
ง 
 

51251805: สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์

คาํสาํคญั: การจดัการความรู้ / กลุ่มเกษตรกรทาํนา / กลุ่มเกษตรกรทาํสวนยางพารา 
 ปราโมทย ์เหลาลาภะ: การจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ :  

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวฒิุเวศย,์ อ.ดร.ภทัรพล มหาขนัธ์ และ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยอืงกลาง. 337 หนา้. 
 

การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาพการจดัการความรู้ และการพฒันาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของ
เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ  การศึกษาสภาพการจดัการความรู้โดยการสนทนากลุ่ มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มที ศึกษาประกอบดว้ย  กลุ่มเกษตรกรทาํนา 2 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทาํสวนยางพารา 2 กลุ่ม และกรณีศึกษา
แนวปฏิบติัทีดี 2 กลุ่ม ส่วนการพฒันาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนกัวชิาการ 6 ท่าน และเกษตรกร 
4 ท่าน เครืองมือวิ จยัคือประเดน็การสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มลูโดยการวเิคราะห์เนือหา  
ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. สภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร  ไดแ้ก่ 1) การแสวงหาความรู้ กลุ่มเกษตรกรทาํนา แสวงหาความรู้ที
เป็นภูมิปัญญาพืนบา้นจากพ่อแม่ ปู่ ยา่ ตายาย ความรู้สมยัใหม่จากหวัหนา้กลุ่ม หมอดิน หมอขา้ว  สมาชิกกลุ่ม สือ ต่างๆ หน่วยงาน
ส่งเสริมการเกษตรของรัฐในทอ้งถิน เกษตรกรทีประสบผลสาํเร็จ ส่วนกลุ่มเกษตรกรทาํสวนยางพารา แสวงหาความรู้จาก หวัหนา้
กลุ่ม ครูยาง สมาชิกกลุ่ม ตลาดจาํหน่ายยางประจาํกลุ่ม สวนยางพารา สาํนกังานกอง ทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางประจาํทอ้ง ถิน  
ตลาดกลางจาํหน่ายยางพารา สือต่างๆ วธีิการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเลียนแบบ การซึมซบั การสอน การสาธิต การสอบถาม การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม การพบปะพดูคุย 2) การจดัเก็บความรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่จดัเก็บความรู้แบบ การจดจาํ
มากกวา่การจดบนัทึก เนืองจากเป็นวธีิทีง่ายและสามารถนาํความรู้ออกมาใชไ้ดท้นัที  3) การสร้างความรู้ เกษตรใช้ประสบการณ์  
ความรู้เดิม และการสังเกตเป็นฐานคิด เพือสร้างความรู้ใหม่ดว้ย การทดลองปฏิบติั การลองผดิลองถูก 4) การประเมินความรู้  
เกษตรกรมีการประเมินก่อนและหลงัการใชค้วามรู้  5) การใชค้วามรู้ คือการใชภู้มิปัญญาพืนบา้น การใชค้วามรู้สมยัใหม่ และการ
ประยกุต์ใชภู้มิปัญญาพืนบา้นผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่ 6) การแลกเปลียนความรู้ มี 4 รูปแบบ คือ  การแลกเปลียนความรู้
ระดบัครอบครัว ระดบักลุ่ม ระดบัชุมชน และระดบัเครือข่าย  วิธีการแลกเปลียนความรู้ คือ การ สอน การสาธิต การ บอกเล่า การ
พบปะพดูคุย การประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

 2. แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ คือ 1) การแสวงหาความรู้ เกษตรกรควรกาํหนดความตอ้งการความรู้ วธีิการ
เรียนรู้ การส่งเสริมใหมี้ทงัแหล่งภูมิปัญญาพืนบา้น และแหล่งความรู้สมยัใหม่ 2) การจดัเก็บความรู้ ความรู้ทีฝังอยูใ่นคน  โดยการ
ถอดบทเรียน แลว้จดัทาํเป็นสือสิงพิมพ ์และสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนความรู้ทีชดัแจง้  ควรมีสถานทีจดัเก็บเอกสาร จดัทาํระบบการ
จดัเก็บ ผูรั้บผดิชอบในการจดัเก็บ 3) การสร้างความรู้ ไดแ้ก่ การรือฟืนภูมิปัญญาพืนบา้น การเลียนแบบ การสร้างความรู้ ใหม่โดย
การทดลองดว้ยตวัเอง กลุ่ม และเครือข่าย 4) การประเมินความรู้ เกษตรกรควรประเมินก่อนการใชค้วามรู้ ระหวา่งการใชค้วามรู้ 
และหลงัการใชค้วามรู้ 5) การใชค้วามรู้ ไดแ้ก่  การใชค้วามรู้ตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ทีส่ งเสริมการเกษตร การใชภู้มิปัญญา
พืนบา้น และควรประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาพืนบา้นผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่ และสร้างขอ้สรุป 6) การแลกเปลียนความรู้ ระดบั
ครอบครัว ควรใหส้มาชิกครอบครัวมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรมตามความถนดั ความสนใจ และนาํมาบอกเล่าคนในครอบครัว 
ส่วนระดบักลุ่ม ระดบัชุมชน และระดบัเครือข่าย ควรมีการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ 
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 The purposes of this research were to study the state of knowledge management and the guidelines development for 

promote the knowledge management of agriculturists in the northeastern region of Thailand. Qualitative research was applied in this 

research. The study of the state of knowledge management used focus group and in-depth interview with two agriculturist groups of rice 

cultivation farmers, two agriculturist groups of rubber planters, and two best practice cases study. The guidelines development for promote 

the knowledge management by in-depth interview with six scholars and four agriculturists. The research instruments were the focus groups 

issue and the structure interview. Data were analyzed by using content analysis. The results revealed that;  

 1. The state of knowledge management of the agriculturist groups includes 1) Knowledge acquisition. Rice cultivation 

farmers were seeking the local wisdom from their parents and grandparents, and seeking modern knowledge from group leader, group 

members, soil specialists, government agencies of agricultural extension, best practices, and media. Rubber planters were seeking 

knowledge from group leader, group members, rubber plantation specialists, rubber fields, rubber markets, and Office of the Rubber 

Replanting Aid Fund. The learning approaches were emulating, absorption, query, teaching, demonstrating, training, field trip, and 

meeting. 2) Knowledge storage.  Most of the agriculturist groups were stored knowledge with memorizing more than recording. Because it 

is the easy way and knowledge can be used immediately. 3) Knowledge creation. The agriculturist groups used former experience, 

indigenous knowledge, and observation to creating new knowledge and confirm by practicing, and trial and error. 4) Knowledge 

evaluation. The agriculturist groups were evaluating knowledge both before and after knowledge usage. 5) Knowledge usage. The 

agriculturist groups were using local wisdom, modern knowledge, and integrated local wisdom with modern knowledge. 6) Knowledge 

sharing. The agriculturist groups were sharing knowledge in family level, within group level, community level, and the group networks. 

 2. The guidelines development for promote the knowledge management of the agriculturist groups includes 1) 

Knowledge acquisition includes the knowledge determination, methods to learn, promote the local wisdom and modern knowledge 

resources. 2) Knowledge storage includes the tacit knowledge storage with the lesson learned for record in media. The explicit knowledge 

storage with encourage the knowledge storage sources, the classification, and assigned the knowledge storage. 3) Knowledge creation 

includes revival of local wisdom, emulating, and new knowledge creation through action with self-trial, group, and network. 4) Knowledge 

evaluation includes evaluate pre knowledge usage, between knowledge usage, and post knowledge usage. 5) Knowledge usage includes 

knowledge usage under the advice of agricultural extension officers, local wisdom usage, and applies the local wisdom with modern 

knowledge. 6) Knowledge sharing includes knowledge sharing at family level with Share responsibilities among family members provide 

the opportunity to attend training according to their aptitude and bring back to tell other members, at group level, community level and the 

network should arrange the meeting and sharing knowledge regularly. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

  ดุษฎีนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร. คีรีบูน จงวฒิุเวศย์  อาจารย์ ดร. ภทัรพล มหาขนัธ์  และผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. เฉลิมพล เยื้อง
กลาง  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อผูว้จิยั  รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา จิตตจ์รัส ประธานกรรมการสอบ ดุษฎีนิพนธ์ 
และ ดร. วณิะโรจน์ ทรัพยส่์งสุข ผูท้รงคุณวฒิุ  ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา  ค าแนะน า  และขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั  ส่งผลให้ ดุษฎี นิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  ผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์มประสงค ์น่วมบุญลือ ดร .วณิะโรจน์ ทรัพย์
ส่งสุข รองศาสตราจารย ์ดร .นยันา อรรจนาทร ดร .สุดารัตน์ สกุลคู และ ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.
ธงชยั พาบุ ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือในการวจิยั  ส าหรับการท า ดุษฎี
นิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขา การศึกษาตลอดชีวติ และการ พฒันามนุษย์ ทุก
ท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ใหค้  าแนะน าและประสบการณ์อนัมีค่ายิง่แก่ผูว้จิยั  ขอขอบคุณพี่ๆ  
เพื่อนๆ และนอ้งๆ  สาขาการศึกษาตลอดชีวติ และการพฒันามนุษย์ทุกคนท่ีร่วมเรียน ร่วมคิด ร่วม
แกปั้ญหาและใหก้ าลงัใจท่ีดีตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา พี่ นอ้ง และญาติๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือสนบัสนุน
และใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา   

ขอขอบพระคุณกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม ท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูล
การวจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการวจิยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบคุณอาจารยอ์ภิศกัด์ิ นามเสาร์ คุณเวฬุ นามเสาร์ และคุณสุนนัทา ไร่ขาม ผูช่้วย
วจิยั ท่ีใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูลการวจิยั  ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการ
วจิยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ท่ีมอบทุนการศึกษา ส่งผลให้
ผูว้จิยัสามารถส าเร็จการศึกษาดว้ยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจาก ดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ี  ผูว้จิยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา  
มารดา  ครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน  แนะน า  ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่
เสมอมา  
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