไมใชสิ่งที่ควรทําเสมอไป หรืออีกตัวอยางหน่ึง 

  เวลาไปออกบูธก็มีการจัดเวรยาม มีการประสาน และเนนความยืดหยุน  

ปรึกษาหารือใหทุกคนเห็นพองกัน ตกลงกันได”…  

(ธนพร ศรียากูล, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 
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 ขณะเดียวกันผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา (พิกุล พรหมสูงวงศ) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา  

  ... “ถาเจอกัน เราก็คุยกัน คือมีงานกิจกรรมกลุมอยูเรื่อย เด๋ียวมีนักศึกษาเขามา 

  เราก็จะมารวมกันชวยทํากับขาว เขาก็คุยกันไป แลกเปลี่ยนกันไปในตัวไมจะเรื่อง

  ปลูกยังไง ดูแลยังไง เก็บยังไง ขายที่ไหนดี แลวจะใสถุง หรือแพ็คยังไง”…  

(พิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 15พฤษภาคม 2559) 

 (2) การประเมินความคิดใหมๆ ทั้งหลายวาประเด็นใดจะตองรีบดําเนินการกอน และแนวคิด

ใดเหมาะสมกับวิถีและบริบทของชุมชน ทั้งน้ีแนวทางที่กลุมมองไปในทิศทางเดียวกัน คือ การอยูกับ

สภาวการณ ณ ปจจุบัน คอยเปนคอยไป ไมรีบรอน หรือตองการพัฒนาแบบกาวกระโดด ดังผูให

ขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา(ยุวรีย พรหมสูงวงศ) 

ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา  

  ... “การประเมินความคิด ความรูใหมๆ วาสูตรน้ีเหมาะกับเรา สูตรน้ีไมเหมาะ  

ทีแรกที่ทําไดผลมั่ง ไมไดผลมั่ง แมลงมันเยอะก็ฉีดไมไดผลหรอก เลยฉีดถ่ีข้ึน  

คือ ความรูเกิดจากประสบการณ การสังเกตของตนเองดวย”… 

  (ยุวรีย พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 17 พฤษภาคม 2559) 

 สวนผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

(วิภา สิทธิชัย) ไดอธิบายไวอยางชัดเจนวา  

  ... “กลุมเราไมไดฟนธงลงไปขนาดน้ันวา ความคิดไหนดี ไมดีแลวทุกคนตองทํา 

  ตาม ทุกวันน้ีมองที่การแกไขสถานการณเฉพาะหนา อะไรที่มันเหมาะกับเรา เราก็

  ทํา ทําไปเรื่อยๆ เรียนรูไปกับมัน สวนใหญจะคุยกันในกลุมวาเราไมตองคาดหวัง

  อะไรมาก อยางไปออกบูธบางทีก็ไมไดกําไรอะไรมาก คิดแควาไปรวมกิจกรรม บาง

  ทีไปขาดทุนก็มี”… (วิภา สิทธิชัย, สัมภาษณ, 19พฤษภาคม 2559) 

 อีกดานหน่ึง สิ่งที่ชวยเสริมการประเมินความคิดใหมของกลุมไดเปนอยางดี คือ การสนับสนุน

ดานความรูของหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา หนวยงานสวนหน่ึงไดมีการวิเคราะหสภาพบริบท และ

ความตองการของชุมชนกอนที่จะเขามาสนับสนุน ดังที่ ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนเจาหนาที่หนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ (อรัญ ชมพูพันธ) ไดกลาวถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองไววา 

...“ผมเอาพันธุสัตวไปใหเคา พอมาคุยเลยรูวากลุมพี่นันทาเคาทําขาวอินทรีย ซึ่ง มัน 

พอไปไดกับเรื่องปศุสัตวอินทรียแตพืน้ที่ของพี่นันทาก็คุมคอนขางยากเพราะติดถนน 

สรุปการทํางานก็คือ มีการศึกษาสภาพบริบทกอนวาเคาตองการอะไรเปนอยางไร 

จากน้ันคอยเขาไปสนับสนุน”… (อรัญ ชมพูพันธ, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2559) 
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 (3) การรวบรวมผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมมักจะเปนกลุมผูนํา โดยจุดเดนของชุมชน คือ มี

ทั้งผูนําที่เปนนักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวในชุมชน ซึ่งมีสวนในการสรางแรงบันดาลใจ กระตุน และ

นําความรูแนวความคิดใหมๆ มาถายทอดยังสมาชิกชุมชน ขณะเดียวกันผูนํายังสามารถดึงเครือขาย

ภายนอกเขามามีสวนรวมไดเปนจํานวนมาก ดังน้ัน กระบวนการจัดการความรูในสวนของการรวบรวม

ผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ จึงมีความหลากหลาย ไดแก นักวิชาการในมหาวิทยาลัย เจาหนาที่

ภาครัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และเอกชน ไมจํากัดเฉพาะคนในชุมชนเทาน้ัน แตมีการประสานกบัภาคี

ภายนอกดวย ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนนักวิชาการ (ประภาส ปนตบแตง) ไดกลาวไววา  

  ... “ผมเปนคนในพื้นที่อยูแลว ในแปลงนาของผมก็เริ่มปลูกขาวอินทรียกอน ทําไป

  สักระยะเห็นผลก็ชวนนันทาทํา จากน้ันก็ขยายผลมาเรื่อยๆ ปจจุบันในกลุมมี 

  ประมาณ 10 ครัวเรือนที่ทําเกษตรอินทรีย สวนเรื่องข้ันตอนวิธีการทําเกษตรมันมี

  ความรูอยูทั่วไปที่สามารถเขาถึงไดหลายทาง ทั้งในเว็บไซต หรือการไปดูงาน  

  ชาวนาบางคนเปดเน็ตทุกวันหาความรูจากในน้ัน เชน พวกยูเรีย การหมักฟาง ปุย

  หมัก สูตรบํารุง และกําจัดแมลงตางๆ นอกจากน้ันผมมีพักพวกที่เปนแกนหลัก 

  เรื่องเกษตรอินทรีย ขาราชการ เอกชน และอาจารยก็ชวนเคามาชวยกัน”… 

  (ประภาส ปนตบแตง, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

 นอกจากน้ัน ขอมูลหน่ึงที่ช้ีใหเห็นวา กลุมผูนําที่เปนนักวิชาการเปนผูมีสวนสําคัญในการ

รวบรวมผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมคือ ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนนักวิชาการ (ธนพร ศรียากูล) ได

กลาวไววา  

  ... “หลังเกิดอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ชาวบานเริ่มทําเกษตรอินทรีย ผมรูจักกับ  

  อาจารยประภาส เลยเขามาชวยหลายๆ เรื่องระดมทรัพยากร การจัด  

  กระบวนการของกลุมใหสามารถขับเคลื่อนได โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวต้ังแต 

  โครงสรางพื้นฐาน ไดแก ไฟฟา แผงโซลาเซลล การวางตลาดสินคา การฝกอบรม

  อาชีพ การหาสัตวเลี้ยง และการยกระดับใหเปนแหลงทองเที่ยว”…  

  (ธนพร ศรียากูล, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

  ขณะเดียวกัน ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลอง

โยง-ลานตากฟา (พิกุล พรหมสูงวงศ) ไดกลาวไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการรวบรวมผูที่อยูในขายที่มี

ความคิดใหมวา  

  ... “กลุมเปดกวางและรับฟงความคิดเห็นของทุกคน ไมวาจะเปนสมาชิกในกลุม 

  หรือคนภายนอกที่เขามามีสวนรวมกับกลุม เชน นักวิชาการในมหาวิทยาลัยมาชวย

  เราเรื่องขายขาว ตลาดขาว ขายใคร อะไรแบบน้ี อาจารยจะคิดให เขาจะเปนคน
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  นําไปเลยวา นันทาไปขายใหคนน้ีไหมเด๋ียวอาจารยพาไป ไปขายโรงงานน้ีไหม จะ

  ไปบริษัทน้ีไหม เด๋ียวอาจารยพาเขาไป เขาจะเปนประเภทแนวหนา เราบอก เรา

  ทอแลวนะอาจารย เราขายไมได อาจารยบอก เด๋ียวพรุงน้ีผมเขาไปครับ อะไรแบบน้ี  

จะเขามาทันทีเมื่อเรามีปญหา จะไมผลัดนูนผลัดน่ี ติดงานอะไรก็ตองมา 10 นาที ก็มา 

และเมื่อ 2 วัน นันทาบอกขาวเต็มสตอกเลยอาจารย อาจารยบอกเขามาหาผมเลย

ครับ ผมอยูกระทรวง ผมประชุมอยู มีปญหาอะไรมาปรึกษาผมเลย นันก็เขาไปบอก

คนในน้ันวา ขาวอยูเต็มเลย ยังขายไมไดเลย  เขาก็พาเขาไป อะไรประมาณน้ี คือเขา

เต็มที่กับเรา”… (พิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 15พฤษภาคม 2559) 

 นอกจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยแลว ยังมีภาคสวนอื่นๆ ที่มีความคิดใหมๆ และเขา

รวมมือกับชุมชน ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตาก

ฟา (คนึง มวงโพธ์ิเงิน) ไดกลาวไววา 

  ... “มูลนิธิขาวขวัญก็เปนเพื่อนอาจารยปรีชากับอาจารยที่เปนหัวหนากลุมของเรา

  คือ อาจารยประภาส ปนตบแตง เขารูจักกัน พอเขาเห็นวากลุมเราต้ังใหม เขาเห็น

  พวกเราต้ังใจ คือทํามานานแลว ไมมีใครชวยก็ยังอยู เขาก็เลยคุยกับกระทิงแดงวา 

  ลงมาดูกลุมน้ี เขาก็เห็นวาพวกเราต้ังใจจริงนะ แตขาดหนวยงานมีจะเขามาชวย 

  รัฐบาลไมเคยชวย แตกอนพวกเรายืนดวยตัวเอง”…  

(คนึง มวงโพธ์ิเงิน, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 ทั้งน้ี ประเด็นขางตนมีทั้งที่เหมือนและแตกตางกับคําสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปน

เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (สมศักด์ิ นาคชัง) ที่ไดกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของตนไววา 

  ... “มาจัดอบรมใหความรูในโครงการตางๆ ถาคนไหนกาวหนาไปมากเราก็สนับสนุน 

อบรมใหความรูเกี่ยวกับแหลงจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และตลาดที่จะขาย รวมถึงหากมี

หนวยงานอื่นๆ เชน มหาวิทยาลัยตองการใหความรูกับชาวบาน เราก ็ จะเปน 

หนวยงานกลางคอยประสานให เชน สุขใจ ของสวนสามพราน ริเวอรไซด จะคอย

ประสานกับเราใหสงเกษตรกรมาเขารวมอบรมการทําอินทรีย ที่ผานมาโครงการที่

เราเขาไปอบรมใหชาวบาน เชน วิธีการลดการใชสารเคมี วิธีการใชสารชีวพัน ธุ  นํ้ า

หมักชีวภาพ มีโครงการโรงเรียนเกษตรกรผูปลูกขาว โดยจัดอบรมใหเกษตรตลอด

ฤดูการผลิต เชน ขาว เราสอนต้ังแตเตรียมดิน หวานเมล็ดพันธุ ซึ่งไมแคน่ังคุยกัน

อยางเดียว แตลงแปลงนาสาธิตใหดูดวย และใหลงมือทําเลย สวนเรื่อง แมลง เราก็มี

การลงสํารวจแมลงในนาขาว เพื่อตัดสินใจตอไปวาจะทําอยางไร หากพบวามีแมลง

ระบาด เปนตน”… (สมศักด์ิ นาคชัง, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2559) 
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 สวนผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอีกทานหน่ึง (ปรุฬหริศมน

ประณีต) ที่ไดกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของตนไวเชนกัน ดังน้ี 

  ... “เราจะมีหมอดินประจําตําบลเปนผูรวบรวมกลุมผูสนใจแตละหมูบาน จากน้ัน

  หมูบานรวมกลุมกันใหเราเขาไปแนะนําสงเสริม โดยการจัดประชุมช้ีแจง สาธิต นํา

  วัสดุอุปกรณไปให เชน ถังหมัก กากนํ้าตาล พืชสมุนไพร เปนตน อีกสวนหน่ึง 

  ชาวบานก็มีวัสดุในพื้นที่อยูแลวมีการติดตามประเมินผล โดยมีหนวยติดตาม 

  ประเมินผลเฉพาะ โดยเขาไปสัมภาษณชาวบาน และถาเกษตรกรมีปญหาอะไรเราก็

  เขาไปชวยเหลือ สวนใหญก็ชวยเรื่องความรูในการพัฒนาที่ดิน”…  

(ปรุฬหริศ มนประณีต, สัมภาษณ, 14 กรกฎาคม 2559) 

 (4) การประเมินผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ ไมไดมีกฏเกณฑ ตัวช้ีวัด การประเมินผลที่

เปนทางการ เนนที่ความไวเน้ือเช่ือใจ และสังเกตการณมีสวนรวมกับกลุมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ขณะเดียวกันพิจารณาความถนัดของแตละคนเปนสําคัญดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา(วิภา สิทธิชัย) ไดอธิบายไวอยางชัดเจนวา  

  ... “เราประชุมกันบอยเดือนนึงประมาณ 3-4 ครั้งใหมๆ ตอนระยะหลังเริ่มหางข้ึน 

  ประมาณเดือนละครั้ง สองครั้ง เพราะภาระมากข้ึน วางไมคอยตรงกัน แตเราก็คุย

  กันตลอดเกือบทุกวัน อยางมาออกบูธขายสินคา ก็คุยกันต้ังแตกอนมาวาเราจะตอง

  เตรียมตัวอะไรบาง สินคาตองเตรียมเทาไหร จะแบงหนาที่กันอยางไร ใครเฝาหนา

  ราน ใครเก็บของ เตรียมของ ใครรอผลิตที่ชุมชน หรือจะตองไปซื้อจากบานใคร 

  และเราก็ยังเปดรานในชุมชนขายทุกวันดวย ย่ิงทําใหไดพบปะพูดคุย ปรึกษากันทุก

  วันซึ่งการจะแบงใหใครทําอะไรดูที่ความถนัด ความชอบ”…  

(วิภา สิทธิชัย, สัมภาษณ, 19พฤษภาคม 2559) 

 (5) การคัดเลือกผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ เนนพิจารณาจากบุคคล หรือกลุมคนน้ันๆ ที่

มีความคิดใหมๆ ไดนําเสนอความคิดที่ชุมชนจะนํามาประยุกตใชไดหรือไม กลาวคือ ใหความสําคัญกับ

ความรูที่สอดคลองกับสภาพบริบท และตนทุนในการผลิต รวมถึงตองเปนสิ่งที่ไมทําใหวิถีชีวิตของคน

ในชุมชนตองยุงยาก สลับซับซอนมากข้ึน ซึ่งที่ผานมาชุมชน พบวา หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงหนวยงานภาครัฐเขามายังชุมชนตามขอจํากัดของโครงการและงบประมาณ ไมมีความตอเน่ือง ใน

มุมกลับกันสิ่งที่นํามาแนะนําชุมชนกลับเปนภาระใหกับชุมชนมากข้ึนดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําใน

การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา(นันทา ประสารวงษ) ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา 

  ... “บางทีไปดูงานแลวเอากลับมาทําไมได เชน การทํานา การปลูกพืชผักบางอยาง

  เราเอามาทําไมได เชน นาภาคอีสานเคาจะทําตามฝน แตเราใชนํ้ารวม ซึ่งพื้นที่เคา
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  จัดการงายกวาเรา เรื่องสารเคมีก็ไมตองปองกันอะไรมาก แตเราน่ีสารเคมีมากับ

  นํ้า อากาศ ลม หรือแมกระทั่งสภาพดิน ลักษณะการปลูกก็แตกตางกัน แตถึงแม

  เราดูแลวจะกลับเอามาทําไมไดทั้งหมด เราก็เรียนรูเทคนิคบางอยางมาปรับใชได 

  เชน การจัดการแมลง โรคพืช”…  

(นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

  สวนผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา(คนึง มวงโพธ์ิเงิน) ไดกลาวเสริมไววา 

  ... “เคยมีหนวยงานเขามา แลว บอกเราวาแพคเกจเราไมสวยเลย ไมจูงใจ ใหทํา

  แบบน้ีไหม พอเราดูแลว คากลองที่มันเพิ่มข้ึนมาอีก 5 บาท คาสต๊ิกเกอร คาอะไร

  เพิ่มมาอีก 5 บาท เราก็ตองไปเพิ่มลูกคาจาก 70 กลายเปน 80 ลูกคาหนีหมเลย”…  

(คนึง มวงโพธ์ิเงิน, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 (6) การสรางความรูของชุมชนในการทําเกษตรอินทรีย ไมไดเปนไปในลักษณะเปนระบบ 

ตายตัว หรือมีความเปนทางการ เนนการสรางความรูจากการลองถูกลองผิด การลงมือปฏิบัติจริง 

ประสบการณ การสังเกต รวมถึงการพูดคุย ปรึกษาหารือกันในกลุม เมื่อวิธีการใดไมไดผลจะทําการ

ปรับเปลี่ยนใหม และสื่อสารใหคนในกลุมรูถึงผลที่เกิดข้ึน ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําในการ

ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา(นันทา ประสารวงษ) ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา 

  ... “การสรางความรูเกิดจากการพูดคุยกัน ทุกคนในกลุมรูเทากันหมด เฮยวันน้ีมา

  หลายคน คุยกันหนอยซิ วามีปญหาอะไรบางจะชวยแกไขกันอยางไร ทํางานบาง

  คนมองวาเราไมมีรูปแบบ งายๆ แตมันทําใหเราขับเคลื่อนงาย และความรูเกิดจาก

  การลงมือทําจริง ขยันสังเกต ลองถูกลองผิด อันไหนไมไดผลก็เลิก แลวหาวิธีการ

  ใหม ไมทิ้งกัน มีอะไรชวยกันไดก็ชวย ไมเหมือนหนวยงานภาครัฐเขามาหาเรา  

  บอกใหเรามีสมุดใหคนที่มาเขาเย่ียมเซ็นช่ือทุกครั้ง และเราคุยอะไรกันตองมี 

  รายงานการประชุม พอชาวบานไดยินก็เมินหนาหนีแลว มันนาเบื่อ”…  

(นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม2559) 

 อีกดานหน่ึง จากการที่ชุมชนมีความยืดหยุน ไมไดปดกั้นความรูใหมๆ ดังที่กลาวไวขางตน ทํา

ใหการสรางความรูที่เกิดข้ึนมีรูปแบบที่หลากหลาย และทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน อันจะ

นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนนักวิชาการ (ธนพร ศรียากูล) ไดกลาวไววา  

  ... “กลุมน้ีมีการประชุม หารือกัน สามารถประสานระดมทรัพยากรจากแหลง 

  ภายนอก และใชเวทีของกลุมรวมตัวกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดการความ 

  ขัดแยงใหอยูในระดับที่คนในชุมชนจะยอมรับกันไดเคาสามารถสรางความรูใหม
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  โดยผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตไดอยางลงตัว ทําใหความรูมีความหลากหลาย และ

  นําไปใชไดจริง รวมถึงรูเทาทันปญหาและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ซึ่งเรียกได

  วา เปนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได”…  

(ธนพร ศรียากูล, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

4.1.5 การรวบรวมและจัดเก็บ 

 มิติน้ี มีตัวช้ีวัดในการศึกษา ประกอบดวย (1) การประเมินความรู และ (2) การออกแบบสิ่งที่

ใชเก็บความรู  

 ผลการวิจัยมิติที่ 5มีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 (1) การประเมินความรู เมื่อความรูตางๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เช่ือมโยง

กับการทําเกษตรของชุมชน ไดแก นํ้า ไฟฟา ถนน และวัสดุอุปกรณตางๆ เปนตน การพัฒนา

กระบวนการผลิต รวมถึงการตลาดไดดําเนินการไปในระยะเวลาหน่ึง กลุมวิสาหกิจจะมีการทบทวนผล

การดําเนินงานรวมกัน วาสิ่งที่กลุมไดรวมกันทําน้ันบรรลุวัตถุประสงคหรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไร มี

ความสําเร็จในสวนใดบาง มีองคความรูดานใดบางที่ตองพัฒนาตอยอดเพิ่มเติม ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่ง

เปนนักวิชาการ (ประภาส ปนตบแตง) ไดกลาวไววา  

  ... “กลุมเราดําเนินการไดระยะหน่ึงก็มีการกลับมาทบทวน พูดคุยกันวาที่ผานมา

  ติดขัดปญหาอะไร จะพัฒนาอะไร อยางไร ซึ่งผมคิดวา ตองจัดการในเชิงโครงสราง

  ใหได เรื่องตลาด เรื่องไปรษณียที่พูดมา ยังมีหลายจุดที่เปนคอขวดอยู อยางไป 

  เปดบูธขายเซ็นทรัลจะขายไดสักกี่บาท”…  

(ประภาส ปนตบแตง, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

 (2) การออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรู จากการศึกษาวิจัย พบวา กลุมวิสาหกิจยังมีจุดออนใน

เรื่องการออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรู เน่ืองจากสิ่งที่ปฏิบัติกันในกลุมอาศัยประสบการณ ความเคยชิน

เปนสําคัญ และเนนเรียนรูกันเฉพาะในกลุม อีกทั้งยังไมไดมองเห็นประโยชน หรือความสําคัญของการ

จัดเก็บความรูเพื่อนําความรูไปเผยแพร ประกอบกับมีปญหาอุปสรรคในเรื่องขาดความรูทางดาน

เทคโนโลยี การเขียนหนังสือ และความสามารถในการออกแบบสื่อตางๆ ทั้งน้ีกลุมวิสาหกิจมีผูนําเพียง

คนเดียวที่รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกลุมในลักษณะของการจดบันทึก และพิมพเก็บไฟลไวใน

คอมพิวเตอรดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา

(ยุวรีย พรหมสูงวงศ) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา  

  ... “การออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรูไมไดสนใจเรื่องน้ีนะ เชน เรื่องจดบันทึกมี 

  บันทึกมั่ง ไมบันทึกมั่ง บางที่เราก็ไมมีเวลาบันทึก ใชประสบการณ ทํามาตลอด ทํา

  บอยๆ ก็จําไดเอง”… (ยุวรีย พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 17 พฤษภาคม 2559) 
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4.1.6 การปรับปรุงความรู 

 มิติน้ี มีตัวช้ีวัดในการศึกษา ประกอบดวย(1) การระบุถึงความเปลี่ยนแปลง (2) การ

ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และ (3) การปรับปรุงความรูใหทันสมัย 

 ผลการวิจัยมิติที่ 6มีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 (1) การระบุถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับการทําเกษตรอินทรีย ใหความสําคัญกับการ

มีสวนรวมของทุกคนในกลุม มีการพูดคุย แสดงความคิดเห็นอยางเสรี เพื่อเปนการทบทวนวาจากการ

ดําเนินงานที่ผานมามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบาง ปจจัยใดที่มีผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันสถานการณปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเปนเชนไร ซึ่งจาก

การเก็บขอมูล พบวา กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา การทําเกษตรอินทรียตลอด

ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา มีการพัฒนาอยูอยางตอเน่ืองจนทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง ปจจัยหลักที่ทํา

ใหเกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดี คือ ทุกคนมีความต่ืนรู และลุกข้ึนมาจัดการกับปญหาของตนเอง

รวมกัน เมื่อมีกิจกรรมใดๆ ก็ใหความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ดังผูให

ขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา(นันทา ประสารวงษ) ได

กลาวไวอยางชัดเจนวา 

  ... “เรามีการมาน่ังคุยกันวาปแรกๆ เราเริ่มจากโครงสรางพื้นฐาน แลวพอเราจบ

  แลว ปน้ีก็มาดูที่การจัดการความรูใหแกสมาชิก และการจัดการตลาด ซึ่งเราหา 

  ขอบกพรองในแตละป เพื่อคิดวาปหนาเราจะทําแผนอะไร สมาชิกของเราจะตอง

  เพิ่มเติมในสวนไหนบางจุดดีของเรา คือ ทุกคนรวมแรงรวมใจกัน ฟงความเห็น ให

  เกียรติกัน”… (นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม2559) 

 ในมุมกลับกัน ประสบปญหาตางๆ เชน ความรูบางสวนใชไมไดผล ตองลองถูกลองผิด และ

ปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงการตลาด ซึ่งสาเหตุหลักๆ เกิดจากสภาพอากาศที่

เปลี่ยนแปลงไป เวลารอน รอนจัด นํ้าทวม มลภาวะทางอากาศ นํ้าเสีย นํ้าเค็ม ประกอบกับสภาพ

บริบทโดยรอบเต็มไปดวยแปลงนาที่ใชสารเคมี บานจัดสรร นากุง และโรงงาน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีลวน

สงผลใหกลุมตองมีการปรับปรุงความรูอยางตอเน่ือง ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนนักวิชาการ (ธนพร ศรี

ยากูล) ไดกลาวไววา  

  ... “พื้นที่ที่น่ีมีทั้งความเปนชนบท และสภาพความเปนเมือง มีโรงงงาน 

  อุตสาหกรรม บานจัดสรร ซึ่งพื้นที่แบบน้ีจะมีปญหาเรื่องการจัดการ และการใช

  ทรัพยากร เชน นํ้าเสียที่มาจากบานจัดสรร ยอมสงผลตอการทํานา ปลูกพืชผัก 

  และนํ้าคลองเดียวกันนํามาใชทั้งในนาขาว และนากุง เปนตน ทั้งน้ีปฏิเสธไมไดวา 
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  พื้นที่ลักษณะน้ีมีความเปนการเมืองในหมูบานตองอาศัยการพัฒนา การปรับปรุง

  ความรูอยูเรื่อยๆ”… (ธนพร ศรียากูล, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

 ในอีกดานหน่ึง ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา(นันทา ประสารวงษ) ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา 

  ... “ปน้ีเรารูวาขอบกพรองของเรา คือ การจัดการความรูใหกับสมาชิก ทุกคนมี 

  องคความรูเกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตร แตยังไมกลาสื่อสาร ไมกลาเลา เราก็พาเคา

  ไปเรียนรูกับกลุมที่เขาสําเร็จแลววาเขาทําอยางไร ดูวิธีการสื่อสารกับคนนอกของ

  เขา เชน พาไปดูงานที่ยโสธร ญี่ปุนในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการองคความรู การ 

  จัดการกลุม พูดงายๆ คือ ครั้งแรกเราตองสรางความมั่นใจใหสมาชิกของเรากอน

  วาทุกคนพูดไดหมด พูดเปนหมด ซึ่งเราพูดในสิ่งที่ทําอยูแลว เราก็ตองพูดได ถาไม

  ทําสิถึงจะพูดไมได สิ่งที่เนน คือ ใหเคาไปดูไปเห็นแลวมาแชรใหกลุมไดรู”… 

  (นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม2559) 

 (2) การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง จากการรวมกันระบุถึงความเปลี่ยนแปลง

ขางตน ชุมชนตระหนักดีวา ความเปลี่ยนแปลงน้ันๆ มีผลกระทบตอชุมชนอยางมาก หากไมมีการ

ปรับตัว หรือเตรียมรับมือใหทันทวงที เชน การขายผลิตภัณฑ ซึ่งจากประสบการณในการขายของ

สมาชิก พบวา แนวโนมความตองการของผูบริโภคมีความหลากหลายมากข้ึน จึงมีการปลูกขาว

อินทรียชนิดตางๆ มากข้ึน โดยหาพันธุขาวมาเพิ่มเติม ในอีกดานหน่ึงการขายขาวอยางเดียวก็ไม

เพียงพอเชนกัน จึงมีการประสานความรวมมือกับเครือขายเพื่อนําสินคาอื่นๆ มาขาย เชน ขาวเกรียบ 

ปลาแหง และนํ้าพริก เปนตน นอกจากน้ัน ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสภาพบริบทโดยรอบพื้นที่ เชน มี

นํ้าเค็ม นํ้าเสียจากนากุง สมาชิกไดประชุมกันเพื่อแกไขปญหาในเรื่องน้ี โดยเขาไปเจรจาตอรองกับคน

ที่ทํานากุง และหานํ้ามาใชเพื่อแกไขสถานการณเฉพาะหนากอน เปนตน สวนเรื่องไฟฟาที่จําเปนตอง

นํามาใชในโรงสีก็มีการติดตอประสานไปยังภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของจนไดไฟฟาเขามาใชยัง

โรงสีและชุมชน เปนตน ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา(นันทา ประสารวงษ) ไดกลาวไววา 

  ... “เรามีการหาพันธุขาวหลากหลายชนิดมาปลูก เพื่อใหสินคามันดูนาสนใจมาก

  ข้ึน ตอนน้ีมีการแลกสินคากันขาย เชน พวกของทะเลแปรรูปของกลุมประมง 

  พื้นบานบางจะเกร็ง สินคาบางอยางมีมูลนิธิชีววิถีเปนแกนกลางทําใหเรารูจักกลุม

  อื่นๆ เชน กลุมจังหวัดยโสธร สุรินทรที่ปลูกหัวหอม กระเทียม ขาวหอมมะลิแดง  
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นอกจากน้ันตอนน้ีก็แกปญหาเรื่องนํ้าดวย อยางวันน้ีนํ้าเค็มเขามาก็ประชุม 

 กันละวาจะเอายังไงดี คงเจรจากอน สวนใหญที่ผานมาเราทํางานกับรัฐได ที่สําเร็จ

 ก็เรื่องไปประสานเกี่ยวกับไฟฟา”…  

(นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม2559) 

 แนวทางดังกลาว เปนไปในทิศทางเดียวกันกับผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

บานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (วิภา สิทธิชัย) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา  

  ... “กลุมมีการนําของที่ผลิตจากเครือขายอื่นๆ ที่เปนภาคีเกษตรอินทรียเหมือนกัน

  มาขายดวย เพื่อทําใหสินคามีความหลากหลาย นาสนใจ ดึงดูดใจลูกคามากข้ึน  

  เชน ปลากางมุง ปลาหมึก ปลาหวาน และขาวเกรียบ เปนตน ซึ่งถือเปนการ 

  ประสานชวยเหลือกัน”… (วิภา สิทธิชัย, สัมภาษณ, 19พฤษภาคม 2559) 

 (3) การปรับปรุงความรูใหทันสมัยสําหรับการปรับปรุงความรูใหทันสมัยสมาชิกในกลุมมองไป

ถึงการทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกดวย กลาวคือ พัฒนาความรูใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหา ความตองการดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา(นันทา ประสารวงษ) ไดกลาวไววา 

  ... “กลุมมีการพูดคุยกันเพื่อปรับปรุงความรูใหทันสมัยอยูเสมอ เรื่องหน่ึงที่เรา 

  กําลังคิดกัน คือ ขายขาวเปนเม็ดๆ ตายแนย่ิงเขา AEC เพราะทุกคนไมไดแขงกัน

  ดวยคุณภาพ แตแขงดวยการลดราคา แลวเราจะไมขาดทุนไดอยางไร ดังน้ัน การ

  แปรรูปจะชวยเราเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑ เชน ทําขนมจีน แปงขาวเจาอินทรีย”…  

(นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม2559) 

4.2 ปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตร

อินทรียของวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญภาคสวนตางๆ การศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ และการสังเกต เขาไปคลุกคลี เกาะติดในพื้นที่ เพื่อวิเคราะหผลการวิจัยรวมกับ

สภาพบริบท และปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ พบวา ปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชน

เขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกจิชุมชนคลองโยง-ลานตาก

ฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีดังน้ี 
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 ประการแรกสภาพอากาศที่แปรปรวน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรอบเสื่อม

โทรม โรคพืชและแมลงตางๆ ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลอง

โยง-ลานตากฟา (เกสร เจริญมี) ไดกลาวถึงสภาพอากาศและโรคพืชที่ตองเผชิญไววา 

  ... “แดดรอน ตอนน้ีไมมีอะไรเลย เพราะปลูกแลวมันแดงมั่ง เปนเช้ือรามั่ง แมลงก็

  มากิน เลยไดมั่งไมไดมั่งก็ทอ”… (เกสร เจริญมี, สัมภาษณ, 18พฤษภาคม 2559) 

 ในขณะเดียวกันผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา (วิภา สิทธิชัย) ไดกลาวไวสอดคลองกันวา 

  ... “ปญหาคือ หนารอน อากาศเปลี่ยน รอนจัด มีแมลงลง ทําใหผลออกมาไมดี”…  

(วิภา สิทธิชัย, สัมภาษณ, 19พฤษภาคม 2559) 

 นอกจากน้ันผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนนักวิชาการ (ประภาส ปนตบแตง) ไดกลาวไววา  

  ... “กลุมมีขอจํากัดหลายอยาง เชน ผมเลี้ยงเปดยํ่าหญา ถาคนเฝาไมดูเปด หญาก็

  จะไมถูกยํ่าตลอดทั้งแปลงและข้ึนอยูกับสภาพบริบท ดิน นํ้า อากาศที่นับวันย่ิง 

  แปรปรวน และถาสภาพบริบทแตกตางกัน ทําใหไดผลไมเหมือนกัน เรียกไดวา  

  การทําเกษตรอินทรียเปนการเรียนรูในเงื่อนไขเฉพาะ”…  

(ประภาส ปนตบแตง, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

 ประการท่ีสอง ปญหาการสื่อสารที่ไมชัดเจน ความเขาใจผิด หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน

เกี่ยวกับวิธีการทําเกษตรอินทรีย ทําใหการปฏิบัติไมถูกตอง และผลิตผลที่ไดไมเปนไปตามเปาหมายที่

วางไวดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (พิกุล 

พรหมสูงวงศ) ไดกลาวไววา  

  ... “มีสมาชิกบางคนเขาคงทําผิด ทําเกิน ใสเกิน มีบางคนที่วา ใหใสลิตรเดียว ใส 5 

  ลิตร มันก็จะเกินไปคือเขาใหใสแคน้ี แตใสเขาไป 3 โถ มันก็เกิน ตนไมมันรับไมได 

  มันก็ใหญเกินหรือวาขาวจะลม อะไรแบบน้ี”…  

(พิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 ขณะเดียวกันสอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชน

คลองโยง-ลานตากฟา (พิกุล พรหมสูงวงศ) ไดกลาวไววา  

  ... “การถายทอดความรูในกลุมคือพวกเรากันเองน่ีแหละ ความคิดไมคอยตรงกัน 

  แตเราจะคุยกัน คนน้ันเขาบอกอยางน้ี คนน้ีก็เถียงข้ึนมาเลย มันไมใช ทําไมได  

  ลองทําแลว ขาวตายแลว อะไรแบบน้ี มันไมใชอยางที่เขาพูดหรอก ก็จะแยงข้ึนมา 

  เราลองทําใหมไหม ลองทําอีกทีหน่ึง ดูวามันจะเหมือนเดิมไหม ก็จะมีคุยกันเอง 
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  แลวก็จะขัดกันไป แลวก็ลองทําดูพอเห็นแลวก็คอยเอามายันกันแตเราไมได 

  ทะเลาะกันนะ แคคุยกัน แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน”… 

  (พิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 15พฤษภาคม 2559) 

 ประการท่ีสาม ผูนํากลุมเปนผูรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรู สมาชิกคนอื่นๆ ยังเขามา

มีสวนรวมในกระบวนการน้ีไมมากนัก รวมถึงขาดการเผยแพรความรูไปยังบุคคลทั่วไปที่สนใจในวง

กวาง ดังที่ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (พิกุล 

พรหมสูงวงศ) ไดอธิบายแนวทางปฏิบัติของกลุมไววา  

  ... “มีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติทุกอยาง แตละปๆการเก็บก็คือเก็บแตพี่นันทา

  อยูคนเดียวคือใครขอดูได มาตรวจสอบไดหมด พวงเราดูได คนนอกดูได  

  เครือขายดูได อาจารยดูไดแตแคไมไดเผยแพรไปสูสาธารณะ ข้ึนอยูกับวา 

  หนวยงานไหนจะมาขอดูบางคนไมไดทําอะไรเลย บางทีมากอปปงานเรา เอาไปสง 

  เพื่อที่จะเอาผลงานก็มี อันน้ีเราเจ็บใจ”…  

(พิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 ทั้งน้ี มุมมองดังกลาวสอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนด

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (วิภา สิทธิชัย) ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา  

  ... “การรวบรวม จัดเก็บ เผยแพรความรูทั้งหมดจะเปนหนาที่ของพี่นันทา เพราะ

  พี่เคาเกงเรื่องบัญชี และคอมพิวเตอร สวนคนในกลุมก็ชวยกันเสนอความคิด 

  เห็นบาง”… (วิภา สิทธิชัย, สัมภาษณ, 19พฤษภาคม 2559) 

 ประการท่ีสี่ องคความรูใหมบางสวนไมสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ และแนวปฏิบัติ

บางประเด็นเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิตดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนด

ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (พิกุล พรหมสูงวงศ) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา  

  ... “กระบวนการ วิธีการทําใหมๆ ตลาดใหมๆ แพคเกจใหมๆ อะไรที่มันจะเปน 

  ความรูใหมๆ เขามามคีนเขามาบอกวาใหทําอยางน้ี แตพอลองจริงๆ แลวมัน 

  ไมไดเชน ปลูกแลวก็ไมไดผลเหมือนที่เคาบอก หรือบางอยางถาทําตามนะ เราจะ

  ไมมีกําไรเลย เพราะตนทุนสูงมาก”…  

(พิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 ประการท่ีหา ไมสามารถขยายกลุมคนใหมีความรูและลงมือทําเกษตรอินทรีย เน่ืองจากติด

ปญหาสําคัญ คือ เรื่องขาดชองทางการตลาด และความตองการของผูบริโภคที่ไมแนนอน และการทํา
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เกษตรอินทรียตองอาศัยความพิถีพิถันลงแรงมากกวาการใชสารเคมี ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (คนึง มวงโพธ์ิเงิน) ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา  

  ... “คนอืน่เขาก็ไมกลาเขามา กลัวไมไดเหมือนฉัน ทีแรก ขาวแพค 2 ตัน เขาสั่ง 2 ตัน  

แลวไมเอา แลวไหนจะเสียคาถุง ตอนน้ันคาแรงยังไมไดเลย ตางคนตางแพค 

 ชวยกันทําดวยใจแลวมันก็ไมไดอะไร ก็แคทําขาวปลอดสาร เพื่อเอาไปขาย แตเขา

 สั่งแลวบอกไมเอาอีกตางหาก เราก็เสียขาวฟรี หรือสส.ทั้งหลาย อยากหาเสียงก็มา

 สั่งเรา พอเขาคิดวาตัวเองไมไดแน เขาก็เลยไมเอา แลวทิ้งเราไปเลย”… 

  (คนึง มวงโพธ์ิเงิน, สัมภาษณ, 15พฤษภาคม 2559) 

 สวนผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา(นันทา 

ประสารวงษ) อธิบายวา 

  ... “ขาวก็ยังอยูในน้ีเยอะมาก ตลาดไมรูเปนอะไรทําไมขาวอืดมากเหมือนเขาไมได

  ใสใจ คือคนก็ทํากันเยอะ อยางตรงน้ีก็มีของชํานาญก็มีทําขาวอินทรียแบบเรา ที่

  อื่นเขาก็มีเยอะ ตอนน้ีขาวแบบน้ีจะเยอะ แลวคนกลางๆ คนช้ันกลางจะซื้อขาว 

  ตลาดกิน ไมไดหวงสุขภาพ คือฉันกินมาต้ังแตเกิดแลว ฉันยังไมเปนอะไรเลย ก็ซื้อ

  ขาวโรงสีกินเหมือนเดิม คนที่รักสุขภาพคือโตข้ึนไปหนอย คือเขาไมเขาใจ คิดวา

  ขาวเราแพง แพงกวาทองตลาด”…  

(นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

 ประการท่ีหก ขาดการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ อยางจริงจัง ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปน

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (คนึง มวงโพธ์ิเงิน) ไดอธิบายไววา  

  ... “ไมมีเลย ผูใหญเขาไมมองเลย กํานัน ผูใหญบาน อบต. ไมสนใจเรา คือเริ่ม 

  ดวยตัวของเราเอง อาจารยชวน เราก็ทํา พอทําอาจารยก็ใหชวยกันขาย เราก็ขาย

  ไมเปน อาจารยก็พาพี่นันตะเวรไป ไปติดตอวา ใครเอาบาง ไปขายตรงไหน ขายที

  ละ 5 โล2 โลก็เคยมาแลว”… (คนึง มวงโพธ์ิเงิน, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2559) 

 สวนผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา  

(นันทา ประสารวงษ) ไดกลาวไววา 

  ... “หนวยงานภายนอกเขามาเอาจริงๆนะ เหมือนเปนภาระ เราเห็นพวกน้ันเปน

  ภาระจริงๆ เขาไมไดต้ังใจจะมาชวยเราหรอก แคอยากลอกผลงานเราไปทํา หรือ

  วาเอาไปสงเจานายแคน้ันหนวยงานรัฐพวกเกษตรไมไดเขามาชวยอะไรเราเลย  

  มันมาแปบๆ ก็ไป ไมไดชวยจริงจังอยางตอเน่ือง เหมือนมาตามโปรเจค”… 

  (นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม2559) 
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 ในอีกดานหน่ึง ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนนักวิชาการ (ประภาส ปนตบแตง) ไดสนับสนุน

ความคิดขางตนไววา  

  ... “เราขายขาวไดจากเครือขายที่เราสรางข้ึนเอง หนวยงานราชการไมเคยมาทํา

  อะไรใหเรา”… (ประภาส ปนตบแตง, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 

 ในมุมกลับกัน ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (ปรุฬหริศมน

ประณีต) ไดกลาวถึงขอจํากัดในการปฏิบัติงานของตนเองไววา  

  ... “กรมพัฒนาที่ดินมีปญหาเรื่องอัตรากําลังนอยมาก โดยเจาหนาที่คนหน่ึง 

  รับผิดชอบถึงสองอําเภอ ธุรการหน่ึงคน ผูอํานวยการหน่ึง รวมทั้งสํานักงานแคเจ็ด

  คนและงบประมาณมีนอย หายากมาก”…  

(ปรุฬหริศ มนประณีต, สัมภาษณ, 14 กรกฎาคม 2559) 

 ประการท่ีเจ็ด ขาดรุนลูกรุนหลานที่จะสานตออาชีพการเกษตร ดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปน

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (คนึง มวงโพธ์ิเงิน) ไดเลาใหฟงวา  

  ... “รุนที่ยังทําการเกษตรอยูน้ีคือรุน40 ข้ึน รุนลูกรุนหลานเรียนกันหมด แลว 

  เคาก็ไปทํางานนอกบาน แตบางครั้งลูกก็ยังชวยทํา ชวยแม ทําทุกอยางที่แมใหทํา

  สีขาวก็เอา ดายหญาก็เอา รดนํ้าเอา ถอนหญาก็เอา เลี้ยงปลาใหดวยแตมันก ็

  นอยลงแลว ก็มีแตรุนพี่ๆ แลวก็รุน 50 60 70 ก็ไมไหวแลว”…  

(คนึง มวงโพธ์ิเงิน, สัมภาษณ, 15พฤษภาคม 2559) 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดังกลาว สอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา (วิภา สิทธิชัย) ไดกลาวไววา  

  ... “คนรุนลูกรุนหลานเคาเรียนหนังสือกันหมดแลว แตจะมาชวยตลอด มาบอยๆ 

  ชวงปดเทอม เมื่อกอนมีโครงการสายใยรัก 9 วัน ก็จะเอารุนน้ีไปขาย สวนใหญเรา

  จะปลูกฝงใหเด็กกลาแสดงออก กลาขายของ และไดมีรายได เพราะตอไปถาเราแก

  ลงจะไดมีตัวแทน ตอนน้ีกลุมของเราพอยืนได พอไปได แตถาตอไปไมมีตัวแทนก็

  ลําบาก ถาเด็กเรียนจบ ไมมีงานทํา เคาก็จะไดกลับมาทํา มีอาชีพรองรับ”… 

  (วิภา สิทธิชัย, สัมภาษณ, 19พฤษภาคม 2559) 

 ในขณะเดียวกัน ผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-

ลานตากฟา (ยุวรีย พรหมสูงวงศ) ไดกลาวเสริมวา  
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  ... “การถายทอดความรูติดปญหาที่วาไมรูเผยแพรตอใหใคร ลูกหลานก็ไปทํางาน

  กันบาง เรียนกันบาง แตตอไปไมแน เคาเบื่อจากงานน้ันก็จะสอนจะชวนใหเคามา

  ทํา”… (ยุวรีย พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 17 พฤษภาคม 2559) 

 ประการท่ีแปด ขาดความรูในการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางย่ิงข้ันตอนการรวบรวมและ

เผยแพรความรูสมาชิกในกลุมมองวา ทั้งสมาชิกและคนสวนใหญที่เขามาเรียนรูในกลุม คือ คนที่

ตองการประสบการณจริงมากกวา จึงเนนถายทอดดวยการลงมือทํามากกวาการบันทึกและเผยแพร

ผานสื่อรูปแบบตางๆดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูนําในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตาก

ฟา(นันทา ประสารวงษ) ไดกลาวไววา 

  ... “พี่ความรูไมเยอะ เขียนโครงการก็เขียนไปแบบตามความเขาใจ เคยเขาไปดูใน

  เว็บไซตเกี่ยวกับการเขียนแผนงานรูสึกเลยวามันยากอะ พี่เขียนไมไดแน พี่เลย 

  เขียนตรงๆ วาสมมติปน้ีจะสงคนไปอบรมเรื่องอะไร จะดูเรื่องการตลาดอยางไร จะ

  เปดรานที่น่ีแลว ไมตองไปขายในเมืองมีตนทุนสูง ใหคนในเมืองมาซื้อที่เราแทน 

  หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย แลวจะสื่อสารใหคนทั่วไปรูไดอยางไรวาเราอยูตรงน้ี  

ถาจะเดินไปตามแนวทางน้ี สิ่งที่ตองการมีอะไรบาง เชน คาเดินทางไปเขารวมอบรม  

และคาใชจายอื่นๆ มีอะไรบาง คือ เขียนไปภาษาบานๆ แลวคนใหงบประมาณเคาก็

จะไปเกลาเองแตถาเขียนเพื่อใหคนในกลุม หรือคนภายนอกทีส่ น ใจมาอ าน  พี่ ยั ง

ไมไดทําในสวนน้ีเพราะใครมาก็ลงมือทําใหดูเลย”…  

(นันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม2559) 

 ประการท่ีเกา การจัดการความรูขาดความเปนระบบดังผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนนักวิชาการ 

(ประภาส ปนตบแตง) ไดกลาวไววา  

  ... “การจัดการความรูยังขาดความเปนระบบ เชน ขาดการบํารุงตอนที่ขาวเริ่มโต 

  หรือปุยตองฉีดข้ีหมูหมัก มันตองคอยๆ เรียนรูไป ไมไดเปนระบบเหมือนอยาง 

  แปลงทดลองสวนพันธุขาวมีความสําคัญตองมีการคัดพันธุ การเตรียมดิน การ 

  จัดการกับโรคพืช นํ้าหมัก ชวงปลายก็สําคัญตองมีการบํารุง เชน ฉีดฮอรโมนไข 

  สวนการเก็บเกี่ยวก็ตองดูระยะเวลาที่เหมาะสม ถาเกี่ยวเร็วไปขาวก็ยังเขียว เครื่อง

  ไมเครื่องมือเรายังไมดีพอ เชน การตากมันกรอบเกินไป”…  

(ประภาส ปนตบแตง, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2559) 
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4.3 แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย 

 การจัดการความรูในชุมชนถือเปนหนทางหน่ึง ที่จะชวยสงเสริมใหชุมชน ทองถ่ินน้ันๆ มี

ความเขมแข็งย่ิงข้ึน เน่ืองจากไดสรางการมีสวนรวม ทั้งรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผลประโยชน 

และรวมประเมิน เกิดความตระหนัก และความต่ืนรูในปญหารวมกัน 

 จากการศึกษากระบวนการจัดการความรู และปญหา อุปสรรคในการทําเกษตรอินทรียของ

วิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม นําไปสูการนําเสนอแนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการ

ทําเกษตรอินทรีย ไดดังภาพตอไปน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย 

ที่มา : จากการวิเคราะหขอมูลโดยคณะผูวิจัย 

 จากภาพขางตน สามารถอธิบายไดวา แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการ

จัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียมีดังน้ี 

 ประการแรก สรางความต่ืนรู การตระหนักถึงปญหาและความตองการ และลุกข้ึนมาจัดการ

ตนเอง และพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนซึ่งสิ่งเหลาน้ีถือเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการจัดการความรู 

รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา และการแกไขปญหาทุกๆ ดานของชุมชน เพราะเมื่อไหรก็ตามที่คนใน

ชุมชน ไมน่ิงดูดาย หรือยอมจํานนกับความยากจนหรือความเดือดรอนของตนเอง และลุกข้ึนมา

สรางความตื่นรู และลุก
ขึ้นมาจัดการปญหาของ

ตนเอง

รวบรวมความรู
อยางเปนระบบ

พัฒนาคนในชุมชนดวยการ
สรางเวทีแลกเปล่ียนความรู 
การเรียนรู และการฝกอบรม

สรางความรูเชิง
นวัตกรรม

จัดตลาดนัดความรู
เชื่อมโยงกับ

เครือขายเกษตร
อินทรียภายนอก
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จัดการกับปญหาของตนเอง รวมคุย รวมแสดงความคิดเห็น รวมลงมือปฏิบัติ ยอมนําไปสูความ

เขมแข็งของชุมชน ทั้งน้ี กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตระหนักดีวา ที่ผานมาการทําเกษตรแบบใชสารเคมีไดสงผลเสียทั้ง

ตอสุขภาพของตนเอง คนในครอบครัว และผูบริโภค รวมถึงทําใหสภาพดินและนํ้าเสื่อมโทรม ความ

หลากหลายทางชีวภาพลดลง ตลอดจนเกิดโรคพืชใหมๆ ตอมาเมื่อมีผูนํามาชักชวนใหปลูกพืชอินทรีย

จึงไดเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการปลูก มีการปรึกษาหารือ ชวยเหลือ เรียนรูกันในกลุม และจาก

ประสบการณ การไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง ความกลาหาญในการลุกข้ึนมาจัดการกับปญหาของ

ตนเอง ขณะที่บริบทรอบขางเต็มไปดวยหมูบานจัดสรร โรงงาน นากุง และแปลงเกษตรที่ใชสารเคมี 

จึงนับไดวาเปนชุมชนที่ต่ืนรู เปนพลเมืองที่มีพลังเขมแข็งอยางแทจริง 

 ประการท่ีสอง รวบรวมความรูที่หลากหลาย และกระจัดกระจายใหเปนระบบ จากผล

การศึกษาพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมีความรู ประสบการณ ภูมิปญญาในการทําเกษตรอินทรียเปนอยางดี และ

มีการเรียนรูเพิ่มเติมในรูปแบบตางๆ อยูตลอดเวลา แตขาดการรวบรวมความรูอยางเปนระบบ 

เน่ืองจากปฏิบัติโดยอาศัยความเคยชิน สวนการแบงปนความรูระหวางกันเปนลักษณะการพูดคุย และ

ลงมือปฏิบัติเปนแบบอยาง จึงทําใหไมเห็นความสําคัญของการรวบรวมความรูจากแหลงตางๆทั้ง 1) 

ความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) คือ ความรูเฉพาะตัวที่เกิดจากประสบการณ การอานการศึกษา

เพิ่มเติม การสนทนา การเขารวมฝกอบรม ไมวาจะเปนอบรมนอกสถานที่ หรือมีหนวยงานภายนอก

เขามาอบรมใหกับคนในชุมชนรวมถึงเจตคติของแตละคน2) ความรูที่ปรากฏชัดเจน (Explicit 

Knowledge)คือ ความรูที่ไดรับการถายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของการบันทึกในรูปแบบตางๆ 

และ 3) ความรูที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge)ความรูที่เกิดจากความเช่ือ ความศรัทธา 

ซึ่งเกิดจากผลสะทอนกลับของความรูและสภาพแวดลอมในกลุมวิสาหกิจ ทั้งน้ี หากชุมชนมีการ

รวบรวมความรูอยางเปนระบบ ผลที่เกิดข้ึนไมใชเฉพาะคนในกลุมไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ

รวมกันเทาน้ัน แตยังสงผลไปถึงเครือขายภายนอกที่ทําเกษตรอินทรีย หรือสนใจที่จะทําเกษตรอนิทรยี

ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย นอกจากน้ัน องคความรูที่ไดรวบรวมไวยังสามารถนํามาเปน

ทรัพยากรพื้นฐานในการพัฒนาตอยอดกับการทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน หรือเชิงเกษตร เปนตน 

 ประการท่ีสาม พัฒนาคนในชุมชนดวยการสรางเวทีแลกเปลี่ยนความรู มีเวทีที่เปนที่สําหรับ

ใหทุกคนตอรองได อยางนอยตองทําใหทุกคนรูสึกวาตนมีสิทธิที่จะตอรอง มีการจัดลําดับความสําคัญ 

ความเรงดวนวาจะทําอะไรกอนหลัง และทําอยางไรภายใตทรัพยากรของกลุมที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่ง

สอดคลองกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการเรียนรู และฝกอบรม การพัฒนา

ความคิดเชิงระบบ เปดโอกาสใหไดเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case-based) ที่หลากหลาย จากน้ันลงมือ
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ปฏิบัติจริง เพื่อใหทุกคนเปนคลังความรู (Knowledge Asset) เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย 

นอกจากน้ัน ยังเปนการพัฒนาในเรื่องความกลาคิด กลาแสดงออก เพื่อเปนสวนสําคัญในการ

ขับเคลื่อนชุมชนตอไป  

 ประการท่ีสี่ สรางความรูเชิงนวัตกรรม (Innovative Knowledge) เปนความรูที่จะทําให

ชุมชนเปนผูนําทางการตลาดได รวมไปถึงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเน่ืองจากกลุม

วิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ประสบปญหาเกี่ยวกับการตลาด ขายไดนอยกวาจํานวนผลผลิตที่ออกมา ซึ่งการตลาดไมได

มีผลเฉพาะกลุมที่ปลูกเทาน้ัน แตยังสงผลไปถึงชุมชนรอบขางที่ทําการเกษตรไมกลาที่จะหันมาทํา

เกษตรอินทรียดวย ดังน้ัน ความรูเชิงนวัตกรรมทั้งหลาย ไดแก พันธุขาว วิธีการปลูก การออกแบบ

บรรจุภัณฑ การแปรรูปสินคา การขนสง การวางจําหนายสินคาและการสื่อสารในรูปแบบใหมๆ ที่

นาสนใจเพื่อประชาสัมพันธ เปนตน จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิง 

 ประการสุดทาย การจัดตลาดนัดความรู (Knowledge market) เช่ือมโยงกับภาคีเครือขาย

เกษตรอินทรียภายนอก เปนการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูผานรูปแบบที่หลากหลายเชน การเสวนา 

การจัดนิทรรศการ หรือการเลาเรื่อง ประสบการณ หรือความสําเร็จเพื่อเปนการแบงปนความรู 

ประสานเช่ือมโยงกันระหวางเครือขายตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา ซึ่ง

นับเปนการเพิ่มความสนใจใหกับรานคาของชุมชนดวย เน่ืองจากมีผลิตภัณฑใหลูกคาเลือกซื้อ

หลากหลายชนิดข้ึน ประกอบกับเปนการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเครือขายที่ผลิตสินคาเกษตร

อินทรีย 

4.4 สรุปภาพรวมผลการวิจัย  

 จากการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ สามารถสรุปภาพรวมผลการวิจัย ได

ดังตอไปน้ี 

 ประการแรก กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนคลอง

โยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา 1) การระบุความ

ตองการของความรูมุงเนนไปที่กระบวนการของการทําเกษตรอินทรียเปนหลัก เน่ืองจากเปนความรู 

วิถีการผลิตแบบใหมที่ชุมชนไมเคยปฏิบัติ และวิถีการทําเกษตรอินทรียมีความแตกตางไปจากวิถีการ

ทําเกษตรที่อาศัยสารเคมี 2) การคัดเลือกความรูเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณ กระบวนการ

คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การลงมือทําซ้ําๆ รวมกันของคนในชุมชน 3) การสงมอบความรูมีการ

แจงหรือประกาศใหทราบเกี่ยวกับความรูในการทําเกษตรอินทรียใหทุกคนในชุมชนไดรับรูเทากัน สวน

การแบงปนความรูในโอกาสตางๆมีลักษณะไมจํากัดรูปแบบ และไมเนนความเปนทางการ รวมถึง
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แบงปนความรูในลักษณะแนวราบ 4) การสรางความรู ไดแก (1) การระบุถึงความคิดใหมๆ เนนการ

พัฒนาที่สอดคลองกับขอเท็จจริงและสภาพบริบทของชุมชน โดยใชวิธีรวมคิด รวมปรึกษาหารือ (2) 

การประเมินความคิดใหมๆ ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน แตดําเนินไปตามสภาพการณที่เกิดข้ึนเปนหลัก และ

ไมตองการพัฒนาแบบกาวกระโดด (3) การรวบรวมผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ สวนใหญเปนผูนํา

ที่เปนนักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวในชุมชน (4) การประเมินผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ ไมมี

กฎเกณฑ หรือรูปแบบการปฏิบัติที่เครงครัด อาศัยความไวเน้ือเช่ือใจกัน  (5) การคัดเลือกผูที่อยูใน

ขายที่มีความคิดใหมๆ พิจารณาจากความคิดใหมน้ันๆ สามารถนํามาประยุกตใชไดจริงกับชุมชน

หรือไม และ (6) การสรางความรูเนนที่การสรางความรูจากการลองถูกลองผิด การลงมือปฏิบัติจริง  

5) การรวบรวมและจัดเก็บ ไดแก (1) การประเมินความรู พบวา มีการทบทวนการดําเนินงาน การ

ประเมินความรูอยางตอเน่ืองเปนระยะๆ และ (2) การออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรู กลุมวิสาหกิจยัง

ขาดความสามารถในสวนน้ี และ 6) การปรับปรุงความรู ไดแก(1) กลุมมีการทบทวนความ

เปลี่ยนแปลงจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง (2) การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงชุมชน

ตระหนักดีวา ความเปลี่ยนแปลงน้ันๆ มีผลกระทบตอชุมชนอยางมาก หากไมมีการปรับตัว หรือ

เตรียมรับมือใหทันทวงทีและ (3) การปรับปรุงความรูใหทันสมัย มีการพัฒนาความรูใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา ความตองการ 

 ประการท่ีสอง ปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูใน

การทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐมประกอบดวย 1) สภาพอากาศที่แปรปรวน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดยรอบเสื่อมโทรม โรคพืชและแมลงตางๆ 2) ปญหาการสื่อสารที่ไมชัดเจน ความเขาใจผิด หรือความ

เขาใจที่ไมตรงกัน 3) สมาชิกกลุมเขามามีสวนรวมในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรูไมมาก

นัก 4) องคความรูใหมบางสวนไมสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ และแนวปฏิบัติบางประเด็นเปน

การเพิ่มตนทุนในการผลิต 5) ไมสามารถขยายกลุมคนใหมีความรูและลงมือทําเกษตรอินทรีย 

เน่ืองจากติดปญหาสําคัญ คือ เรื่องขาดชองทางการตลาด และความตองการของผูบริโภคที่ไมแนนอน 

6) ขาดการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ อยางจริงจัง 7) ขาดรุนลูกรุนหลานที่จะสานตออาชีพ

การเกษตร 8) ขาดความรูในการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางย่ิงข้ันตอนการรวบรวมและเผยแพร

ความรู รวมถึง 9) การจัดการความรูขาดความเปนระบบ 

 ประการสุดทาย แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรียมี 5 แนวทาง ไดแก 1) สรางความต่ืนรู และลุกข้ึนมาจัดการปญหาของตนเอง 2)

รวบรวมความรูอยางเปนระบบ3)พัฒนาคนในชุมชนดวยการสรางเวทีแลกเปลี่ยนความรู การเรียนรู 
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และการฝกอบรม4) สรางความรูเชิงนวัตกรรมและ 5) จัดตลาดนัดความรูเช่ือมโยงกับเครือขายเกษตร

อินทรียภายนอก 

4.5 บทสรุป 

 ในบทที่ 4 น้ี สรุปไดวา คณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย แบงออกเปน 4 สวนหลักๆ คือ  

 สวนแรก นําเสนอผลการศึกษากระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของ

วิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่ไดจาก

การศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนความเช่ือมโยงกับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูให

ขอมูลสําคัญกลุมตางๆ  

 สวนท่ีสอง นําเสนอผลการศึกษาปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวย

กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบล

ลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยขอมูลสวนน้ี ไดจากการศึกษา วิเคราะหเอกสาร 

ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในภาพรวมทั้งหมด 

 สวนท่ีสาม นําเสนอผลการศึกษาแนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการ

ความรูในการทําเกษตรอินทรียจากการวิเคราะหขอมูลรวมกับสภาพบริบทของพื้นที่กระบวนการ

จัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย และปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน 

 สวนสุดทาย สรุปภาพรวมผลการวิจัย เปนการนําเสนอขอมูลที่เช่ือมรอยกันจากทุกๆ สวน

ของผลการวิจัย อันจะเอื้อตอการจัดทําขอสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะในบทถัดไป  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 บทสุดทายน้ี เปนการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับสรุปสาระสําคัญ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ซึ่งเปนภาพรวมทั้งหมดของการวิจัย เรื่อง “การสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูใน

การทําเกษตรอินทรีย”ทั้งน้ี ภาพรวมของการวิจัยในเรื่องดังกลาว เปนการศึกษาที่เนนองคความรู

เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางย่ิง แนวคิดกระบวนการจัดการความรูของ 

Kucza 6 ข้ันตอน ไดแก 1. การระบุความตองการของความรู 2. การคัดเลือกความรู 3. การสงมอบ

ความรู 4. การสรางความรู 5. การรวบรวมและจัดเก็บความรู และ 6. การปรับปรุงความรู รวมถึง

แนวคิดการทําเกษตรอินทรีย ตลอดจนแนวคิดชุมชนเขมแข็งเปนสําคัญ เน่ืองจากตองการช้ีใหเห็นวา 

ชุมชน ทองถ่ินที่มีกระบวนการจัดการความรูในประเด็นใดๆ ก็ตามไดเปนอยางดี ยอมนําไปสูความ

เขมแข็ง และความย่ังยืนของชุมชน สามารถพัฒนาศักยภาพทางดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพราะมีฐานที่เขมแข็ง คือ องคความรูที่มีอยูในแตละคน การพัฒนาทางดานตางๆ ไม

วาจะเปนวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี สถานที่ ถึงแมจะมีความสําคัญ แตก็สามารถชํารุด ทรุดโทรมไป

ตามกาลเวลา ในมุมกลับกัน การพัฒนาความรูในตัวคนใหเพิ่มพูนย่ิงข้ึน เปดโอกาสใหไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู และการมีระบบการจัดการความรูที่ดีโดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนภาคการเกษตรที่มักตองประสบ

ปญหาตางๆ ทั้งความเหลื่อมล้ํา ความยากจน มีปญหาต้ังแตปจจัยการผลิตจนไปถึงการตลาด เมื่อใดก็

ตามที่พวกเขาสามารถลุกข้ึนมาจัดการตนเอง พึ่งตนเอง พัฒนาการผลิต การปลูก และผลิตภัณฑที่

หลากหลาย นําความรู ความชํานาญในการทําเกษตรที่มีอยูในตัวมาแบงปนกัน ชวยเหลือกันในชุมชน 

ประกอบกันไดรับความรวมมือ สนับสนุนจากภาคสวนอื่นๆ ยอมทําใหชุมชนน้ันมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน 

 สวนวัตถุประสงคการวิจัยไดกําหนดไว 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ

ความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลาน

ตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็ง

ดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-

ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อหาแนวทางในการสราง

ชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative study) ใชวิธีการวิจัยแบบชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic Approach) และแบบ

กรณีศึกษา (Case Study Approach) โดยศึกษาจากเอกสาร (documentary study) ขอมูลที่

เกี่ยวของ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) รวมถึง
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การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) เพื่อนําไปสูการรับรูและเขาใจปรากฏการณ

ตางๆ อยางลึกซึ้งในกรณีที่ศึกษา (intrinsic case)  

 ทั้งน้ี หนวยในการวิเคราะหเปนระดับบุคคล ประชากรจึงเปนตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับการทํา

เกษตรอินทรียในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม รวมถึงนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจในประเด็นดังกลาวเปนอยางดี 

ซึ่งใชวิธีสุมกลุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงใหเหมาะสมกับ

สภาพความเปนจริงของพื้นที่ศึกษา รวมมีผูใหขอมูลสําคัญทั้งสิ้น 15 คนซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุป

สาระสําคัญ ไดดังน้ี 

5.1 สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

 จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรูที่ นักวิชาการหลายๆ ทานไดเสนอไว 

คณะผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดกระบวนการจัดการความรูของ Kucza มาเปนแนวคิดหลักในการ

ศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งประกอบดวยมิติตางๆ จํานวน 6 มิติ ไดแก 1. การระบุความตองการของความรู 

2. การคัดเลือกความรู 3. การสงมอบความรู 4. การสรางความรู 5. การรวบรวมและจัดเก็บความรู 

และ 6. การปรับปรุงความรู เน่ืองจาก เปนชุดมิติที่สามารถนํามาเช่ือมรอยกับบริบทของพื้นที่ที่

ทําการศึกษาไดเปนอยางดี เน่ืองดวยการวิจัยเชิงคุณภาพมิอาจมองขามการตีความหมายที่คํานึงถึง

บริบทของสิ่งที่ศึกษาได นอกจากน้ัน ทําการประยุกตใชตัวช้ีวัดของแตละมิติจากงานศึกษาวิจัยของ

นักวิชาการตางๆ โดยสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย ไดดังตอไปน้ี 

5.1.1 กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตาก

ฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 1) การระบุความตองการของความรูมุงเนนไปที่กระบวนการของการทําเกษตรอินทรียเปน

หลัก เน่ืองจากเปนความรู วิถีการผลิตแบบใหมที่ชุมชนไมเคยปฏิบัติ และวิถีการทําเกษตรอินทรียมี

ความแตกตางไปจากวิถีการทําเกษตรที่อาศัยสารเคมีทั้งน้ี การรวมกลุมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นอยางไมเปนทางการอยางตอเน่ือง ทําใหกลุมตระหนักรูถึงสิ่งที่ขาดรวมกันซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ Hamid (2015) ที่พบวา การประชุมหรือระดมสมองในการทํางานระหวางกลุมพนักงาน

และจากการสื่อสารของพนักงาน หรือการถายทอดจากพนักงานที่มีประสบการณเปนสิ่งที่สําคัญ 

 นอกจากน้ัน จุดเดนของชุมชนในข้ันตอนการระบุและการกําหนดความตองการความรู คือ 

ผูนําเปนผูมีสวนสําคัญในการชวนคิด ชวนคุย เริ่มทําใหดูเปนแบบอยาง แนะนําวิธีทํา วิธีการแกปญหา 

ชวยหาวัตถุดิบ และประสานเครือขายภายนอกในเรื่องตางๆซึ่งสอดคลองกับ Sallis and Jones 
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(2002) ที่กลาวไววา ผูนําองคการมีสวนสําคัญอยางย่ิง ผูนําตองเห็นคุณคาของการจัดการและการ

สรางสรรคความรูเพื่อประโยชนในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององคการ 

 2) การคัดเลือกความรู ใชวิธีการเรียนรูจากประสบการณ กระบวนการคิด แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การลงมือทําซ้ําๆ จนสามารถสกัดความรูไดวา สิ่งใดเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จึงนํามา

ประยุกตใช ทั้งน้ี พบวา ความรูที่คัดเลือกไว คือความรูในการปลูกขาวและพืชผักอินทรียจาก

แหลงที่มาที่หลากหลาย ขณะเดียวกันการคัดเลือกความรูเกิดจากการปรึกษา หารือ และลงมือปฏิบัติ

รวมกันของคนในชุมชน เพื่อทดสอบความรูน้ันรวมกัน ตลอดจนมีการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองซึ่ง

สอดคลองกับรูปแบบความรูของ Nonaka and Takeuchi (2004) ในสวน Socialization กลาวคือ 

กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูที่อยูในตัวตน ผานการแบงปนประสบการณอันเน่ืองมาจาก

อยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน โดยที่บุคคลสามารถรับความรูที่อยูในตัวตนไดจากการสังเกต

ลอกเลียนแบบ หรือการลงมือปฏิบัติ 

 3) การสงมอบความรู 

  (1) การแจงหรือประกาศใหทราบถึงความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย พบวา มีการแจง

หรือประกาศใหทราบเกี่ยวกับความรูในการทําเกษตรอินทรียทั้งการอบรม ดูงานนอกสถานที่ หรือมี

หนวยงานจากภายนอกเขามาใหความรูใหทุกคนในชุมชนไดรับรูเทากันผานชองทางตางๆ เชน 

โทรศัพท และการพูดคุยเมื่อพบเจอกันในชุมชน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วนิดา สัจพัน

โรจน (2551) ที่พบวา หากองคการไมมีการจัดบรรยายใหเกิดการเรียนรูในการปฏิบัติงาน ไมมีการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ และไมมีการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ยอมสงผลใหไม

สามารถบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว 

  (2) การแบงปนความรูในโอกาสตางๆ ไมไดมีรูปแบบที่ตายตัว และไมเนนความเปน

ทางการ ทุกคนในชุมชนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเต็มที่ ผูนําเปนเพียง

ผูคอยกระตุน สงเสริม สนับสนุนเทาน้ัน ไมไดออกคําสั่งใหสมาชิกในกลุมตองปฏิบัติตามในอีกดาน

หน่ึง ช้ีใหเห็นวา การแบงปนความรูกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตชุมชนซึ่งสอดคลองกับ Marquardt 

(1996) ที่มองวา การถายโอนและเผยแพรความรู (Transfer and Dissemination) ตองกระทําทั้ง

โดยต้ังใจและไมต้ังใจ เพื่อสามารถเผยแพรความรูทั่วทั้งองคการ 

 4) การสรางความรู  

  (1) การระบุถึงความคิดใหมๆ พิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ

ชุมชนเปนสําคัญ โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนในทุกกระบวนการซึ่งสอดคลองกับ Coakes, 

Amar และ Granados (2010) ที่พบวาการจัดการความรูที่ดําเนินการอยางมีสวนรวมโดยกลุมคนที่

ทํางานรวมกันหรือทีมงาน จะกอใหเกิดความสําเร็จข้ึน 
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  (2) การประเมินความคิดใหมๆ วาความคิดใดมีขอดีขอเสียอยางไร จะนํามาปฏิบัติได

หรือไมหรือประเด็นใดจะตองรีบดําเนินการกอนหรือหลังเกิดจากการปรึกษาหารือรวมกัน และลอง

นําไปประยุกตใช ทั้งน้ี คนในชุมชนมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันวา การดําเนินกิจกรรมเนน

การอยูกับสภาวการณ ณ ปจจุบัน แบบคอยเปนคอยไป ซึ่งสอดคลองกับ อารีวรรณ ทับทอง (2549) 

ที่พบวา การแสวงหาความรูมีหลายวิธีซึ่งสวนใหญสืบทอดความรูจากบรรพบุรุษ หรือจากตํารา

พื้นบานเกาๆ หรือสอบถามผูรู หรือครูพักลักจํา การนําความรูไปใชมีการผสมผสานหลายวิธี การลอง

ผิดลองถูก และการประยุกตใช 

  (3) การรวบรวมผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ มักจะเปนกลุมผูนํา โดยจุดเดนของ

ชุมชน คือ มีทั้งผูนําที่เปนนักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวในชุมชน ขณะเดียวกันผูนํายังสามารถดึง

เครือขายภายนอกเขามามีสวนรวมไดเปนจํานวนมากและหลากหลาย ไมวาจะเปนนักวิชาการใน

มหาวิทยาลัย เจาหนาที่ภาครัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และเอกชน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ฐิติพร ชมพูคํา (2548) ที่พบวา หัวใจการเปนองคการแหงความรูและการเรียนรูก็คือ การมีผูนําที่ชาง

เรียนรู และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูข้ึนในองคการ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ ภาวะผูนําของผูบริหาร

เปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนาองคการ 

  (4) การประเมินผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ ไมไดมีกฎเกณฑ ตัวช้ีวัด การ

ประเมินผลที่เปนทางการ เนนที่ความไวเน้ือเช่ือใจ และสังเกตการณมีสวนรวมกับกลุมในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ขณะเดียวกันพิจารณาความถนัดของแตละคนเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ Orr and Persson (2008) ที่พบวาวัฒนธรรมองคการ หรือวัฒนธรรมชุมชน คานิยม ลักษณะ

อุปนิสัยใจคอของคนในองคการหรือชุมชนน้ันๆ เปนสิ่งที่เอื้อตอการจัดการความรู 

  (5) การคัดเลือกผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ พิจารณาจากบุคคล หรือกลุมคน

น้ันๆ ที่มีความคิดใหมๆ ไดนําเสนอความคิดที่ชุมชนจะนํามาประยุกตใชไดหรือไม เรียกไดวา ให

ความสําคัญกับความรูที่สอดคลองกับสภาพบริบท และตนทุนในการผลิต รวมถึงตองเปนสิ่งที่ไมทําให

วิถีชีวิตของคนในชุมชนตองยุงยาก สลับซับซอนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชลกานดาร 

นาคทิม (2551) ที่พบวา การทําเกษตรอินทรียใหความสําคัญกับการประยุกตใช การทดลองปฏิบัติ 

  (6) การสรางความรูไมมีระบบ หรือมีความเปนทางการ แตสรางความรูจากการลอง

ถูกลองผิด การลงมือปฏิบัติจริง ประสบการณ การสังเกต รวมถึงการพูดคุย ปรึกษาหารือกันในกลุม 

เมื่อวิธีการใดไมไดผลจะทําการปรับเปลี่ยนใหม และสื่อสารใหคนในกลุมรูถึงผลที่เกิดข้ึนอยางทั่วถึง 

ซึ่งสอดคลองกับ Marquardt (1996) ที่ไดเสนอวา ประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรคตางๆ เปน

ความรูที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน โดยความรูชนิดน้ีพัฒนาและแบงปนกันได ดวยวิธีการ

สนทนา พูดคุยประสบการณ และการใชสถานการณจําลอง 
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 5) การรวบรวมและจัดเก็บ 

  (1) การประเมินความรู การประเมินความรู เมื่อความรูตางๆ ต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า 

และปลายนํ้าไดดําเนินการไปในระยะเวลาหน่ึง กลุมวิสาหกิจจะมีการทบทวนผลการดําเนินงาน

รวมกัน ทั้งการบรรลุเปาหมายที่วางไว จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามในการดําเนินงาน 

รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตเชน กลุมวิสาหกิจ พบวา สิ่งที่ตนเองยังทําไดนอย คือ การ

รวบรวมเผยแพรความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับ Ben Franklin (2012) ที่พบวา 

การใชหรือเผยแพรความรู (Knowledge Utilization) เปนการเผยแพรสารสนเทศใหคนไดเขาถึง

ความรูตางๆ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจและการดําเนินงาน ซึ่งการจัดการความรูมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของความรูในองคการใหเปนความรูที่เกิด

ประโยชนตอบุคคลและองคการ 

  (2) การออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรูการออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรู พบวา กลุม

วิสาหกิจยังมีจุดออนในเรื่องการออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรู เน่ืองจากสิ่งที่ปฏิบัติกันในกลุมอาศัย

ประสบการณ ความเคยชิน และเปนการเรียนรูกันเฉพาะในกลุม อีกทั้งกลุมยังมองไมเห็นประโยชน 

หรือความสําคัญของการจัดเก็บความรูเพื่อนําความรูไปเผยแพรมากนักซึ่งตรงกันขามกับ Marquardt 

(1996) ที่ใหความสําคัญกับการจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ โดยมองวา ความรูที่รวบรวมและ

ถายทอดออกมาในรูปแบบสื่อประเภทตางๆ ได เชน วีดีทัศน หนังสือ คูมือ เอกสารและรายงานตางๆ 

จะทําใหคนสามารถเขาถึงไดงายในอีกดานหน่ึง ชุมชนมีปญหาอุปสรรคเรื่องขาดความรูทางดาน

เทคโนโลยี การเขียนหนังสือ และความสามารถในการออกแบบสื่อตางๆ ทั้งน้ีกลุมวิสาหกิจมีผูนําเพียง

คนเดียวที่รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกลุมในลักษณะของการจดบันทึก และพิมพเก็บไฟลไวใน

คอมพิวเตอร 

 6) การปรับปรุงความรู 

  (1) การระบุ ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับการทําเกษตรอินทรีย ให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกคนในกลุม มีการพูดคุย แสดงความคิดเห็นอยางเสรี เพื่อเปนการ

ทบทวนวาจากการดําเนินงานที่ผานมามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบาง ปจจัยใดที่มีผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันสถานการณปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเปนเชนไร 

ซึ่งจากการเก็บขอมูล พบวา กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา การทําเกษตรอินทรีย

ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา มีการพัฒนาอยูอยางตอเน่ืองจนทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ Orr and Persson (2008) ที่พบวา องคการจะตองเปดโอกาสและ

สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เพื่อเปนการเพิ่มทักษะและความสามารถ รวมถึงเพื่อ

พัฒนาตนเองและองคการอยางสรางสรรค นอกจากน้ัน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการ
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พัฒนาในทิศทางที่ดี คือ ทุกคนมีความต่ืนรู และลุกข้ึนมาจัดการกับปญหาของตนเองรวมกัน เมื่อมี

กิจกรรมใดๆ ก็ใหความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

  (2) การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง จากการรวมกันระบุถึงความ

เปลี่ยนแปลงขางตน ชุมชนตระหนักดีวา ความเปลี่ยนแปลงน้ันๆ มีผลกระทบตอชุมชนอยางมาก หาก

ไมมีการปรับตัว หรือเตรียมรับมือใหทันทวงที  เชน การขายผลิตภัณฑ ซึ่ งจากความรูและ

ประสบการณในการขายของสมาชิก พบวา แนวโนมความตองการของผูบริโภคมีความหลากหลาย

มากข้ึน จึงมีการปลูกขาวอินทรียชนิดตางๆ มากข้ึน โดยหาพันธุขาวมาเพิ่มเติม ในอีกดานหน่ึงการ

ขายขาวอยางเดียวก็ไมเพียงพอเชนกัน จึงมีการประสานความรวมมือกับเครือขายเพื่อนําสินคาอื่นๆ 

มาขาย เชน ขาวเกรียบ ปลาแหง และนํ้าพริก เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Sallis and 

Jones  (2002) ที่ใหความเห็นวา ความรู เปนทรัพยสินที่มีคาและมีความสําคัญอยางย่ิงตอชุมชน

สําหรับการสรางสรรคและเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑและบริการ เพื่อชวยขับเคลื่อนชุมชนสู

ความสําเร็จ ขณะเดียวกันความคิดดังกลาว เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ Drucker (2007) ที่เช่ือวา 

ความรูสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืน นอกจากน้ัน ผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก

สภาพบริบทโดยรอบพื้นที่ เชน มีนํ้าเค็ม นํ้าเสียจากนากุง สมาชิกไดประชุมกันเพื่อแกไขปญหาใน

เรื่องน้ี โดยเขาไปเจรจาตอรองกับคนที่ทํานากุง และหานํ้ามาใชเพื่อแกไขสถานการณเฉพาะหนากอน 

เปนตน สวนเรื่องไฟฟาที่จําเปนตองนํามาใชในโรงสีก็มีการติดตอประสานไปยังภาครัฐและหนวยงานที่

เกี่ยวของจนไดไฟฟาเขามาใชยังโรงสีและชุมชน เปนตน 

  (3) การปรับปรุงความรูใหทันสมัยสําหรับการปรับปรุงความรูใหทันสมัยสมาชิกใน

กลุมมองไปถึงการทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกดวย กลาวคือ พัฒนาความรูให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการซึ่งสอดคลองกับ Sallis and Jones (2002) ที่พบวา ความรู

ในชุมชนจําเปนตองพัฒนาเพื่อตอบเสนองตอรูปแบบเศรษฐกิจ และการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วของเทคโนโลยี ตองการความรูที่หลากหลายในการพัฒนาผลผลิตและบริการ การแขงขันที่

เพิ่มข้ึนในตลาดโลก รวมถึงปญหาที่มีความซับซอนมากข้ึนและตองจัดการโดยเร็ว ตลอดจนผูบริโภคมี

ความรู ความชํานาญ และความตองการที่เพิ่มข้ึน 

5.1.2 ปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม 

 ปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตร

อินทรียประกอบดวย  
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 1) สภาพอากาศที่แปรปรวน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรอบเสื่อมโทรม โรคพืช

และแมลงตางๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชลกานดาร นาคทิม (2551) ที่พบวาสภาพอากาศ

เปนปจจัยที่ไมสามารถใชสารอินทรียควบคุมได ทําใหสมาชิกตองใสปุยเคมี 

 2) ปญหาการสื่อสารที่ไมชัดเจน ความเขาใจผิด หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน ซึ่งสอดคลองกับ

Coakes, Amar และ Granados (2010) ที่พบวาการสื่อสารที่ดี การถายทอดความรูและประสบการณ

ตางๆ โดยเฉพาะความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคลผานชุมชนนักปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสงเสริมใหเกิดการ

ทํางานที่ดี 

 3) สมาชิกกลุมเขามามีสวนรวมในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรูไมมากนัก ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ วนิดา สัจพันโรจน (2551) ที่พบวา การที่สมาชิกไมมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากประสบการณการทํางานซึ่งกันและกัน สงผลใหสมาชิกไมมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เทาที่ควร คุณภาพของงานจึงตํ่า 

 4) องคความรูใหมบางสวนไมสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ และแนวปฏิบัติบาง

ประเด็นเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพัตรา คงขํา (2556) ที่พบวา 

องคความรูตางๆ ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปนไปไดในแนวทางปฏิบัติ และการนําไปใช

ประโยชนไดจริง 

 5) ไมสามารถขยายกลุมคนใหมีความรูและลงมือทําเกษตรอินทรีย เน่ืองจากติดปญหาสําคัญ 

คือ เรื่องขาดชองทางการตลาด และความตองการของผูบริโภคที่ไมแนนอน ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของกนกพรรณ จําปาศรี (2551) ที่พบวา พืชผักเกษตรอินทรียมีราคาสูงข้ึน แตรายไดเมื่อ

หักจากตนทุนแลว รายไดไมเพิ่มข้ึน เพราะถูกกดราคาและตลาดที่รับซื้อมีนอย สวนการลงทุนไมมี

ปริมาณการลงทุนเพิ่มข้ึนแตในมุมกลับกันผลงานวิจัยของ นพคุณ ณ ถลาง (2549) พบวา สินคา

เกษตรอินทรียสามารถขยายตลาดไดสูง เพราะความตองการในการบริโภคสินคาที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัยจากสารพิษ และไมสงผลใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมมีสูง 

 6) ขาดการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ อยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพัตรา 

คงขํา (2556) ที่พบวา ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการจัดการความรูประเด็นหน่ึงที่สําคัญ คือ การ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนอื่นๆ 

 7) ขาดรุนลูกรุนหลานที่จะสานตออาชีพการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุริยนต 

ปนทะนะ (2556) ที่พบวา เยาวชนคนรุนใหมที่จบการศึกษาแลว ไมนิยมทําอาชีพเกษตรกรรม คือ หัน

ไปทําอาชีพภาคอุตสาหกรรมและอาชีพภาคบริการ ทําใหจํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวน้ันลดลง ตอไป

จะขาดการถายทอดความรูจากรุนหน่ึงสูรุนหน่ึงและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ ชล

กานดาร นาคทิม (2551) ที่พบวาปญหาอุปสรรคในการจัดการความรู ไดแก การสนับสนุนจากสมาชิก

ภายในครอบครัว และ จํานวนแรงงานในครอบครัวที่ทําการผลิตไดตลอดป เปนตน 
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 8) ขาดความรูในการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางย่ิงข้ันตอนการรวบรวมและเผยแพร

ความรู โดยใชเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วนิดา สัจพันโรจน (2551) ที่พบวา 

องคการมีปญหาดานเทคโนโลยี เน่ืองจากไมมีผูที่ชํานาญดานเทคโนโลยี สงผลใหการปฏิบัติบางดานมี

ความลาชาและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ Peyman and others (2008) ที่พบวา ปจจัยที่นําไปสู

ความลมเหลวในการจัดการความรู คือ การขาดความรู ไมวาจะเปนการขาดความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการการเรียนรูขาดผูมีประสบการณที่ชํานาญดานการจัดการเรียนรู และขาดความพรอมของ

สมาชิกองคการ รวมถึงขาดผูมีความรูความสามารถในการประชาสัมพันธองคการ เปนตน 

 9) การจัดการความรูขาดความเปนระบบซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของวนิดา 

สัจพันโรจน (2551) ที่พบวาองคการควรกําหนดใหมีกระบวนการจัดการความรูที่เปนระบบ เชน การ

แสดงหาความรู การสรางความรู การจัดเก็บความรู การเผยแพรความรู และการประยุกตใชความรู

กับการปฏิบัติงาน 

5.1.3 แนวทางในการสรางชมุชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย 

 ประการแรกสรางความต่ืนรู การตระหนักถึงปญหาและความตองการ และลุกขึ้นมา

จัดการตนเอง และพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชนมีการรวมคุย รวมแสดงความคิดเห็น รวมลงมือ

ปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชโดยใชสารเคมีมาสูการปลูกแบบอินทรีย ขณะที่บริบทรอบขางเต็ม

ไปดวยหมูบานจัดสรร โรงงาน นากุง และแปลงเกษตรที่ใชสารเคมี จึงนับไดวาเปนชุมชนที่ต่ืนรู เปน

พลเมืองที่มีพลังเขมแข็งอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ(2545) ที่

พบวา คนในชุมชนนับเปนทุนทางสังคมที่สําคัญ มีการรวมกันวิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหา

ตางๆ ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูจากการทํางานรวมกัน และมีการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม 

จนนําไปสูความมั่นคง เขมแข็ง และย่ังยืนของชุมชน ขณะเดียวกันเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

ผลการวิจัยของ Fonchingong and Fonjong (2002) ที่พบวา การพัฒนาชุมชนของกลุมคนราก

หญาในคาเมรูนเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการพึ่งพาตนเอง เพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยู

ใหดีข้ึน ซึ่งประชาชนเปนผูริเริ่มเองทั้งหมด รัฐทําหนาที่สงเสริมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เชน เทคโนโลยี 

และงบประมาณ และไมเขาไปแทรกแซงการดําเนินกิจกรรมใดๆ 

 ประการท่ีสองรวบรวมความรูท่ีหลากหลาย และกระจัดกระจายใหเปนระบบ จากผล

การศึกษาพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา มีความรู ประสบการณ 

ภูมิปญญาในการทําเกษตรอินทรียเปนอยางดี และมีการเรียนรูเพิ่มเติมในรูปแบบตางๆ อยูตลอดเวลา 

แตขาดการรวบรวมความรูอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนความรูโดยนัยที่เกิดจากประสบการณ การอาน

การศึกษาเพิ่มเติม การสนทนา การเขารวมฝกอบรมและความรูที่ปรากฏชัดเจนในลักษณะของการ
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บันทึกในรูปแบบตางๆรวมถึงความรูที่เกิดจากวัฒนธรรม ซึ่งไมอาจปฏิเสธไดวา ความรูเหลาน้ัน

นับเปนทรัพยากรพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน เครือขายภายนอก รวมถึง

สรางมูลคาเพิ่มในการตอยอดพัฒนาดานอื่นๆ เชนการทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน หรือเชิงเกษตร และการ

แปรรูปผลิตภัณฑ เปนตน ทั้งน้ี สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุริยนต ปนทะนะ (2556) ที่พบวาแนว

ทางการจัดการความรู คือ เกษตรกรมีการนําความรูที่ฝงลึกในคน มาใชผสมผสานกับความรูที่ไดรับ

จากการอบรม เรียนรู ซึ่งเปนความรูประเภทที่เปดเผยเปนการรวมรวมองคความรูของผูปฎิบัติที่เกิด

จากประสบการณและในรูปของเอกสารตางๆ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บ 

เผยแพร และแบงปนความรูเพื่อใหเกิดการตอยอดองคความรูเปนความรูที่สามารถนํามาใชในการ

พัฒนางาน พัฒนาคนใหดีย่ิงข้ึน 

 ประการท่ีสามพัฒนาคนในชุมชนดวยการสรางเวทีแลกเปลี่ยนความรูมีเวทีที่เปนที่สําหรับ

ใหทุกคนตอรองได อยางนอยตองทําใหทุกคนรูสึกวาตนมีสิทธิที่จะตอรอง มีการจัดลําดับความสําคัญ 

ความเรงดวนวาจะทําอะไรกอนหลัง และทําอยางไรภายใตทรัพยากรของกลุมที่มีอยูอยางจํากัด 

นอกจากน้ัน ยังเปนการพัฒนาในเรื่องความกลาคิด กลาแสดงออก เพื่อเปนสวนสําคัญในการ

ขับเคลื่อนชุมชนตอไปซึ่งสอดคลองกับชัชวาล วงษประเสริฐ(2548) รัตนา แสงสวาง(2549) เตือนใจ 

รักษาพงศ (2551) และ พรธิดา วิเชียรปญญา(2552) ที่เช่ือวา การลงทุนทางทรัพยากรมนุษย เปน

การเพิ่มความสามารถในการแขงขันผานการเรียนรูรวมกัน การจัดการดานเอกสาร การจัดการกับ

ความไมเปนทางการ เพื่อเพิ่มความสามารถใหแกองคการและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ Hamid 

(2015) ที่พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถสนับสนุนระบบขององคการในเรื่องการระบุ

ความรูที่จําเปน และการสนับสนุนใหเปนพนักงานที่เปยมดวยความรู 

 ประการท่ีสี่สรางความรูเชิงนวัตกรรมในกระบวนการตางๆ ไดแก พันธุขาว วิธีการปลูก การ

ออกแบบบรรจุภัณฑ การแปรรูปสินคา การขนสง การวางจําหนายสินคา และการสื่อสารในรูปแบบ

ใหมๆ ที่นาสนใจเพื่อประชาสัมพันธ เปนตน ซึ่งถือเปนความรูที่จะชวยใหชุมชนเปนผูนําทางการตลาด

ได รวมไปถึงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเน่ืองจากชุมชนประสบปญหาเรื่องการตลาด

เปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับ ชัชวาล วงษประเสริฐ (2548) รัตนา แสงสวาง (2549) เตือนใจ รักษา

พงศ (2551) และ พรธิดา วิเชียรปญญา (2552) ที่มองวา การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิต ดวยการ

จัดการกับการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ที่มีประสิทธิภาพโดยการนําการจัดการความรูมาใช

เพื่อยกระดับผลิตภัณฑและบริการ นับเปนการปรับปรุงความสามารถในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม

คุณคาใหแกผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ 

 ประการสุดทาย การจัดตลาดนัดความรู เช่ือมโยงกับภาคีเครือขายเกษตรอินทรียภายนอก 

เพื่อเผยแพรความรูผานรูปแบบที่หลากหลายนอกจากน้ัน ยังสามารถเปนพื้นที่ในการซื้อขาย
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แลกเปลี่ยนสินคาระหวางเครือขาย และสรางความรวมมือทางดานอื่นๆ ตอไป ซึ่งสอดคลองกับ 

Dalkir (2005) ที่พบวา การจัดการความรูทําใหบุคคลในองคการมีการติดตอสื่อสารกันตลอดเวลา

กอใหเกิดโอกาสและความทาทายมีการพัฒนาเรื่องทักษะความชํานาญประกอบกับสงเสริมใหมีที่

ปรึกษาที่มีความสามารถเทาเทียมกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดทันทีรวมถึงเอื้ออํานวยใหเกิดเครือขาย

และการรวมมือมีประสิทธิภาพมากข้ึนตลอดจนเกิดการพัฒนาภาษาที่ใชสื่อสารรวมกันของกลุมชวย

เผยแพรวิธีการทํางานที่ดีที่สุดขององคการและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ สุพัตรา คง

ขํา (2556) ที่พบวา ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการจัดการความรูสวนหน่ึง คือ การทํากิจกรรม

ตอเน่ือง  สรางโอกาสในการเรียนรู การบริหารจัดการ และการสรางเครือขายความรวมมือในการ

ทํางาน ในอีกดานหน่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ Fonchingong and Fonjong (2002) ที่พบวา

แนวทางการเปลี่ยนแปลงชุมชนใหดีข้ึน คือ รัฐและภาคสวนอื่นๆ ตองใหคําแนะนํา สนับสนุนในการ

ริเริ่มการดําเนินงานของชุมชน และการสรางเครือขายทองถ่ิน  

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี ไดนําเสนอเน้ือหาสาระที่เช่ือมโยงกับขอคนพบในการวิจัย 

ขางตน โดยขอเสนอแนะในภาพรวม ประกอบดวย 2 สวน คือ ขอเสนอแนะจากการวิจัย และ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

5.2.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ประการแรกเพ่ิมทักษะในการสื่อสาร สรางการมีสวนรวม และการจัดการท่ีมีความ

ยืดหยุน โดยสมาชิกในเครือขายมีสวนรวมในการบริหารและการดําเนินงานตางๆ ซึ่งภาพลักษณที่

เกิดข้ึนของการบริหารรูปแบบน้ี คือ มีการกระจายอํานาจสูงมาก สมาชิกมีความสัมพันธในทางที่ดีตอ

กัน ไมมีใครดอยกวาใคร หรือไมเกิดความเหลื่อมล้ํา ทุกคนเทาเทียมกันในทางกระบวนการบริหาร 

หรือเรียกวา การมีสวนรวมในการบริหาร (shared participant governance) ซึ่งเหมาะกับเครือขาย

ที่มีขนาดเล็ก มีสมาชิกจํานวนไมมากนัก และแตละคนเปนอิสระตอกัน ความสัมพันธที่เกิดข้ึนเปนไป

ในลักษณะแนวราบ รวมถึงมีอํานาจในกลุมเทาเทียมกันขณะเดียวกันรูสึกวาตนมีคุณคา มีความสําคัญ 

ไมเฉพาะผูนําเทาน้ันที่ทําการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพรและสื่อสารความรู ประกอบกับการจัดการ

ความรูและการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจควรเนนความยืดหยุน ปรึกษาหารือใหทุกคนเห็นพองกัน 

ตกลงกันไดเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงข้ึน 

 ประการท่ีสองสรางความเขมแข็งของเครือขายเกษตรอินทรียทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค

ประชาสังคมเน่ืองจากเครือขาย (networks) เปนการพึ่งพาอาศัยระหวางตัวแสดงภาคสวนตางๆ และไม

มีสายการบังคับบัญชา การสั่งการ และระเบียบแบบแผนจํานวนมากเพื่อสรางจุดรวมและความเช่ือถือ
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ไววางใจ ผานการมีปฏิสัมพันธ การติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน เปนการผสมผสานของความรู 

ขอมูลขาวสาร และประสบการณระหวางกัน โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผูมีสวนไดสวน

เสียเหลาน้ันจะตองมีอิสระ แตจะพึ่งพาอาศัยระหวางกัน จะไมมีการรวมศูนยเพียงหน่ึงเดียว ทั้งน้ี 

หนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่นๆ ที่เขามามีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริม หรือรวมลงทุนกับ

ชุมชนตองมีการศึกษา สํารวจความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อใหการมีสวนรวมตางๆ สอดคลอง

กับความตองการ และเปนประโยชนสูงสุดตอชุมชน ขณะเดียวกันดวยเครือขายเกษตรอินทรียที่เขมแข็ง

และหลากหลายข้ึน ยอมนําไปสูการไดมาซึ่งองคความรูจํานวนมาก ทั้งในเรื่องของปจจัยการผลิต วิธีการ

ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาดที่มีสวนชวยเสริมการจัดการความรู พัฒนา

ศักยภาพคนในชุมชนใหสูงข้ึน และพัฒนาใหเปนองคการแหง การเรียนรูตอไป   

 ประการท่ีสามพัฒนาเรื่องการตลาด เพื่อใหคนในกลุมเกิดความมั่นใจที่จะทําเกษตรอินทรีย

ตอไป ขณะเดียวกันทําใหชุมชนที่อยูใกลเคียงเกิดความเช่ือมั่น และหันมาทําเกษตรอินทรียแทนการใช

สารเคมีจนนําไปสูความเขมแข็งและย่ังยืนของชุมชนย่ิงข้ึนโดยสิ่งที่สมาชิกตองรวมมือกันสรางให

เกิดข้ึน มีดังน้ี 

 1) สินคาท่ีผลิตตองดีและมีคุณภาพจริงๆหามาตรการในการจัดการและปองกันสารเคมี

ตางๆ เน่ืองจากชุมชนลอมรอบไปดวยโรงงาน บานจัดสรร และแปลงนาที่ใชสารเคมี การที่สามารถกา

รันตีไดวาสินคาที่ผลิตน้ันดีและมีคุณภาพ ยอมทําใหผูบริโภคไววางใจและตัวแทนจําหนายเปดรับ

สินคาไดงาย รวมถึงเกิดการบอกตอจนเปนที่นิยมสูง 

 2) เปลี่ยนผูผลิตใหเปนผูบริโภคเนนการผลิตเพื่อบริโภคและซื้อขายหมุนเวียนกันในชุมชน

เพื่อเปนการลดปญหาเรื่องความไมแนนอน หรือมีตลาดรับซื้อนอย อีกทั้งยังเปนการลดคาใชจายใน

ครัวเรือนในการซื้ออาหารมาบริโภค เพราะกินในสิ่งที่ปลูกและเลี้ยงเปนหลัก จากน้ันเมื่อผูบริโภค

ภายนอกเริ่มเห็นในสิ่งที่ชุมชนทําก็จะเริ่มเขามาสนับสนุนและเปนที่รูจักมากข้ึน 

 3) จากผูบริโภคกลายเปนผูผลิตโดยการผลิตดวยทรัพยากรในชุมชนและคนในชุมชนทุก

ข้ันตอน และเปดรานคาในชุมชนขาย ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางการจําหนาย รวมทั้งเปนพื้นที่ดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ของกลุม 

 4) กําหนดราคาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม กลาวคือ ตองไมต้ังราคาที่สูงเกินไป หรือถูกเกินไป

จนตองขาดทุนหรือเรียกไดวา เปนราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับทั้งผูผลิต คนกลาง และรานคาปลีก ใน

อีกดานหน่ึงกลุมตองทําขอมูลตางๆ ที่เช่ือมโยงกับการต้ังราคา เชน กรรมวิธีในการผลิตที่พิถีพิถัน 

ปจจัยการผลิตที่ใช และสภาพดินฟาอากาศที่สงผลตอการผลิต ณ ชวงเวลาน้ันๆ เปนตน เพื่อไว

อธิบายใหลูกคาและรานคาเขาใจวาทําไมถึงตองต้ังราคาเชนน้ีสินคาที่ผลิตข้ึนมีคุณคาอยางไร 



91 
 

 5) พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและแตกตางกลาวคือ ผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึน ตอง

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา มีความหลากหลาย โดดเดน ทั้งรูปลักษณ สีสัน รสชาติ 

และความสะอาด ขณะเดียวกันสามารถสรางความนาสนใจใหกับรานคาของตนเองไดมากข้ึน ดวยการ

รับซื้อสินคาอื่นๆ ที่ชุมชนไมสามารถผลิตไดจากเครือขายอื่นๆ ที่ทําเกษตรอินทรียมาขายยังรานคา 

 6) เชื่อมโยงกับตลาด Modern Trade เน่ืองจากเปนสถานที่ที่ผูบริโภคมีกําลังซื้อสูง และ

เปนรานคาขนาดใหญ โดยชุมชนในฐานะผูผลิตรายยอยตองมีการพัฒนาทักษะในการตอรองควบคูไป

กับการนําเสนอขอมูลดานคุณภาพของสินคา เพื่อใหรานคายอมรับและสนับสนุนการนําสินคาไป

จําหนาย 

 7) เชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐในการสนับสนุนเก่ียวกับการลดคาใชจายในการขนสง

สินคา ชองทางการจําหนายและสงสินคาชองทางหน่ึงที่สะดวก คือ ไปรษณียและรถไฟ หนวยงานที่

เกี่ยวของควรเขามาสนับสนุนในสวนน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงลดคาบริการในการสงสินคาที่เปนเกษตร

อินทรียของชาวบาน นอกจากน้ัน ยังเปนการชวยผูบริโภคใหไดทานสินคาที่มีคุณภาพและราคาไมสูง

มากนัก 

 8) สื่อสารไปยังผูบริโภคอยางตอเนื่องโดยเนนการสื่อสารขอมูลในเชิงลึกไปยังผูบริโภค 

เพื่อใหเกิดความเขาใจ และตระหนักในคุณคาของสินคาเกษตรอินทรียมากข้ึน ทั้งการออกแบบฉลาก

สินคา การใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติตกแตงราน ออกบูธรานคาในงานตางๆ เพื่อไดสื่อสารไปยัง

ผูบริโภคโดยตรง และรับรูความตองการของผูบริโภค รวมถึงลูกคาจะชวยประชาสัมพันธสินคาใน

ลักษณะบอกตอแบบปากตอปาก 

 ประการท่ีสี่ปลูกฝงใหคนรุนลูกรุนหลานสานตออาชีพการเกษตรเน่ืองจากเกษตรกรใน

ปจจุบันสวนใหญเปนผูสูงอายุ คนรุนลูกรุนหลานไมนิยมทําอาชีพการเกษตร แตในอีกดานหน่ึงไมอาจ

ปฏิเสธไดวา อาชีพน้ีถือเปนอาชีพที่มีความสําคัญมากในการผลิตอาหารใหกับคน ดังน้ัน จึงตอง

ปลูกฝงคนรุนลูกรุนหลานใหรักและภูมิใจในอาชีพการเกษตร รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย

การผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ประเทศอื่นๆ มีการปลูกฝงและสนับสนุนเรื่องน้ีอยางจริงจัง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศญี่ปุน คนรุนใหมที่น่ีตางพูดถึงอาชีพของพอกับแมดวยแววตาเปนประกาย 

ในฐานะเศรษฐีรุนใหมที่ประสบความสําเร็จไดจากการเลือกที่จะเปน “นายตัวเอง”เชน เจาของไร 

“Nagai Farm”ซึ่งถูกขนานนามวาเปนไรของเศรษฐีที่ประสบความสําเร็จที่สุดรายหน่ึงประจําจังหวัด

นากาโนะ พูดถึงลูกชายดวยนํ้าเสียงภาคภูมิใจ ถึงตอนน้ีผูเปนพอไดสงไมตอใหทายาทอยางเต็ม

รูปแบบโดยไมมีอะไรตองหวงอีกตอไป เพราะลูกชายของเขาคือ “เกษตรกรรุนใหม” ผูแปรรูป “ขาว” 

ในไรแหงน้ีมาทําเปน “โมจิทอดปรุงรส” รวมถึงสินคาข้ึนช่ือประจําเมืองอีกหลายชนิดจนไดรับความ

นิยมอยางแพรหลาย ซึ่ง ซุซูมุ นะงัย (Susumu Nagai) แปรรูปเอง นํามาทอด ปรุงรส บรรจุหีบหอ
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เองทุกอยาง เพราะผลผลิตจากการแปรรูปชวยเพิ่มมูลคาจากขาวธรรมดาไดถึง 15 เทา ถือวาคุมมาก

เมื่อเทียบกับเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ไมไดแปรรูป ทุกวันน้ีมีรายไดประมาณ 250 ลานเยน (80 ลานบาท)

ตอป (ผูจัดการออนไลน, http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570 

000116809, 20 กรกฎาคม 2559) 

 ประการท่ีหาการวางนโยบายของรัฐเกี่ยวกับดานการเกษตรที่ผานมา ไมวาจะเปนโครงการ

รับจํานําขาวโครงการประกันราคาขาว โครงการแทรกแซงราคาและโครงการรับซื้อสิ้นคาเกษตรเปน

ตน เหมาะสมกับการชวยเหลือเกษตรกรในระยะสั้นและระยะเรงดวนเทาน้ันแตมาตรการที่รัฐสามารถ

ดําเนินการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไดอยางครบวงจร และเปนสิ่งเอื้อตอการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรียดวย คือ ชวยลดตนทุนในการทําการเกษตร ไดแก คาเตรียมพื้นที่กอนปลูก คาปุย คา

ยาฆาแมลง คาเก็บเกี่ยวและคาขนสง โดยการสนับสนุนใหเกษตรกรผลิตพลังงานใชเอง เชน พลังงาน

โซลาเซลล หรือทําโครงการซื้อรถไถนา รถเกี่ยว รถบรรทุก โกดังเก็บขาว ลานตาก และโรงสีหรือ

โรงงานแปรรูปขาวในชุมชนที่ทําการเกษตรในขณะที่คาปุย และคายาควรมีการฝกอบรม ดูงาน เพื่อให

เกษตรกรผลิตปุยและยาที่ทําจากสมุนไพร และทรัพยากรในทองถ่ินใชเอง 

 ประการสุดทาย การพัฒนาเชิงโครงสรางทางสถาบันไดแก การรวมตัวของเกษตรกรใน

ชุมชน ทองถ่ินตางๆ ในลักษณะของกลุม และองคกรเครือขาย ควรยกระดับใหเปนสถาบัน โดยมี

รูปแบบคลายกับสภาเกษตรกร แตการต้ังสถาบันดังกลาวน้ัน ควรแบงแยกตามชนิดของผลิตผลทาง

การเกษตร เน่ืองจากสภาพบริบท ความตองการของผูปลูก ตลาด และปญหาของผลิตผลแตละชนิดมี

ความแตกตางกัน จึงตองใชมาตรการที่แตกตางกันดวย ทั้งน้ี ควรกําหนดใหสถาบันมีอํานาจหนาที่ใน

การกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการปญหาของเกษตรกรดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็

เปดโอกาสใหภาคสวนอื่นๆ ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานน้ันๆ เขามามีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น และสนับสนุน อีกสวนหน่ึง ควรต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาของเกษตรกร โดยเนนการศึกษาความรู

และภูมิปญญาพื้นบานเปนฐาน และพัฒนาความรูใหมๆ ข้ึนมาตอยอดในเชิงนวัตกรรม เพื่อใหเกิดการ 

สืบทอดความรูด้ังเดิม พัฒนาองคความรูใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสอดคลองกับบริบท 

สภาวการณ สภาพปญหา รวมถึงแนวโนมในอนาคต 

5.2.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ประการแรก การออกแบบการวิจัยในครั้งตอไปสามารถศึกษาในลักษณะผสานวิธี กลาวคือ 

ใชทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อใหขอมูลเชิงลึก และขอมูลที่เปนตัวเลข การหาความสัมพันธ

ระหวางการจัดการความรูกับความเขมแข็งของชุมชน เปนตน 
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 ประการท่ีสอง วัตถุประสงคการวิจัยในครั้งน้ี มุงศึกษา1) กระบวนการจัดการความรูในการ

ทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 2) ปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการ

ความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลาน

ตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และ 3) แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวย

กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย ซึ่งมีมุมมองอื่นๆ ที่นาสนใจอีกหลายประเด็นที่

ไมไดทําการศึกษาในครั้งน้ี เชน กลยุทธในการจัดการความรู ทุนทางสังคมที่เช่ือมโยงกับการจัดการ

ความรู และปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เช่ือมโยงกับการจัดการความรู เปนตน  

 ประการสุดทาย คณะผู วิจัยเสนอวา ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการอภิบาล

เครือขายของการจัดการผลิตผลทางการเกษตรในจังหวัดนครปฐมเพื่อใหเห็นภาพความสัมพันธ

ระหวางรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดการผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงภาพความ

เขมแข็งของชุมชนในการจัดการกับปญหาของตนเอง 

5.3 บทสรุป 

 บทสรุปของการศึกษาวิจัยฉบับน้ี ไดนําเสนอขอมูลภาพรวมทั้งหมดของการศึกษาวิจัย 

จากน้ันทําการสรุป อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะใน 2 สวน ประกอบดวย ขอเสนอแนะจากการ

วิจัย และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากภาพรวมดังกลาว จุดสําคัญที่คนพบจากงานวิจัย คือกลุมวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีการรวมตัวกันภายในชุมชนอยาง

เขมแข็ง ทุกคนต่ืนรูตระหนักถึงปญหาและความตองการ และลุกข้ึนมาจัดการตนเอง และพึ่งพาตนเอง

ถึงแมวาอีกมุมหน่ึงจะตองเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เวลารอน รอนจัด นํ้าทวม มลภาวะ

ทางอากาศ นํ้าเสีย นํ้าเค็ม ประกอบกับสภาพบริบทโดยรอบเต็มไปดวยแปลงนาที่ใชสารเคมี บาน

จัดสรร นากุง และโรงงานก็ตาม โดยมีแกนนําและสมาชิกหลายๆ คนตอสูนับต้ังแตเรียกรองเรื่องโฉนด

ชุมชน และที่สําคัญ คือ การรวมกลุมทําเกษตรอินทรีย ซึ่งมีกระบวนการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรียที่หลากหลาย แตองคความรูที่คัดเลือกน้ัน ลวนสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ 

สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็น มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู มี

โอกาสไดอบรม เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ เมื่อมีปญหาตางๆ ในกลุมเกิดข้ึนก็พูดคุย 

รวมมือกันแกไขปญหา เรียกไดวา ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุมอยางเสมอ

ภาคและเทาเทียมกัน จึงทําใหกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียที่เกิดข้ึนถูกผสม

กลมกลืนจนกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตชุมชน และนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน ทุกคนตางหวง



94 
 

แหนและรูสึกวาตนเปนเจาของชุมชน เมื่อมีปญหาหรือความทาทายอะไรเกิดข้ึนก็พรอมที่จะลุกข้ึนมา

จัดการรวมกัน  ขณะเดียวกันกลุมมีผูนําที่มีวิสัยทัศน ชางเรียนรู ชางสังเกต มีทักษะความสามารถ

หลากหลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขาถึงขอมูลความรูผานระบบอินเตอรเน็ต การรวบรวมความรู

โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสื่อสารกับคนในกลุมและการประสานความรวมมือกับเครือขาย

ภายนอก รวมถึงความสามารถในการวางแผนและการจัดทําบัญชี ประกอบกับเปาหมายของผูนําและ

สมาชิกในกลุมเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไมเรงพัฒนาแบบกาวกระโดดจนสุดโตง หรือทําใหอัต

ลักษณความเปนคนคลองโยงตองสูญเสียไป 

 ในมุมกลับกัน กลุมวิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟาตองประสบกับปญหา อุปสรรคใน

การสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียหลายๆ สวน ไดแก 1) 

สภาพอากาศที่แปรปรวน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรอบเสื่อมโทรม โรคพืชและแมลง

ตางๆ 2) ปญหาการสื่อสารที่ไมชัดเจน ความเขาใจผิด หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน 3) สมาชิกกลุมเขา

มามีสวนรวมในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรูไมมากนัก 4) องคความรูใหมบางสวนไม

สอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่  5) ไมสามารถขยายกลุมคนใหมีความรูและลงมือทําเกษตร

อินทรีย เน่ืองจากติดปญหาสําคัญ คือ เรื่องขาดชองทางการตลาด และความตองการของผูบริโภคที่ไม

แนนอน6) ขาดการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ อยางจริงจัง 7) ขาดรุนลูกรุนหลานที่จะสานตออาชีพ

การเกษตร และ 8) ขาดความรูในการจัดการความรู รวมถึง 9) การจัดการความรูขาดความเปนระบบ  

 ดังน้ัน แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียในภาพรวม คือ 

รวบรวมความรูที่หลากหลาย และกระจัดกระจายใหเปนระบบ พัฒนาคนในชุมชนดวยการสรางเวที

แลกเปลี่ยนความรู สรางความรูเชิงนวัตกรรมและการจัดตลาดนัดความรู ในอีกมุมหน่ึง ควรให

ความสําคัญกับการเพิ่มทักษะในการสื่อสาร สรางการมีสวนรวม และการจัดการที่มีความยืดหยุน 

สรางความเขมแข็งของเครือขายเกษตรอินทรีย พัฒนาเรื่องการตลาด และปลูกฝงใหคนรุนลูกรุน

หลานสานตออาชีพการเกษตร รวมถึงการวางนโยบายของรัฐที่สอดคลองกับความตองการและปญหา

ของประชาชนอยางแทจริงตลอดจนการพัฒนาเชิงโครงสรางทางสถาบันและเมื่อใดก็ตามที่ชุมชน 

ทองถ่ินสามารถสรางพลเมืองที่มีจิตสํานึกในศักด์ิศรีความเปนคนของตนเอง และมีจิตสํานึกในเรื่อง

สาธารณะไดเต็มพื้นที่ ชุมชน ทองถ่ินน้ันๆ ก็จะย่ิงมีความเขมแข็งมากข้ึน ไมตองรอคอยความหวังจาก

รัฐอีกตอไป บทบาทของรัฐจะกลายเปนเพียงผูสนับสนุนและสงเสริม หรือมีบทบาทเปนพี่เลี้ยง คอย

ประคับประคองใหเกษตรกรลุกข้ึนได เดินไดเทาน้ัน 
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แนวคําถามสัมภาษณเจาะลึก ชุดที่ 1 : ผูนําและสมาชิกกลุมวิสาหกิจ 

ชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา 

 

สวนท่ี 1  กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชมุชน

คลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชยัศรี จังหวัดนครปฐม 

1. ในชุมชนของทานมีการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรยีอยางไร ทานมีความคิดเห็น

วาการจัดการความรูเปนสิง่ทีส่ําคัญหรือไม เพราะเหตุใด 

2. ในชุมชนของทานมีการระบุและการกําหนดความตองการความรูในเรื่องเกษตรอินทรีย

อยางไร 

3. ในชุมชนของทานมีการคัดเลือกความรู ทั้งในสวน (1) การใชเทคนิควิเคราะหขอมลู

ความรูเกษตรอินทรีย และ(2) การสกัดความรูเพือ่ใหอยูในสภาพและรปูแบบที่สามารถออกมาใชได

อยางไร 

4. ในชุมชนของทานมีการสงมอบความรู ประกอบดวย (1) การแจงหรือประกาศใหทราบ

ถึงความรูเกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย และ (2) การแบงปนความรูในโอกาสตาง ๆอยางไร 

5. ในชุมชนของทานมีการสรางความรู อยางเปนข้ันตอน คือ (1) การระบุถึงความคิดใหมๆ  

(2) การประเมินความคิดใหมๆ  (3) การรวบรวมผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ (4) การประเมินผูที่อยู

ในขายที่มีความคิดใหมๆ (5) การคัดเลือกผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ และ (6) การสรางความรู

อยางไร 

6. ในชุมชนของทานมีการรวบรวมและจัดเกบ็ ทั้งในสวน (1) การประเมินความรู (2) การ

ออกแบบสิง่ที่ใชเกบ็ความรู และ (3) การปรับปรงุแผนความรูใหทันสมัยอยางไร 

7. ในชุมชนของทานมีการปรับปรุงความรู ทัง้ในสวน (1) การระบุถึงความเปลี่ยนแปลง (2) 

การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และ (3) การปรับปรุงความรูใหทันสมัยอยางไร 
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สวนท่ี 2 ปญหา อุปสรรคของการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 1. ปญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรอินทรียมีอะไรบาง 

 2. ปญหาและอุปสรรคในภาพรวมของกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียมี

อะไรบาง 

 3. ในข้ันตอนการระบุและการกําหนดความตองการความรูในเรื่องเกษตรอินทรียมปีญหา 

อุปสรรคหรือไม อยางไร 

 4. ในข้ันตอนการคัดเลือกความรูมปีญหา อุปสรรคหรอืไม อยางไร 

 5. ในข้ันตอนการสงมอบความรูมีปญหา อปุสรรคหรือไม อยางไร 

 6. ในข้ันตอนการสรางความรูมปีญหา อุปสรรคหรือไม อยางไร 

 7. ในข้ันตอนการรวบรวมและจัดเกบ็มปีญหา อุปสรรคหรอืไม อยางไร 

 8. ในข้ันตอนการปรบัปรุงความรูมีปญหา อุปสรรคหรือไม อยางไร 

  

สวนท่ี 3 แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตร

อินทรีย 

 1. ในทัศนะของทาน มองวา การจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย ชวยสรางใหชุมชน

ของทานเขมแข็งไดหรือไม อยางไร  

 2. ในทัศนะของทาน มองวา การพฒันากระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียมี

แนวทางอยางไรบาง 

 3. ทานคิดวา สมาชิกในชุมชน และภาคสวนตางๆ ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคมสามารถ

รวมกันสรางกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียอยางไรบาง 
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แนวคําถามสัมภาษณเจาะลึก ชุดที่ 2 : เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ 

 

สวนท่ี 1  กระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชมุชน

คลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชยัศรี จังหวัดนครปฐม 

1. หนวยงานของทานเขามามสีวนรวมหรือสนับสนุนในกระบวนการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรียอยางไร  

2. หนวยงานของทานเขามารวมในกระบวนการระบุและการกําหนดความตองการความรู

ในเรื่องเกษตรอินทรียหรือไม อยางไร 

3. หนวยงานของทานเขามารวมในกระบวนการคัดเลือกความรู ทั้งในสวน (1) การใช

เทคนิควิเคราะหขอมลูความรูเกษตรอินทรีย และ(2) การสกดัความรูเพื่อใหอยูในสภาพและรปูแบบที่

สามารถออกมาใชไดหรอืไม อยางไร 

4. หนวยงานของทานเขามารวมในกระบวนการสงมอบความรู ประกอบดวย (1) การแจง

หรือประกาศใหทราบถึงความรูเกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย และ (2) การแบงปนความรูในโอกาสตาง ๆ

หรือไม อยางไร 

5. หนวยงานของทานเขามารวมในกระบวนการสรางความรู ประกอบดวย (1) การระบุถึง

ความคิดใหมๆ (2) การประเมินความคิดใหมๆ  (3) การรวบรวมผูทีอ่ยูในขายที่มีความคิดใหมๆ (4) 

การประเมินผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ  (5) การคัดเลือกผูที่อยูในขายที่มีความคิดใหมๆ และ (6) 

การสรางความรูหรือไม อยางไร 

6. หนวยงานของทานเขามารวมในกระบวนการรวบรวมและจัดเกบ็ทัง้ในสวน (1) การ

ประเมินความรู (2) การออกแบบสิ่งที่ใชเก็บความรู และ (3) การปรบัปรุงแผนความรูใหทันสมัย

หรือไม อยางไร 

7. หนวยงานของทานเขามารวมในกระบวนการปรับปรงุความรู ทั้งในสวน (1) การระบุถึง

ความเปลี่ยนแปลง (2) การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และ (3) การปรบัปรุงความรูให

ทันสมัยหรอืไม อยางไร 

 

 

 

 

  



 
 

107 
 

สวนท่ี 2ปญหา อุปสรรคของการสรางชมุชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทํา

เกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 1.ปญหาและอปุสรรคในภาพรวมของกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียมี

อะไรบาง 

 2. ในข้ันตอนการระบุและการกําหนดความตองการความรูในเรื่องเกษตรอินทรียมปีญหา 

อุปสรรคหรือไม อยางไร 

 3. ในข้ันตอนการคัดเลือกความรูมปีญหา อุปสรรคหรอืไม อยางไร 

 4. ในข้ันตอนการสงมอบความรูมีปญหา อปุสรรคหรือไม อยางไร 

 5. ในข้ันตอนการสรางความรูมปีญหา อุปสรรคหรือไม อยางไร 

 6. ในข้ันตอนการรวบรวมและจัดเกบ็มปีญหา อุปสรรคหรอืไม อยางไร 

 7. ในข้ันตอนการปรบัปรุงความรูมีปญหา อุปสรรคหรือไม อยางไร 

 

สวนท่ี 3 แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตร

อินทรีย 

 1. ในทัศนะของทาน มองวา การจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย ชวยสรางใหชุมชน

ของทานเขมแข็งไดหรือไม อยางไร  

 2. ในทัศนะของทาน มองวา การพฒันากระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียมี

แนวทางอยางไรบาง 

 3. ทานคิดวา สมาชิกในชุมชน และภาคสวนตางๆ ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคมสามารถ

รวมกันสรางกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียอยางไรบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

 

แนวคําถามสัมภาษณเจาะลึก ชุดที่ 3 : นักวิชาการ 

 

สวนท่ี 1แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตร

อินทรีย 

 1. ในทัศนะของทาน มองวา การจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย ชวยสรางใหชุมชน

เขมแข็งไดหรอืไม อยางไร  

 2. ในทัศนะของทาน มองวา การพฒันากระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรีย

ในภาพรวมควรมแีนวทางอยางไรบาง 

 3. ทานคิดวา สมาชิกในชุมชน และภาคสวนตางๆ ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคมสามารถ

รวมกันสรางกระบวนการจัดการความรูในการทําเกษตรอินทรียอยางไรบาง 
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ภาคผนวก ข 

การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูล 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ชื่อ-นามสกุล:    ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน:   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
     เบอร์โทร. 02 – 4416067  

       Chonpoonuch.hun@rmutr.ac.th 
                      Chompoonuch7229@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก:  มหาวิทยาลัยรังสิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  

    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระดับปริญญาโท : มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

         สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  
    (ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ  
    ประจ าปีการศึกษา 2551 โดยบัณฑิตวิทยาลัย    
    มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 ระดับปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
    สาขาศาสนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

        ปีการศึกษา 2551 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

    สาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารนโยบายสาธารณะ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

- งานวิจัย: 

ชมภูนุช หุ่นนาค. (2558). คุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการ 

 ท าเกษตรแบบย่ังยืนศึกษากรณี: สหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 

mailto:chompoonuch7229@gmail.com
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จังหวัดนครปฐม. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ งบประมาณ

ประจ าปี 2558. 

- งานวิจัยร่วม:  

การศึกษาและจัดท าแผนแม่บทอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของส านักงานการท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้วิจัยร่วม) 

การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์  งบประมาณ

แผ่นดิน ประจ าปี 2559 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ) 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

1. ชื่อ-นามสกุล:    ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน:   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
          และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
     เบอร์โทร. 02 – 4416067  

       Siriwat.ple@rmutr.ac.th 
                       mewsiriwat@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก:  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  

    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระดับปริญญาโท : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)    

    สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  

    ปีการศึกษา 2544 

ระดับปริญญาตรี: สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)  
    สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2539 

5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
ระบบสารสนเทศ, การบริหารนโยบายสาธารณะ 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
- งานวิจัย: 

ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง. (2558). ประสิทธิผลการให้บริการระบบสารสนเทศของ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับ

คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ งบประมาณประจ าปี 2558. 
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- งานวิจัยร่วม:  

การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์  งบประมาณ

แผ่นดิน ประจ าปี 2559 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผู้วิจัยร่วม) 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

1. ชื่อ-นามสกุล:    ดร.วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน:   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
     เบอร์โทร. 02 – 4416067  

4. ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก:  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  

    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 
ระดับปริญญาโท: วิทยาลัยปทุมธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)    

    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2547 

ระดับปริญญาตรี: สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2546 

5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
การเมืองการปกครอง, การปกครองท้องถิ่น 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
- งานวิจัยร่วม:  

การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ

แผ่นดิน ประจ าปี 2559 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผู้วิจัยร่วม) 
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