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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

                  ในปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็ว   เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมจากตางประเทศไดเขามาปรับเปลี่ยนจากสังคมท่ีอยู  “แบบพอเพียง”  มาเปนสังคมท่ีอยู  
“แบบมั่งค่ัง”  จนกลายเปนสังคมทุนนิยม  ซึ่งเปนสังคมท่ีทําใหมนุษยใชจายจนเกินความพอดี  และ
ไมรูจักความพอเพียงในชีวิตของตนเอง  ไมคํานึงถึงชีวิตแบบด้ังเดิม  คุณคาตาง ๆ ในวิถีชุมชน  
ปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน คือมีความตองการมากเกินความจําเปน  แตทรัพยากรมีจํากัด  เกิดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ในขณะท่ีบางคนมีมากเกินไป  บางคนมีนอยเกินไป  จึงเกิดปญหาความขัดแยง
ในสังคม  
     ความพอเพียง  คือ  อยูพอดี  กินพอดี  ไมมากเกินไป  ไมนอยเกินไป  ไมโลภมาก        ไม
เบียดเบียนคนอ่ืน  ไมเบียดเบียนธรรมชาติ  มีคุณธรรมนําการทํามาหากินและการอยูรวมกัน  ม ี 
“ความสุขตามอัตภาพ”   พอเพียงจึงไมใชเร่ืองของปจเจก  หรือเร่ืองของครอบครัว  หรือแมกระทั่ง
ชุมชนอยางเดียว  พอเพียงเปนเร่ืองของการจัดระเบียบสังคมใหมีระบบและโครงสรางที่พอเพียง  มี
คุณธรรม  ยุติธรรมกับทุกคน  ไมปลอยใหคนบางคน  กลุมบางกลุมเอาเปรียบคนอ่ืน  รํ่ารวยอยูบน
ความทุกขยากของคนอ่ืน (เสรี  พงศพิศ 2549 :10) 
              จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) มีแนวคิด
และทิศทางการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน “การสราง
ภูมิคุมกันใหแกครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ” โดยการพัฒนาแบบองครวมท่ียึด “คน
เปนศูนยกลางการพัฒนา” และวิถีการพัฒนาอยูบนพ้ืนฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เชื่อมโยงทุก
มิติอยางบูรณาการ  ทั้งมิติตัวคน  สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมและการเมือง รวมท้ัง
ความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ  ขณะเดียวกันมีดุลยภาพการพัฒนาระหวาง
ภายในคือ “ความเขมแข็งในการพึ่งตนเองของฐานรากของสังคมและความสมดุลในประโยชนของ
ทุกภาคสวนเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนรูปธรรม” กับภายนอกคือ “ความสามารถ ในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจและสรางพันธมิตรการพัฒนาในโลกาภิวัฒน” โดยใหความสําคัญกับ การนําทุนของ 
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ประเทศท่ีมีศักยภาพและความไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติทั้ง “ทุนสังคม”  “ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และ “ทุนเศรษฐกิจ” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและ
เกื้อกูลกัน  พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศใหมั่งคง
และสมดุล  ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบและวัฒนธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยใน  ทุกภาค
สวนและทุกระดับ  โดยใชความรอบรู  คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาท่ีอยูบนหลัก
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งกระบวนทรรศน
การพัฒนาดังกลาวน้ีจะเปนภูมิคุมกันประเทศใหสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตนทั้งดานวัตถุ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม  
และเศรษฐกิจไดเปนอยางดี  อันจะนําไปสู “ความอยูดีมีสุข” ของคนไทยท้ังชาติ  เปน “สังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน”  และประเทศไทยสามารถ “ดํารงอยู” ในประชาคมโลกไดอยางมีเอกราชและ
อธิปไตยท่ีมั่นคง   มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ   สงบสุขและสันติกับโลกในท่ีสุด  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี 2550-2555 : หนา ธ) 
ในทางปฏิบัติจุดเร่ิมตนของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือ    การฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคม   ตั้งแตขั้นฟนฟูและขยายเครือขาย
เกษตรกรรมยั่งยืน เปนการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอยางพออยูพอกินข้ึนไปถึง
ขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สรางอาชีพและทักษะวิชาการท่ีหลากหลายเกิดตลาดซื้อขาย 
สะสมทุน  ฯลฯ  บนพื้นฐานเครือขายเศรษฐกิจชุมชนนี้  เศรษฐกิจของ 3 ชาติ จะพัฒนาข้ึนมาอยาง
มั่นคงทั้งในดานกําลังทุนและตลาดภายในประเทศ รวมท้ังเทคโนโลยีซึ่งจะคอยๆ พัฒนาข้ึนมาจาก
ฐานทรัพยากรและภูมิปญญาท่ีมีอยูภายในชาติ  และทั้งท่ีจะพึงคัดสรรเรียนรูจากโลกภายนอก  
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง  ทําใหอยูได ไมตองเดือดรอน มีสิ่งจําเปนท่ีทํา
ไดโดยตัวเองไมตองแขงขันกับใคร และมีเหลือเพื่อชวยเหลือผูที่ไมมี อันนําไปสูการแลกเปลี่ยนใน
ชุมชน และขยายไปจนสามารถท่ีจะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจระบบเปดท่ี
เร่ิมจากตนเองและความรวมมือ วิธีการเชนนี้จะดึงศักยภาพของ ประชากรออกมาสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว ซึ่งมีความผูพันกับ “จิตวิญญาณ” คือ “คุณคา” มากกวา “มูลคา”  (ศูนย
สารสนเทศ, สํานักประชาสัมพันธเขต 3  2552) 
เน่ืองจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน  สงผลกระทบกับประชากร  ทําให
ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตเพื่อความอยูรอด และมีภูมิคุมกันอยางม่ันคง  โดยท่ีคน
เปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ  เปนทุนมนุษย  (Human Capital) เพราะในตัวคนมีทักษะและ
ประสบการณที่กอให เกิดความชํานาญซึ่งเปน  “ทุนความรู”  (Knowledge Capital) แตจะตองอาศัย
กระบวนการเรียนรู  ใหความรูทั้งหลายน้ันกลายเปนความรูที่เกิดประโยชน   เพ่ือการกาวเขาสู
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องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) Senge (1990) แหง Massachusetts Institute of 
Technology  กลาววา  องคกรแหงการเรียนรู  คือ  สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของ
ตนเองไดอยางตอเน่ือง  สามารถสรางผลงานตามท่ีตั้งเปาหมายไว  เปนท่ีซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม 
ๆ  หลากหลายมากมาย  ที่ซึ่งแตละคนมีอิสระที่จะสรางแรงบันดาลใจ  และเปนที่ซึ่งทุกคนตาง 

เรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน   องคการเรียนรู  เปนองคการที่มีการมุงเนนในการกระตุน  เรงเรา  จูงใจ
ใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่ จะเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพื่อขยาย
ศักยภาพของตนเองและองคกร  ในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการใหสําเร็จลุลวง  โดยอาศัย
รูปแบบการทํางานเปนทีม และ การเรียนรูรวมกัน  ตลอดจน  มีความคิดความเขาใจเชิงระบบท่ี
ประสานกัน  เพื่อใหเกิดเปนความไดเปรียบที่ยั่งยืนตอการแขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน
ตอไป (เดชน  เทียมรัตน และ กานตสุดา  มาฆะศิรานนท 2544 : 11) 

          ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  เปนชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตามความสมบูรณของ
สภาพแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติยังถูกรักษาไวจนเกิดผลพวงท่ีเก็บเกี่ยวได  ที่ดินหลายแปลงใน
บริเวณชุมชนคลองมหาสวัสด์ิ    เปนที่ดินที่ไดรับการพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  โดยเม่ือป  พ .ศ.  2520  พระองคทรงพระราชทานท่ีดิน  ใหแกราษฎร
บริเวณชุมชนคลองมหาสวัสด์ิ  เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและเปนที่ ดินทํากิน  พระองคยังไดทรง
พระราชทานทรัพยสวนพระองคใหเปนเงินทุนประกอบอาชีพและจัดต้ังเปนสหกรณในชุมชน  
ชาวบานจึงยึดอาชีพเกษตรกรรมและทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค  ทํา
ใหมีรายได  มีอาชีพและความเปนอยูที่ดีขึ้น  ผืนดินแหงน้ีจึงมีความสําคัญกับชุมชนคลองมหา
สวัสด์ิ  เปนอยางมาก  ทุกคนจึงชวยกันดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณชุมชนไวใหคงสภาพ
เหมือนเชนอดีตที่ผานมา 
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิเปนกลุมท่ียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแบบอยาง
ในการดําเนินชีวิต  โดยวัฒนธรรมการดํารงชีพเปนระบบแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลในชุมชน เชน 
การนําขาวสารมาแลกกับผลไม  เปนตน การรวมกลุมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  
เกิดข้ึนจากการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เชน ผลิตผลทางการเกษตร  โดยใชภูมิปญญา
ชาวบานที่มีอยูมาดัดแปลงกอใหเกิดผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม  เปนการเสริมสรางอาชีพ
ใหกับชาวบาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  มีรายไดเพิ่มข้ึน  เรียกไดวาเปนระบบเศรษฐกิจ
ครอบครัวและชุมชน  ซึ่งเปนระบบที่ฝงตัวอยูในพ้ืนที่  สายญาติมิตร  สังคม  วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร   มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ความอาทรตอกัน  แลกเปล่ียนเพื่อความพอเพียง
ยิ่งข้ึน  ไมใชการแขงขันเอารัดเอาเปรียบ (พรเพ็ญ  ทับเปลี่ยน 2546 : 4)  ทําใหคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนดีขึ้น ชุมชนมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได  สามารถยืนหยัด ปรับตัวเผชิญกับสถานการณ
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ที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  และยังเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน  คือ ครอบครัว
และชุมชนเปนหนวยการผลิต  เปาหมายของการผลิตคือการดํารงอยู  การรักษาตัวใหรอดอยูของ
ครอบครัวและชุมชน  ใหสามารถเลี้ยงตัวเองไดและผลิตซ้ําครอบครัวและชุมชนได  การผลิตจึงมี
ลักษณะเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ผลิตเพ่ือขายก็ได  แตก็เพื่อใหไดเงินมาซื้อสินคาใหครอบครัว
ดํารงชีวิตอยูได  และเลี้ยงดูบุตรไดมากกวาท่ีจะคิดขยายการผลิตใหใหญโต  ใหมีกําไรสูงสุด  ให
รํ่ารวย (พรเพ็ญ  ทับเปลี่ยน 2546 : 3) นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู  พัฒนาตนเอง  โดยนําเอาทักษะ  
ประสบการณ  ความชํานาญของแตละบุคคล มาถายทอดภายในกลุม  รวมทั้งหนวยงานของรัฐได
เขามาสนับสนุนในการเสริมสรางความรูเพิ่มเติม  โดยการจัดอบรม  ปจจุบันวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรมหาสวัสด์ิยังเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  เปนศูนยการเรียนรูในชุมชน และเปนศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล 

  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง  กระบวนการในสรางองคการ
แหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  ตําบลมหา
สวัสด์ิ  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  เพื่อนําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางและรูปแบบการ
พัฒนาองคการแหงการเรียนรูตอไป 

 

คําถามในการวิจัย 

 การสรางองคการแหงการเรียนรูของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  เกิดข้ึนได
อยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

            เพื่อศึกษาการสรางองคการแหงการเรียนรูของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ   
ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตของการศึกษา  
                   การศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาเฉพาะสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์
ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interviews) การสังเกต และศึกษาขอมูลจากเอกสาร 
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ขั้นตอนของการวิจัย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารและการรวบรวมขอมูลภาคสนาม  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  ขอมูลทุติยภูมิ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาคนควาจาก   หนังสือ  เอกสาร งานวิจัย  ตําราท่ี

เกี่ยวของกับแนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู   แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ  และแนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจ
ชุมชน 

 2.  ขอมูลปฐมภูมิ 
  2.1  ติดตอประสานกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  เพื่อทําการเลือกกลุม
ที่นาสนใจและตรงประเด็น เพื่อลงพื้นที่ในการเก็บขอมูลภาคสนาม 
  2.2  เมื่อไดกลุมตองการแลว  ติดตอประสานกับหัวหนากลุมเพ่ือทําการสัมภาษณ
เบื้องตน  โดยลักษณะการสังเกตและการสัมภาษณ   
ผูวิจัยไดใชหลักการสังเกตและการสัมภาษณ  ดังนี้ 
   2.2.1  การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation)    ผูวิจัยจะเขาไปมี
สวนรวมพูดคุยกับสมาชิกในกลุม และมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม เพื่อใหทราบขอมูลเชิงลึก  
    
  2.2.2  สัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) การศึกษาไดใชแบบสัมภาษณ ซึ่งมี
การต้ังคําถามไวลวงหนา เชน สถานภาพของผูใหขอมูลหลัก ประวัติความเปนมาของกลุมแมบาน
เกษตรกรมหาสวัสด์ิ  จุดเร่ิมตนของการรวมกลุม  กิจกรรมของกลุมผลิตภัณฑของกลุม  ชอง
ทางการจัดจําหนาย  กระบวนการในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง  การสรางเครือขายในชุมชน
และนอกชุมชน  การสนับสนุนของภาครัฐ  นอกจากนี้ยังใชสัมภาษณโดยใชคําถามแบบปลายเปด  
เปนวิธีการสัมภาษณโดยใหผูตอบแสดงความคิดเห็นของตน   การศึกษาไดใชแบบสัมภาษณ    การ
พูดคุยในเร่ืองท่ัวไปของกลุม  แลวเร่ิมเขาสูประเด็นที่สนใจในการศึกษา เชน ประวัติความเปนมา  
กระบวนการในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง  เปนตน 
 3. การวิเคราะหขอมูล   

  ขอมูลเบ้ืองตน ไดมาจากการสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ  และจากการบันทึกขอมูล 
นําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาและแยกตามประเด็น  เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ผูวิจัยทําการ
ตรวจสอบขอมูลจากการสังเกต  สอบถาม   สัมภาษณ  ซ้ํา ๆ  กันจากบุคคลที่เปนสมาชิกในกลุม
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แมบานเกษตรมหาสวัสด์ิจนไดขอสรุปที่ชัดเจนตามประเด็นที่ตองการเพื่อนําไปเขียนบรรยาย
สรุปผลของการศึกษาวิจัยตอไป  
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล                 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยไดแก 
 1.  ตัวผูวิจัย 
 2.  แนวคําถาม  ประกอบการสัมภาษณ  โดยมีแนวคําถามในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  2.1  สถานภาพของผูใหขอมูลหลัก 
  2.2  ประวัติความเปนมาของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 
  2.3 จุดเร่ิมตนของการรวมกลุม 
  2.4 กิจกรรมของกลุม 
  2.5  ผลิตภัณฑของกลุม 
  2.6 ชองทางการจัดจําหนาย 
  2.7 กระบวนการในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 
  2.8 การสรางเครือขายในชุมชนและนอกชุมชน 
  2.9 การสนับสนุนของภาครัฐ 
 3.  การสังเกตโดยใชเคร่ืองมือประกอบ เชน เคร่ืองบันทึกเสียง กลองถายรูป สมุดจด
บันทึก 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

           1.  งานวิจัยนี้ทําใหทราบถึงการสรางองคการแหงการเรียนรูของวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรมหาสวัสดิ์ 
           2.  เพื่อนํามาเปนแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูในระดับ
องคการและระดับชุมชนตอไป 
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บทท่ี 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

               ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัย  โดยศึกษา  รวบรวมเอกสาร   ทบทวนแนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวของในประเด็นสําคัญ  ดังน้ี 

1. แนวคิดองคการแหงการเรียนรู 
2. แนวคิดการจัดการความรู 
3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4. แนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการพ่ึงตนเอง 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดองคการแหงการเรียนรู 
                   แนวคิด “องคการแหงการเรียนรู” (Learning Organization)  เร่ิมมาจากงานเขียน
ของ  Chris Argyris ศาสตราจารยดานจิตวิทยาที่สอนดานการศึกษาและพฤติกรรมองคการของ
มหาวิทยาลัยฮารวารด  ดังจะเห็นไดจากผลงานเขียนรวมกับศาสตราจารยดานปรัชญา Donald 
Schon แหง MIT ในป 1978  ซึ่งถือวาเปนตําราเลมแรกของ Learning Organization  โดยใชคํา
วา  “การเรียนรูเชิงองคการ” (Organization Learning หรือ OL) ซึ่งหมายถึง  การเรียนรูของคน
ทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นในองคการ (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน,  สํานักงาน ก.พ.  2540  : 46) 
                 บุคคลผูมีบทบาทสรางความเขาใจเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู และเขียนเผยแพร
ผลงานจนเปนที่ยอมรับคือ Peter Senge ศาสตราจารยวัย 50 ป ของ MIT  สหรัฐอเมริกา  ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ MIT Center for Organizational Learning  กอตั้งต้ังแตป  1991  เพื่อทํา
การสังเคราะหทฤษฎีและวิธีการตาง ๆ เพื่อเผยแพรแนวคิดองคการแหงการเรียนรู  แมวาปจจุบันมี
หนังสือเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู มากวา 150 เลม  แตหนังสือท่ีเขียนโดย Senge ชื่อ Fifth 
Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization (1990) ซึ่งเปนท่ีนิยามอานกัน
แพรหลายเปนที่นาสังเกตวา Senge เลือกที่จะใชคําวา Learning Organization (แทน Organizational 
Learning)  เพื่อเปนการถายโอนแนวคิดสูการปฏิบัติ Senge ไดจัดต้ังศูนยศึกษาองคกรแหงการ
เรียนรูขึ้นจากการทําการประชุมปฏิบัติการ (workshops) ใหแกบริษัท  องคการชั้นนําตาง ๆ ณ Sloan 
School of Management, MIT  ในป 1994  Senge  และคณะไดออกหนังสือเชิงปฏิบัติการเลมหนึ่ง 
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ชื่อ The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization 
เพื่อใหขอแนะนําสนับสนุนแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่สงเสริมใหเกิดมีการเรียนรูในองคการ ในรูปแบบ
ตาง ๆ (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, สํานักงาน ก.พ.  2540  : 46 - 47) 
 
ตารางที่ 1   พัฒนาการของทัศนะเก่ียวกับองคการสูการเรียนรู 
 

องคการในฐานะ ประเด็นสําคัญ 

1. ระบบตาง ๆ ของสังคม 
    (social systems) 

- องคการเสมือนสิ่ ง มีชีวิต  ปรับตนเขา กับ
สภาพแวดลอม 

2. ระบบประมวลขอมูล 
    (information processing systems) 

- องคการเสมือนเครือขายของการสงสารไหลขาม
ขอบเขตที่รับผิดชอบ 

3. ระบบตีความ 
    (interpretive systems) 

- องคการมี “ภูมิปญญา” ในการท่ีจะทําความเขาใจ
กับสิ่งที่ซับซอนได 

4. ระบบตาง ๆ ที่มีการสืบคน 
    (inquiring systems) 

- กรอบแนวคิดกําหนดนิยามของปญหาและสิ่งท่ี
องคการมุงเรียนรู 

5. ระบบตาง ๆ ที่เรียนรู 
    (learning systems) 

- องคการมีการศึกษาสืบคนความคิดเปนองครวมได 

 
ที่มา : วีระวัฒน  ปนนิตามัย , การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพ ฯ : ธีระปอมวรรณกรรม, 
2544), 57. 
 
  1.1  ความหมายขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  

                      มารควอรท (Marquardt 1996 , อางถึงใน ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน 2549 : 93 - 94) 
ไดใหคําจํากัดความขององคการแหงการเรียนรู  คือ  “กลุมของคนที่ไดรับมอบพลัง (empowerment) 
ในการสรางความรู  สินคาและบริการใหม  เครือขายของชุมชนซึ่งมีความคิดสรางสรรคทั้งภายใน
และภายนอกองคการ  และทํางานเพื่อตอบสนองในการใหบริการและเพื่อทําใหโลกสวางไสวดวย
ปญญา”  และกลาวถึงคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูไว  6  ประการ  คือ  การมอบพลัง
ใหกับคน  ผสมผสานการริเร่ิมดานคุณภาพกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  สรางสถานที่ที่เปนอิสระใน
การเรียนรู  สนับสนุนใหมีความรวมมือและแขงขันประโยชนรวมกัน  สนับสนุนใหมีการต้ังคําถาม  
และสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       คําจํากัดความและลักษณะขององคการแหงการเรียนรูของมารควอรทมีการมองถึง
การปฏิบัติมากข้ึน  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตเกี่ยวกับคําจํากัดความขององคการแหงการเรียนรูของ    
มารควอรท  ดังนี้ 
      1.  โครงสรางของอํานาจ  มารควอรทไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา  
หมายถึง  กลุมของคนท่ีไดรับการมอบพลัง (empowerment) หรือการกระจายอํานาจในการสราง
ความรู  ซึ่งมีขอสังเกตวา  มารควอรทมองวาองคการโดยทั่วไปยังมีเร่ืองโครงสรางของอํานาจอยู  
ซึ่งจะเปนกลไกในการควบคุมการสรางความรู  การจะเปดโอกาสใหกลุมคนไดสรางความรู  หรือ
สินคาหรือบริการใหมไดจําเปนตองมีการถายโอนอํานาจจากระดับบนลงมา  และใหระดับลาง
ตระหนักถึงอํานาจดังกลาว 
      2.  หนวยการวิเคราะห  มารควอรทมองวา  “องคการแหงการเรียนรูเปนเครือขาย
ของชุมชน  ซึ่งมีความคิดสรางสรรคทั้งภายในและภายนอก  และทําใหโลกสวางไสวดวยปญญา ” 
แสดงใหเห็นวาหนวยการวิเคราะหของมารควอรทขยายกวางไปมากกวาองคการใดองคกานหน่ึง  
แตครอบคลุมไปยังเครือขายของชุมชน  ซึ่งจะสงผลกระทบกวางไกลไปยังสังคมโลกดวย 
      3.  ความสัมพันธกับแนวคิดของการจัดการความรู  มารควอรทไดกลาวถึงการสราง
ความรู  ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู  ในขณะท่ีเซ็งก้ีจะกลาววาองคการแหง
การเรียนรูไวกวาง ๆ วาคือ  ที่ ๆ คนสามารถขยายขีดความสามารถในการสรางผลงานท่ีตองการ  
นอกจากน้ีมารควอรท ยังกลาวถึงผลขององคการแหงการเรียนรูที่จะชวยทําใหโลกสวางไสวดวย
ปญญา  ซึ่ง   คําวา   “ปญญา”  เปนขั้นตอนการพัฒนาสูงสุดในกระบวนการจัดการความรู 
      เดชน  เทียมรัตน และ กานตสุดา  มาฆะศิรานนท  (2544 : 11)ไดอธิบายวา องคการ
เรียนรู  เปนองคการที่มีการมุงเนนในการกระตุน  เรงเราและจูงใจ  ใหสมาชิกทุกคนมีความ
กระตือรือรน  ที่จะเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและของ
องคกร  ในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการใหสําเร็จลุลวง  โดยอาศัยรูปแบบของ  การทํางาน
เปนทีม  และ  การเรียนรูรวมกัน  ตลอดจน  มีความคิดความเขาใจเชิงระบบ  ที่จะประสานกัน  
เพื่อใหเกิดเปนความไดเปรียบที่ยั่งยืนตอการแขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนตลอดไป 
      วีระวัฒน  ปนตินามัย (2544  : 21) ไดอธิบายความหมายขององคการแหงการเรียนรู
วา หมายถึง องคการท่ีสามารถผลักดันความคิดเปนการปฏิบัติอยางรวดเร็วที่สุด ถูกตอง เหมาะสม
และประหยัด และใหเกิดการถายโอนการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนกันอยางรวดเร็วและทั่วถึงภายใน
องคการ สงเสริมใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรู 
           วิโรจน  สารรัตนะ (2544 :11)  สรุปวา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีสมาชิก
ในองคการมีความต่ืนตัวและมีแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง   มี
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ความคิดริเร่ิมท่ีจะสรางสรรคสิ่งแปลก ๆใหม ๆ  ใหเกิดข้ึนกับองคการ  มีความสัมพันธเพื่อการ
เรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกขององคการเอง  โดยภาพรวมเปนองคการท่ีมุงแสวงหาความเปนไป
ไดและโอกาสเพ่ือพัฒนา 
      นอกจากน้ียังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู
ไวตามความเขาใจ ดังตอไปน้ี (วีระวัฒน  ปนนิตามัย 2544 : 59) 
      เซงเก (Senge 1990 ) กลาววา  องคการแหงการเรียนรู  เปนองคการท่ีขยายขอบเขต
สมรรถนะขององคการเพื่อสรางผลท่ีตองการอยางแทจริงได  และผูคนในองคการตางเรียนรูวิธีที่จะ
เรียนรูดวยกันอยางตอเน่ือง  
      แกวิน (Gavin  2000) ใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรู คือ  องคการท่ีมี
ทักษะในการสรางสรรคหาและถายองคความรู  และสามารถปรับขยายพฤติกรรมที่สะทอนถึงการ
หยั่งรูและความรูใหม ๆ  
      คิม (Kim 1993) ใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู  ไวสั้น ๆ วาเปนการ
เพิ่มพูนความสามารถขององคการเพื่อใหบังเกิดการกระทําที่มีประสิทธิผล 
      เนวิส และคณะ (Nevis and others 1995) กลาววาองคการแหงการเรียนรู เปน
ความสามารถหรือกระบวนการภายในองคการ  ที่มุงรักษาพัฒนาการปฏิบัติที่อาศัยพึ่งพิง
ประสบการณ  ถือไดวาเปนระบบท่ีเกิดข้ึนคงอยูกับองคการ  แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูปฏิบัติ
ไปก็ตาม  องคการเรียนรูไปดวยขณะท่ีทําการผลิตสินคาและ/หรือขณะใหบริการ 
      เพดเลอร และคณะ (Pedler and others 1991) ชี้วา องคการเรียนรูเปนองคการท่ี
สงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุก ๆ คน และมักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเน่ือง 
          จําเนียง  วัยวัฒน  และ  เบญจมาส   อ่ําพันธ  (2540 : 1) ไดใหความหมายขององคการ
แหงการเรียนรู  หมายถึง องคการท่ีมีการมุงเนน กระตุนและจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความ
กระตือรือรนท่ีจะเรียนรูพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และยังเปนการขยายศักยภาพใหกับสมาชิก
ภายในองคการท่ีจะลงมือปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง หรือสรางผลงานท่ีพึงปรารถนาอยางแทจริง 
โดยอาศัยรูปแบบการทํางานเปนทีมและการเรียนรูรวมกัน   ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิง
ระบบท่ีจะประสานกันทั้งนี้ใหองคการสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืน 
  1.2  ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู (วีระวัฒน  ปนตินามัย 2544  : 79 - 83) 
          องคการที่มีการเรียนรูนั้นเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะเคลื่อนไหว  ยืดหยุน  เปน
พลวัตอยูเปนนิจ  ไมหยุดน่ิง  หรือพึงพอใจกับความสําเร็จทีมีอยู  อีกท้ังสมาชิกขององคการ  ตองมี
การขวนขวายหาความรูมาแบงปนเผยแพรแกกัน  เพื่อพัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
Marquardt & Reynolds A. (1994) ไดระบุวาองคการแหงการเรียนรูพึงมี 11 ลักษณะดังตอไปน้ี 
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 1.  มีโครงสรางที่เหมาะสม 
      ไมมีชั้นการบังคับบัญชามากเกินไป  มีลักษณะยืดหยุน  คลองตัว  มีคําพรรณนา
หนาที่ความรับผิดชอบของงานในตําแหนงที่ยืดหยุน  เอ้ือตอการจัดต้ังทีมทํางานได   
 2.  มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ LO 
      จะไมรูจักคําวา “ทดสอบแลวลมเหลว” ตราบเทาท่ีมีการศึกษา เรียนรูจากการกระทํา
นั้น ๆ พนักงานจะมีนิสัยใฝรูศึกษา คนควาและเผยแพรตอกันฉันมิตร มีแนวจูงใจที่จะสรางสรรคสิ่ง
ใหม ๆ อยูเสมอ   
 3.  มีการเพิ่มอํานาจปฏิบัติ LO 
      จะเปดโอกาสใหพนักงานมีความสามารถในการเรียนรู  มีอิสระในการตัดสินใจ  ลด
ความรูสึกตองพ่ึงพิงผูอื่นในการแกไขปญหา  ขยายความสามารถในการเรียนรูของตนใหบังเกิดผล
งอกงามสรางสรรคอยางเต็มท่ี  ผลักความรับผิดชอบและการตัดสินใจแกไขปญหาไปสูระดับ
ลางสุด  ในฐานะผูรูดีใหมากท่ีสุด 
 4.  มีการตรวจสอบ 
      คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมี  ที่จะกระทบตอสภาพแวดลอมองคการ  ไหวตัว
ใหทันกับการเปล่ียนแปลง  แสดงทวงทีในธุรกิจของตนใหมีนัยสําคัญแกสังคม  เลือกเปาหมายใน
สภาพแวดลอมที่องคการมุงที่มีปฏิสัมพันธดวย 
 5.  ทุกคนมีสวนสรางและถายโอนความรู 
      หนาท่ีการสรางนวัตกรรมองคความรูใหม ๆ มิใชเปนเพียงหนาท่ีของ R & D หรือ   
C & D (copy & development) ผูปฏิบัติทุกคนจะมีบทบาทเสริมสรางความรู  เรียนรูจากสวนอ่ืน  
ฝายอ่ืน  จากเครือขายสายสัมพันธ  ติดตอกันผานชองทางการสื่อสารและเทคโนโลยีตาง ๆ   มีการ
แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน 
 6.  มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู 
      องคการแหงการเรียนรู  จะประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในการเรียนรู
อยางท่ัวถึง เพื่อใหมีการเก็บ – ประมวล ถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สราง
เครือขาย สรางฐานขอมูลคอมพิวเตอร มีการใชปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) เทียบเคียง
กับการทํางานของสมองมนุษยทําใหการฝกอบรมในอนาคตจะรวดเร็ว สั้นกระชับ เปนท่ีนาสนใจ 
ประยุกตใชได 
 7.  มุงเนนคุณภาพ 
      องคการแหงการเรียนรู  จะพัฒนาคุณภาพตามคุณคาในสายตาของผูรับบริการโดย
ไมมีคําวาตอรอง  คุณภาพเสมือนหนึ่งศาสนาท่ีจะไดรับการยอมรับโดยไมมีขอกังขา 
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 8.  ย้ําเนนความมีกลยุทธ 
      กระบวนการเรียนรูขององคการแหงการเรียนรู  จะเปนไปอยางมีกลยุทธ  ทั้งในดาน
ของ  การยกราง  การดําเนินการ  และการประเมิน  ผูจัดการผูบริหารจะเปนผูทําหนาท่ีทดลอง
เกื้อหนุน  มากกวาจะเปนผูกําหนดแนวปฏิบัติหรือคําตอบไว 
 9.  มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน 
      ที่มุงสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน  เพื่อใหเขาไดพัฒนาศักยภาพของตนได
อยางเต็มที่  เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  อดทนตอความแตกตาง  ความหลากหลาย  ใหความเทา
เทียม  เสมอภาค  ใหความเปนอิสระ  สรางบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 
 10. มีการทํางานเปนทีม 
      การทํางานเปนทีมจะชวยสงเสริมความรวมมือ  และการสรางการแขงขันและการ
สรางพลังรวม (synergy) เครือขายทรัพยากรตาง ๆ ทั้งภายในทีมและระหวางทีมกับบุคคลภายนอก
ทีม  สรางพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางรวดเร็ว  ยืดหยุนขึ้นและฉลาดขึ้น 
 11. มีวิสัยทัศนรวมกัน 
      วิสัยทัศนจะเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงาน  มุงเขาสูเปาหมายอยางมีเจตจํานง  
อยางผูกพัน  บนพื้นฐานของคานิยม  ปรัชญา  ความคิดความเชื่อที่คลายคลึงกัน  สงผลใหมีกา
รวมกันทํากิจกรรมท่ีมีจุดหมายเดียวกันในที่สุด 
 นอกจากน้ียังมีลักษณะโดดเดนขององคการแหงการเรียนรู ที่ควรกลาวถึงมีดังนี้ 
      1. เล็งเห็นโอกาสในความไมแนนอนเพ่ือสรางความเจริญกาวหนา 
      2. สรางความเขาใจใหม ๆ ดวยขอมูลที่เปนกลาง  ดวยการหยั่งรู  คาดคะเน 
      3. สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไดดี 
      4. สนับสนุนใหพนักงานในระดับลางสุด  มีความสามารถตอบถึงความคืบหนา  
อุปสรรคของงานได 
      5. สนับสนุนใหผูบริหารทําหนาท่ีเปนผูชี้แนะ  เปนพี่เลี้ยง  เปนท่ีปรึกษา  เปนผู
เกื้อหนุนการเรียนรู 
      6. สรางวัฒนธรรมของการใหแรงเสริมและการเปดเผย 
      7. มีมุมมองโดยภาพรวมและเปนระบบ   ที่สามารถเห็นและ เข าใจระบบ  
กระบวนการ  และความสัมพันธตาง ๆ ขององคการ 
      8. มีวิสัยทัศน  เปาหมายและคานิยมรวมกันทั่วทั้งองคการ 
      9. กระจายอํานาจการตัดสินใจ  ดวยการเพ่ิมอํานาจในการปฏิบัติแกเหลาผูปฏิบตัิ 
    10.  มีผูที่เปนแมแบบเกี่ยวกับการกลาเสี่ยง  ที่คิดดีแลวอยางรอบคอบและกลาทดลอง 
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     11. มีระบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรูรวมกัน  และใชประโยชนของการเรียนรูแกธุรกิจ 
     12. คํานึงถึงความตองการและความคาดหวังของลูกคา  ผูใชบริการ 
     13. มีสวนเกี่ยวของกับชุมชน 
     14. โยงการพัฒนาตนของพนักงานเขากับการพัฒนาองคการโดยภาพรวม 
     15. สรางเครือขายในองคการดานเทคโนโลยี 
     16. สรางเครือขายภายในธุรกิจของชุมชน 
     17. ใหโอกาสบอยครั้ง  ใหเรียนรูทางประสบการณ 
     18. คัดคานแนวปฏิบัติที่จะทําใหงานลาชา 
     19. ใหรางวัลตอความคิดริเร่ิม  และจัดตั้งโครงสรางรองรับ 
     20. กอใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจตลอดทั่วทั้งองคการ 
     21. มุงสูการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง 
     22. สนับสนุน  สงเสริมการจัดต้ังทีมปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
     23. ใชคณะทํางานที่มีผูปฏิบัติมาจากหลาย ๆ สวนงาน 
     24. ใชระบบการสํารวจและประเมินทักษะถึงสมรรถนะในการเรียนรู 
     25. มององคการวาเปนองคาพยพ (organism) ที่เรียนรูและเติบโตได 
     26. มองสิ่งท่ีไมคาดคะเนไวมากอนวา  เปนโอกาสอันดีที่จะเรียนรู 
 เกฟารท และคณะ (Gephart nad others 1996) เห็นวา องคการแหงการเรียนรูควร
ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ ๆ 5 ประการ ดังตอไปนี้ 
      1.  มีการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุกระดับของระบบภายในองคการ  ผูคนรวมกัน
เรียนรูและถายโอนการเรียนรูแกกัน  รวมกันผลักดันใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
      2.  มีการสรางองคความรูและมีการแบงปนความรู  ไมใชเพียงแตมุ งสรางหรือจับ
กระแสใหม ๆ เทานั้น  แตยังมีการสงผานความรูแกกันอยางรวดเร็ว  เผยแพรใหแกผูที่ตองการใชได
อยางรวดเร็วทันที 
      3. สนับสนุนการคิดอยางเปนระบบและวิพากษวิจารณ  ใหผูคนไดรูจักคิดวิธีใหม ๆ 
ตรวจสอบความคิดความเช่ือคานิยมของตน 
      4.  สรางวัฒนธรรมการเรียนรู  ใหรางวัลกับความคิดสรางสรรค  วัฒนธรรม  การ
บริหารงานและวัฒนธรรมขององคการ  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเกื้อหนุนความเปนผูทํา
หนาที่เปนครู  เปนพี่เลี้ยง 
      5.  ยึดคนเปนศูนยกลาง  คํานึงถึงความเปนอยูที่ปกติสุข  มีสวนใหกับองคการและ
ไดรับการพัฒนาไปดวย 
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 1.3  วินัย  5  ประการ  พื้นฐานสูการเปนองคการเรียนรู (เดชน  เทียมรัตน และ กานต
สุดา  มาฆะศิรานนท 2544 : 17 - 61) 
      1.  มุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) 
           ปจเจกบุคคลจะตองมีความมุงมั่นไปสูความเปนเลิศ  เพื่อใหเกงในทุก ๆ ดาน  ทั้ง
เกงในการเรียนรู  เกงคิด  และเกงทํา  การเกงในการเรียนรู  ก็คือ  มีปฏิภาณไหวพริบ  และความ
เพียรพยายามตั้งแตเยาววัยในการใฝรู    จนเขาสูโลกอาชีพแลว  ก็ยังประพฤติปฏิบัติอยูอยางเสมอ
ตนเสมอปลาย  เพราะตระหนักดีวา  ภายใตยุคโลกาภิวัฒนนี้เปนโลกแหงการเรียนรู  เปนโลกของ
เศรษฐกิจยุคใหม (Knowledge Based Economy) จําเปนตองเรียนรูใหทันการ และยังตองเรียนรูไป
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เลยทีเดียว และการเรียนรูนี้ก็จะเปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยสนับสนุน
ใหปจเจกบุคคลบรรลุถึงซึ่งความเปนเลิศ (Personal Mastery) นี้ได 
      2.  รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง (Mental Models)  
           แนวความคิด  มุมมอง  วิธีการคิด  และการเขาใจของคนเราในแตละเร่ืองลวนเปน
ประสบการณที่ไดรับการสั่งสมมาต้ังแตเด็ก  โดยสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัว  รวมถึงการเรียนรูจาก
สถาบัน  ครู – อาจารย  องคกร  และเพื่อนรวมงาน 
           Mental Models นี้จะเปนพื้นฐานของวุฒิภาวะ (Emotional Quotient,EQ) และจะมี
ผลถึงความเขาใจตอเร่ืองราว  ตองาน  หรือกิจกรรมใด ๆ ในแงมุมตาง ๆ ซึ่งจะเปนองคประกอบที่
สําคัญตอการท่ีเราจะตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 
           ในการเปล่ียนแปลง  หรือการปรับตัวขององคกรตาง ๆ เพื่อใหเกิดศักยภาพใน
การแขงขัน  ปญหาสําคัญประการหน่ึงก็คือ  จะทําอยางไรพนักงานทุกคนจึงจะมีความรูและความ
เขาใจไปในทางเดียวกัน  ใหเขาใจในความจําเปนและความถูกตอง  แทนท่ีจะปลอยให Mental 
Models ของแตละคน  กลายเปนตัวสรางปญหาใหเกิดภาวะที่ตางคนตางคิดกันไปเองจนอาจ
กลายเปนปญหา  ลุกลามใหญโตไดในที่สุด 
           ผลลัพธอันจะเกิดจากรูปแบบ – วิธีคิด ในท่ีนี้ อาจสะทอนออกมาไดเปน 3 
ลักษณะ นั่นก็คือ 
                1.  เจตคติ (Attitude) ซึ่งหมายถึง “ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง” ถือเปนการแสดงออก – การตอบสนอง ตอเหตุการณหรือเร่ืองราวใด ๆ ทั้งน้ีอาจเปนการ
แสดงออกทางกาย (ปฏิกิริยาตอบโต) หรือทางอารมณ (สีหนา - ทาที) ก็เปนได 
                2.  ทัศนคติ (Viewpoint/Standpoint/Perception) ซึ่งหมายถึง “แนวความคิด
เห็น” ถือเปนสวนหน่ึงของรูปแบบ – วิธีคิด ดังท่ีเรามักจะเรียกผูที่มีความคิดเห็นในแนวตาง ๆ กัน
วามี “จุดยืน” 
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                3.  กระบวนทัศน (Paradigm) ซึ่งหมายถึง กรอบความคิด แนวปฏิบัติ – ทาทีที่
เราปฏิบัติตาม ๆ กันไป จนกระท่ังกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยท่ีเราขาดสติที่จะตระหนักรู
ไดวา สิ่งท่ีเราทําตาม ๆ กันไปนั้นมันดีหรือไมดี มีประโยชนหรือไม แตมันไดกลายเปนความเช่ือ 
เปนความติดยึด – ยึดติด – ฝงใจ กับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
                ทั้งกระบวนทัศน  ทัศนคติ  และเจตคติ  นี้ เอง  ที่จะเปนปจจัยสําคัญตอ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความคิดในการเปลี่ยนแปลงและความคิดในการบริหารโอกาสวาจะ
เปนไปไดเพียงใด 
      3.  การสรางและสานวิสัยทัศน (Shared Vision)  
           วิสัยทัศนในท่ีนี้หมายถึง  วิสัยทัศนองคกร (Corporate Vision) สวนวิสัยทัศน 
(Vision) นั้น หมายถึง ที่ที่เราจะไปอยูหรือสิ่งท่ีเราประสงคจะไปเปนสักวันหน่ึงในอนาคต ดังน้ัน
วิสัยทัศนองคกร จึงเปนความมุงหวังขององคกรที่ทุกคนจะตองรวมกันมีบูรณาการใหเกิดเปน
รูปธรรมข้ึนใหจงไดในอนาคต 
           การมีวิสัยทัศนองคกรนี้  เปนเร่ืองท่ีสําคัญตอการบริหารงานยุคใหม  อาทิ  เชน  
กอนท่ีกระบวนการวางแผนใด ๆ จะเร่ิมข้ึน  ก็จะตองมากําหนดวิสัยทัศน (Vision) กันใหชัดเจน
เสียกอน  ในทางกลับกัน  ถาจะจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการใด ๆ ก็จะตองคํานึงไวเสมอ ๆ 
ดวยวา  ถาดําเนินการตามน้ันไปแลว  จะชวยใหองคกรของเราบรรลุวิสัยทัศนนั้นไดหรือไม 
           เมื่อมีการพัฒนาวิสัยทัศนองคกรเสร็จเรียบรอยแลว  เพียงแคนั้นก็ถือวายังไมพอ  
จะตองไดรับการสนับสนุนจากทุก ๆ คน  ที่มีสวนรวมอยูในองคกรนั้น ๆ ดวย  จึงจะเกิดผลในเชิง
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ดังน้ัน  ขั้นตอนท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ  การสานวิสัยทัศน (Shared 
Vision) ใหทุกคนไดรู ไดเขาใจ 
      4.  การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) 
           การเรียนรูรวมกันเปนทีมน้ี  จึงเปนการเนนการทํางานเปนทีม  โดยทุก ๆ คนใน
ทีมงานจะตองมีวิจารณญาณรวมกันอยูตลอดเวลาวา  เรากําลังทํางานอะไร  และจะทําใหดีขึ้นได
อยางไร  จึงจะมีสวนชวยเพ่ิมคุณคาแกลูกคา  และสรางพัฒนาการแกองคกรได  จิตสํานึกเชนน้ี  จะ
กอใหเกิดความตองการของกลุมคนในองคกรที่จะเรียนรูรวมกัน  แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน
และกัน  ชวยเหลือเกื้อกูล  สามัคคี  เปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน  ขยันคิด  - ขยันเรียนรู – และขยันทํา
อยางตอเนื่อง  ภายใตปรัชญาท่ีวา  ทุกคนเปนครู  ทุกที่เปนหองเรียน  เรียนเหมือนไมเรียน  สอน
เหมือนไมสอน 
           Team Learning  จึงเปนเคร่ืองชวยเสริมสรางอัจฉริยภาพของทีมงานและยังชวย
ขจัดจุดออนของทีมงานในแบบไทย ๆ ของเราไดเปนอยางดี  ในการเรียนรูรวมกันเปนทีมน้ีคง
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ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยสําคัญ  คือ IQ และ EQ  โดยถาจะเปรียบเทียบกันตัวตอตัวแลว IQ หรือ EQ ของ
เราไมแพคนในชาติอื่น ๆ และนาจะเหนือกวาดวยซ้ําไป  แตเมื่อเรามารวมกันเปนทีมงานแลว  กลับ
แพตอทีมตางชาติ  แสดงวาเรายังมี “อัตตา”  ตอการเรียนรูรวมกันเปนทีม  และเมื่อทีมเรียนรูดวยกัน
ไมได  องคกรก็จะไมไดรับประโยชนใด ๆ ขึ้นมาเลย  เพราะการสรางองคการเรียนรู (Learning 
Organization) ใหสําเร็จนั้น  จะตองเนนท่ีการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) ประสานกับ
การมีการสรางภาวะผูนํา (Leadership) แกผูนําองคกรทุกระดับ  เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิด
ความสําเร็จขึ้น 
      5.  ความคิดความเขาใจเชิงระบบ (Systems Thinking) 
           ความคิดความเขาใจเชิงระบบ (Systems Thinking) นี้ ถือเปนวินัยขอที่มี
ความสําคัญสูงสุดและเปนขอสุดทายในบรรดาวินัยทั้ง 5 ประการ ของ ดร. ปเตอร เอ็ม เซ็งก้ี  โดย
เขายังไดเนนวา  แมการประพฤติปฏิบัติในวินัยทั้ง 4 ประการ  กอนหนาน้ี  ก็ยังคงตองทําใหเปน
ระบบอีกดวย  ตัวระบบ (Systems) ใด ๆ ถามองเปนภาพใหญ คือระบบใหญ (Totals System) ก็ยัง
ประกอบไปดวยระบบยอย ๆ (Sub - system) การจะลงมือกระทําการสิ่งใด หรือการจะเปลี่ยนแปลง
เร่ืองใด ๆ จึงตองตระหนักถึงเร่ืองของความเปนระบบ – ระบบใหญ – ระบบยอย แลวจงคอยลงมือ
ทํา (อยางเปนระบบ)  
           การแพ – การชนะกัน  ในยุคปจจุบัน  ลวนเปนเร่ืองเชิงระบบ  คน 3 คน ยืนมอง
ภาพวิวปาไม – ภาพเดียวกัน  บางคนก็อาจจะมองเห็นแตตนไมเปนตน ๆ แตบางคนก็อาจจะ
มองเห็นเปนภาพปา (เปนเพียงภาพโดยรวม ๆ ) แตบางคนก็อาจจะเห็นท้ังภาพปา – ภาพรวม – ภาพ
ตนไมเปนตน ๆ  - ภาพนก – ภาพเถาวัลย  พันเกาะเกี่ยวอยูบนตนไมบางตนก็เปนตน  คนประเภท
หลังน้ี  เขามองไดครบท้ังระบบใหญ – ระบบเล็ก  และผลกระทบท่ีอาจมีตอกัน  เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบหน่ึง  หรือแมกระท่ังเร่ืองเล็ก ๆ หลาย ๆ เร่ือง  มาผสมผสานกัน (Co-
incidents) แลวจะกลายเปนเร่ืองใหญ  เขาก็ยังคาดการณได  และปองกันมันได   

 1.4  กลยุทธสําคัญในการเสริมสรางองคการแหงการเรียนรู   (วีระวัฒน  ปนตินามัย  
2544  : 89 - 96) 
      1.  รูจักวิธีการเรียนรู (Learn How to Learn) 
           การที่จะใหสมาชิกองคการกาวทันกับกระแสความเปล่ียนแปลงน้ัน  ผูเรียนตองมี
ลักษณะชอบเสี่ยง  ผิดเปนครู  ใจเปดกวาง  อดทนตอความคลุมเครือ  ศึกษาคนควาอยูเสมอ  เรียนรู
จากประสบการณ  นําสูการปรับปรุง  พัฒนา  เรียนรูการแกไขปญหาอยางเปนระบบ  ทําการทดลอง
กับแนวคิดใหม ๆ เรียนรูความผิดพลาดจากขอบกพรองและตั้งอยูบนหลักของวิทยาศาสตร  สราง
และทดสอบสมมติฐาน  มีทักษะในการวินิจฉัย  ใชญาณหย่ังรูไดดี 
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           ภาพที่  1  แสดงถึงวิธีการเรียนรูจากลุมทีมงานที่บริหารตนเอง (self managed 
team) ของบริษัท Xerox สหรัฐอเมริกา  ที่พนักงานแตละคนจะเผชิญกับขอมูลอยางนอยคนละ  4  
คร้ัง  ใน  4  ขั้นตอนของการออกแบบการเรียนรูขององคการ  กลาวคือ 
           1.  เมื่อเรียนรู (learn) จะถูกชี้แนะและใหรวมอภิปราย 
           2.  เมื่อนําไปประยุกตใช (apply) แนวปฏิบัตินั้นเปนจริงไดเพียงใด  ตองปรับปรุง
แกไขสิ่งใดบาง 
           3.  ตองถายทอด  สอน (teach) ประสบการณที่ดีงาม  ที่สรางสรรคใหแกคนอ่ืน ๆ  
           4.  เมื่อติดตามหรือตรวจสอบ (inspect) 
           เมื่อนําแนวทางน้ีไปประยุกตใชกับกลุมตาง ๆ เชน  รุนพี่สอนรุนนองก็จะเปนการ
ทวีคูณความรู  การเรียนรูและเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญของการเรียนรูมากย่ิงข้ึน  ดังท่ีปรากฏในภาพท่ี          
จะเห็นไดวาการเรียนรูเปนทีมพรอม ๆ กันแตละกลุมจะมีโอกาสไดรับการฝก  ไดใชความรู  ได
สอนสิ่งท่ีตนรู  ตนเขาใจ  ไดตรวจสอบความรูความเขาใจของผูอ่ืน  นับวาเปนการเรียนรูซ้ําถึง         
4  คร้ัง  ในภาพที่  2  และ  3  ก็จะเปนแนวทางการสรางทีมท่ีเรียนรูรวมกันของบริษัท Ernst & 
Young ที่เปนตนแบบที่ดีของการเอ้ืออาทรและแบงปนการเรียนรูรวมกัน (Caring and Sharing) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1   การออกแบบวิธีการเรียนรูของกลุมทีมอิสระในบริษัท Xerox 
ที่มา : วีระวัฒน  ปนนิตามัย , การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพ ฯ : ธีระปอมวรรณกรรม, 
2544), 89. 

 
กลุมที่  
   1     
 
 
กลุมที ่
   2 
 
 
กลุมที่  
   3                                                                                                   
                                                                                                      

เรียน ใช สอน ตรวจสอบ 

เรียน ใช สอน ตรวจสอบ 

เรียน ใช สอน ตรวจสอบ 

17 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2   ตัวอยางโมเดลการเรียนรูอยางตอเน่ืองในองคการของบริษัท  Ernst & Young    
 บริหารตนเองในฐานะผูเรียนรู 
ที่มา : Marquardt, M. & Reynolds, A. (1994) p.48  อางถึงใน วีระวัฒน  ปนนิตามัย , การพัฒนา
องคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพ ฯ : ธีระปอมวรรณกรรม2544), 91. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริหารตนในฐานะ 
เปนผูเรียนรู 

วางแผน 
ทําเปน
หลักฐาน 

คิดใครครวญ
เกี่ยวกับแผน

คิดใครครวญ 
ในสิ่งที่ทําไป 

ปฏิบัต ิ

ใชงานท่ีไดรับมองหมายและ 
ประสบการณ ขอปญหาท่ีเผชิญเปน 

 

  บันทึกส่ิงที่ได
เรียนรู และแบงปน
กับผูเก่ียวของ 

  แสวงหาและใชขอมูลยอนกลับ 
       เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

  ระบุสิ่งท่ีประสงคจะ 
       เรียนรู โดยเฉพาะ 
       ส่ิงที่ใหมและไป 
       คุนเคย 

  ซักถามและระบุวิธี 
        และทรัพยากร เพ่ือ 
        ใหไดความรูนั้นๆ 

  กําหนดโครงสราง 

       ของปญหา โดย  
        พิจารณาหลาย 
        แงมุม 
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ภาพที่  3     ตัวอยางโมเดลการเรียนรูอยางตอเน่ืองของบริษัท  Ernst & Young 
ที่มา : วีระวัฒน  ปนนิตามัย , การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพ ฯ : ธีระปอมวรรณกรรม
2544), 92. 

      2.  สรางความยึดมั่น  ผูกพัน  เห็นความสําคัญตอการเรียนรูทุกระดับ 
องคการแหงการเรียนรู  เปนกระบวนการที่จะเกิดข้ึนไดก็ดวยพลังรวมมือรวมใจกัน  ผูบริหารพึงมี
นโยบายที่เดนชัดกับการสงเสริมการเรียนรูอยางมีจุดหมาย  ถือเปนคานิยม (Value) หลักของ
องคการ  จัดสรรงบประมาณการฝกอบรม  การเรียนรู  มีนโยบายการใหรางวัลการเรียนรูแก
องคการที่ดีเดน  ไดรับการยกยองเชิดชู    
      องคการพึงมีแนวทางท่ีถือไดวา  เปนวัฒนธรรมการเรียนรูของหนวยงานของตน
ขึ้นมา  เชน 
           1. เรียนรูจากการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  เสนอสิ่งตาง ๆ ที่ควรเปน ควรมี  
ควรคิด 
           2. เรียนรูจากการแสวงหาความสามารถจากภายในและนอกองคการ 
           3. เรียนรูจาการทดลอง  ศึกษานํารอง 

 
 

ชวยผูอื่น 
ไดเรียนรู 

การ 
วางแผน

ทําเปน
หลักฐาน

คิดใครครวญ
เกี่ยวกับแผน

คิดใครครวญ 
ในสิ่งที่ทําไป

ปฏิบัต ิ

ใชงานในหนาท่ีและประสบการณทางธุรกิจ 
เปนโอกาสของการเรียนรู 

  ทบทวนการ
ปฏิบัติงานเปนระยะๆ 
และบันทึก 

  ใหขอมูลยอนกลับแกผูอื่น 

       ใหประสบความสําเร็จในการเรยีนรู 

  สรางภาวะแวดลอม 
       ที่เอ้ือใหเกิดการ 
       เรียนรู ในองคการ 

  ชวยเหลือผูอื่นใน 

        การกําหนดและ 

        ใหบรรลุเปาหมาย 

  ชวยผูอ่ืนระบุเทคนิค 

       วิธีและทรัพยากรที่  
       จําเปนตองใช 
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           4. เรียนรูจากแนวปฏิบัติของผูรับ 
      3.  สงเสริมการทํางานเปนทีมและใหสมาชิกคิด/ทําอยางเปนระบบ 
           การท่ีสมาชิกขององคการคิดไดอยางเปนกลยุทธ  คิดอยางเปนระบบ  เห็นความ
เกี่ยวของสัมพันธกันขององคประกอบสวนยอยตาง ๆ ในองคการ  ไมทําตนเปนเหย่ือความคิดของ
ตนเอง  หรือเปนเหย่ือของระบบ  ปองกันภาวะทุพพลภาพของการเรียนรู (learning disabilities) 
หรือในลักษณะความปราดเปร่ืองท่ีถดถอยลง (impaired intelligence) เล็งเห็นไดวาการปฏิบัติของ
ตนจะสงผลตอเปาหมายสูงสุดขององคการเชนไร  จะกระทบตอการทํางานของสวนอ่ืน  ฝายอ่ืน
เชนใดบาง 

 1.5  ดัชนีชี้วัดความเปนองคการแหงการเรียนรู  (วีระวัฒน  ปนตินามัย 2544  : 98 - 100) 
      การประเมินการเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นทําไดยาก  ความรูเปนสิ่งนามธรรม  
เนื่องจากตองประเมินในรูปของกระบวนการ (Process) มิใชพิจารณาแตเพียงผลลัพธที่ปรากฏ
ออกมา บางองคการดูไดจากงบประมาณที่ใชในการพัฒนาบุคลากรหรือเพ่ิมขีดความสามารถดาน
ตนทุนของปญหา 
      เปาหมายขององคการแหงการเรียนรู คือ การปรับปรุงพัฒนากรปฏิบัติงานของบุคคล 
(human performance) ที่จะสงผลตอผลการปฏิบัติดานเศรษฐกิจและการเงินขององคการ (economic 
and financial performance) สูความเปนเลิศในที่สุด  ดังน้ัน  หากจะประเมินเราก็สามารถดูคราว ๆ 
ไดจากบุคคล  กลุมคน  และองคการปฏิบัติหนาที่ใหผลงานไดดีมากนอยเพียงใด  ใหผลลัพธใดบาง  
บรรลุตามเปาหมายหรือไม  ในที่นี้ผูเขียนขอเสนอดัชนีบางตัวแปรไวพอสังเขป  ดังนี้ 

      1.  องคการทํางานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด 
           ความสําเร็จในที่นี้ควรจะวัดผลลัพธเปนสําคัญ  อาจจะวัดจาก portfolio analysis  
การเติบโตของยอดกําไรสุทธิ  ยอดขาย  ผลิตภาพท่ีเพิ่มข้ึน  ความคุมทุน  เปอรเซ็นตที่ครองสวน
แบงของตลาดในธุรกิจนั้น  ๆ  การมีสวนชวยเหลือ  บํารุงสังคมขององคการ (philanthropic 
activities) 
      2.  คุณภาพและปริมาณนวัตกรรม (Innovation) 
           ที่เปนผลจากการคนพบ (discovery) และการประดิษฐคิดคน (Invention) ที่ถือได
วามีความเปนเอกลักษณ  เปนผูคิดประดิษฐทําเปนคนแรกแหงแรก  มีความเปนประโยชนใน
ผลกระทบที่ดีงามแกสังคม  สามารถประยุกตใชประโยชนไดหลากหลายอยาง  ทั้งน้ี  ไมควรนับ
ผลงานที่เปนการลอกเลียนหรือปรับแปลงจากของเดิมท่ีมีผูทําไวลวงหนาน้ีแลว  ลิขสิทธิ์ที่จด
ทะเบียนไว 
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      3.  รางวัลและเกียรติคุณที่องคการไดรับ 
           ที่เปนหลักประกันถึงความมีคุณภาพ  มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ไดมาตรฐาน  
จนเปนที่ยอมรับ  เชน  รางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award  ในระดับชาติและ
นานาชาติ  ในระดับธุรกิจนั้นใหการยอมรับวาเปนระดับ world calss หรือ best practices 
      4.  ดัชนีชี้วัดคุณภาพในการทํางาน (Quality of Work Life) 
           ของพนักงานรายบุคคล  หรือรายกลุมขององคการน้ัน ๆ ระดับความพึงพอใจกับ
งาน  ระดับความจงรักภักดี  ผูกพันตออาชีพและตอองคการของพนักงาน  การมีสุขภาพกายใจท่ี
แข็งแรงและเปนสุข  ก็ถือวาเปนดัชนีชี้วัดหน่ึงไดดี  ระดับความรักความสามัคคี  ความรวมมือ  การ
สรางพลัง  หรือจํานวนคร้ังความขัดแยงกัน  ก็เปนดัชนีวัดไดอีกอันหน่ึง 
      5.  ความเปนผูนําขององคการตอการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูในองคการ 
           ที่แสดงใหเห็นเปนรูปธรรม  เชน  งบประมาณท่ีจัดสรรใหกับการสงเสริมการ
เรียนรู  นโยบายเก่ียวกับการพัฒนาความรู  และสมรรถนะของผูปฏิบัติ  จํานวนช่ัวโมงท่ีพนักงาน
ไดรับการฝกอบรมและพัฒนา  การสงเสริมการเรียนแบบทีมทํางาน  ในลักษณะกลุมอิสระ (self-
managed teams) และระดับของการเพ่ิมอํานาจปฏิบัติ  และการตัดสินใจออกจากศูนยกลางไปสู
ระดับลางสุด  ตลอดจนแนวบริหารที่มุงคํานึงถึงคุณภาพตาง ๆ  
      โดยสรุป  องคการแหงการเรียนรู (Learning  Organization) เปนองคการที่สามารถ
เรียนรู  สรางองคความรูเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะกอเกิดความกาวหนาในการดําเนินกิจการไปสู
เปาหมายรวมขององคการ  หัวใจของการสรางองคการแหงการเรียนรูอยูที่หลักการหรือวินัย  5  
ประการ  ไดแก  1)  ความรอบรูแหงตน(Personal  mastery)  2)  แบบแผนความคิดอาน(Mental  
model) 3)  วิสัยทัศนรวม (Shared  vision) 4)  การเรียนรูของทีม(Team  learning) และ 5)  การคิด
อยางเปนระบบ  (Systems  thinking) ผูวิจัยไดนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาใชเพื่อการวาง
กรอบในการศึกษา ในเร่ืองของกระบวนการสรางองคการแหงการเรียนรู  และนําการสรางแนว
คําถามของงานวิจัย    
 

2.  แนวคิดการจัดการความรู 
 การจัดการความรู หรือ Knowledge Management  เปนเร่ืองคอนขางใหม ซึ่งเกิดข้ึนจาก
การคนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการที่บุคลากรออกหรือเกษียณอายุราชการ  
อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางย่ิง  ซึ่งจากแนวคิดท่ีมุงพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึงเปลี่ยนไป   ดังน้ัน การบริหารจัดการความรูจึงมีความสัมพันธกับ
เร่ือง องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางย่ิง  หากองคกรจะพัฒนาตนเองให
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เปนองคการแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารจัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเน่ือง 

 การจัดการความรูเปนปรัชญาการบริหารที่เนนบรรยากาศเรียนรูรวมกันในองคกร โดย
การสรางสภาวะแวดลอมท่ีมีการรวบรวม  การจัดเก็บความรูที่บันทึกไวในสื่อตาง ๆ ใหนํามาใช   
ไดอีกและนําความรูของแตละบุคคลมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด  ในการบริหารจัดการยุคใหม
ทรัพยสินขององคกรไมไดมีเพียง  อาคารสถานที่  เงิน และผลิตภัณฑเทาน้ัน  แตยังมีอยูใน
ทรัพยากรบุคคล  ความรูและทักษะของบุคลากร  หลายองคกรจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  หรือ ทุนมนุษย (Human capital) เปนอันดับแรกเสมือนหน่ึงเปนทรัพยสินท่ีมีคา
ขององคกร องคประกอบของทุนมนุษยไดแก  (ความสามารถ + พฤติกรรม) x ความพยายาม x เวลา 
การคูณเปนการเพิ่มองคประกอบน้ันใหสูงข้ึน  โดยความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค (Talent) 
(Davenport 2000 , อางถึงใน น้ําทิพย  วิภาวิน 2547 : 27)   

 2.1   แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับความรู 
      มีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับ “ความรู” ไว  ดังนี้ 
      ยามาซากิ (Yamazaki,อางถึงใน บุญดี  บุญญากิจ และคณะ 2547 : 14)  ผูเชี่ยวชาญ
ชาวญี่ปุน ไดใหคําจํากัดความของความรูในรูปของปรามิด โดยใหความหมายของ “ขอมูล” วาเปน
ขอเท็จจริง ขอมูลดิบหรือตัวเลขที่ยังไมผานการแปลความ  “สารสนเทศ” เปนขอมูลที่ผาน
กระบวนการวิเคราะหเพื่อนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ในขณะท่ี 
“ความรู” คือสารสนเทศท่ีผานกระบวนการคิด การเปรียบเทียบและเชื่อมโยงกับความรูอ่ืนจนเกิด
เปนความเขาใจและนําไปใชประโยชนในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณตางๆ  ในอดีต
องคการจะใหความสําคัญกับ  ขอมูลมาก ใครท่ีมีขอมูลจะเปนผูคุมอํานาจ จึงมีการเพ่ิมชองทางเพ่ือ
เขาถึงขอมูลไดงายข้ึน  แตปจจุบันการมีขอมูลเพียงอยางเดียวไมถือวาเปนจุดแข็งขององคการ       
สิ่งสําคัญที่เหนือกวาขอมูลคือ ความสามารถในการนําขอมูลมาสังเคราะห พัฒนาและวิจัย ตลอดจน
นํามาประยุกตใชใหเกิดเปนความรู 
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ภาพที่ 4   ปรามิดแสดงลําดับชั้นของความรู 
ที่มา : บุญดี  บุญญากิจ และคณะ , การจัดการความรู... จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ (กรุงเทพ ฯ : สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2547), 14.  

      โปลานี และ โนนากะ (Polanyi and  Nonaka , อางถึงใน บุญดี  บุญญากิจ และคณะ 
2547 : 14)   ไดจําแนกประเภทความรูออกเปนสองประเภท  คือ       
      1.Tacit Knowledge เปนความรูที่อยูในตัวคน เกิดจากประสบการณการเรียนรูหรือ
พรสวรรคตางๆ ซึ่งถายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณอักษรไดยากความรูชนิดน้ีพัฒนา
และแบงปนกันไดและเปนความรูที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 
      2. Explicit Knowledge คือความรูที่เปนเหตุเปนผล  สามารถรวบรวมและถายทอด
ออกมาในรูปแบบตาง ๆ ได  เชน  หนังสือ  คูมือ  เอกสาร  และรายงานตาง ๆ ซึ่งทําใหคนสามารถ
เขาถึงไดงาย 
      ความรูในองคการสวนใหญเปนความรูประเภท Tacit Knowledge  มากกวาความรู
ประเภท Explicit  Knowledge หลายเทา  โดยอาจเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางความรูประเภท 
Tacit  Knowledge : Explicit  Knowledge  เปน 80 : 20 หรือที่มีผูเชี่ยวชาญหลายทานกลาวไววา     
ถาจะเปรียบเทียบกับปรากฏการณธรรมชาติ เชน ภูเขานํ้าแข็ง เราสามารถเปรียบเทียบไดวา  
Explicit Knowledge เปรียบเสมือนสวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีโผลพนน้ําข้ึนมาซึ่งเปนสวนนอย 

ขอมูล/Data 

สารสนเทศ/Information 

ความรู/Knowledge 

ปญญา/Wisdom 
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(ประมาณรอยละ 20 ของท้ังหมด) เมื่อเทียบกับสวนของภูเขาท่ีอยูใตน้ํา (ประมาณรอยละ 80 ของ
ทั้งหมด)  ซึ่งเปนสวนของ Tacit  Knowledge   
      ความรูทั้ง 2 ประเภท สามารถเปลี่ยนสถานะระหวางกันไดตลอดเวลาข้ึนอยูกับ
สถานการณซึ่งจะทําใหเกิดความรูใหม ๆ โดยผานกระบวนการท่ีเรียกวา เกลียวความรู(Knowledge 
Spiral) หรือ SECI  Model  ซึ่งคิดคนโดย  โนนากะ  (Ikujiro Nonaka)  และ ทาเคอุชิ (Takeuchi)   
ดังภาพที่  5 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5    เกลียวความรู (Knowledge Spiral ) 
ที่มา : บุญดี  บุญญากิจ และคณะ , การจัดการความรู... จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ (กรุงเทพ ฯ : สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2547), 17.  

 จากกระบวนการขางตนการปรับเปลี่ยนและสรางความรูจะเกิดข้ึนได 4 รูปแบบ คือ  
Socialization   Externalization,  Combination,  และ  Internalization  ดังนี ้

 

Socialization Externalization 

Internalization Combination 

 

Tacit 

Explicit 

Explicit 

Tacit 

 

การแลกเปลี่ยนความรู 
โดยประสบการณตรง 

การนําเสนอ 
Tacit Knowledge        
โดยการพูดคุยและ       
การทบทวนความคิด 

 

การจัดวางระบบและ    
ใชความรูและขอมูลท่ี
เปน Explicit 

 

การเรียนรูและได 
Tacit  Knowledge ใหม ๆ 
จากการปฏิบัต ิ
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 1. Socialization คือ การแบงปนและสราง Tacit Knowledge จาก Tacit Knowledge ของ 
ผูที่สื่อสารระหวางกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณตรง เชน ผูจัดการฝายขายของทีม A ได
เรียนรูเทคนิคการขายใหม ๆ จากผูจัดการฝายขายของทีม B ที่ประสบความสําเร็จในการขาย โดย
การพูดคุยปฏิสัมพันธระหวางกัน ก็จะไดรับความรูจากผูจัดการฝายขายทีม B มาเปนความรูของ
ตนเองเพ่ือใชในการทํางาน 
 2. Externalization   คือ การสรางและแบงปนความรูจากสิ่งท่ีมีและเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร เปนการแปลงจาก Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge เชน กรณีผูจัดการ
ฝายขายทีม A ซึ่งหลังจากเรียนรูเทคนิคการขายจากขางตนก็นํามาเขียนเปนหนังสือ เอกสาร หรือ
รายงานตาง ๆ เพื่อเผยแพรใหผูสนใจท่ัวไป 
 3.Combination  คือ การแปลง Explicit Knowledge  โดยรวบรวมความรูประเภท 
Explicit มาสรางเปนความรูประเภท Explicit  ใหม ๆ เชน กรณีผูจัดการฝายขายทีม A ซึ่งตอมาได
ไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเทคนิคการขายรูปแบบใหมอยูหลากหลายแลวสรุป  และเผยแพร
เปนเทคนิคการขายรูปแบบใหมซึ่งเกิดจาการรวบรวมความรูจากแหลงตาง ๆ และความรูของตนเอง 
 4. Internalization คือ การแปลง Explicit Knowledge มาเปน Tacit Knowledge มักจะ
เกิดจากการนําความรูที่เรียนมาไปปฏิบัติ เชน หลังจากผูจัดการฝายขายทีมอื่นๆ เชนทีม C  D หรือ E  
เปนตน  ศึกษาเทคนิคการขายจากตํารา หรือคูมือตาง ๆ ที่มีอยู (ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือท่ีเขียนโดย
ผูจัดการทีม A ก็ได) แลวนําไปปรับการทํางานของตนเองจนทําใหเกิดทักษะและความชํานาญใน
เร่ืองเทคนิคการขายจนกลายเปน Tacit Knowledge  ของตนเองในท่ีสุด  และเมื่อเกิดความรูแลวไป
แลกเปลี่ยนกับลูกคา หรือผูจัดการรายอ่ืน ๆ ตอไปก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกวา Socialization คือ 
การแปลง Tacit Knowledge  จากผูจัดการรายน้ัน ๆ ไปเปน Tacit Knowledge  ของคนอ่ืนตอไป 
เปนกระบวนการท่ีหมุนเวียนไปเร่ือย ๆ ไมมีที่สิ้นสุด 
 นอกจากน้ัน สโนวเดน(Dave Snowden , อางถึงใน บุญดี  บุญญากิจ และคณะ  
2547 : 17)   มีมุมมองแตกตางออกไปวา  ความรูเปนสิ่งที่ซับซอนไมสามารถจัดเปนระบบท่ีแนนอน
ได  หรือไมสามารถกลาวไดวาพัฒนาการของขอมูลจะนําไปสูการเปนสารสนเทศ ความรู และ
ปญญาตามลําดับเสมอไป  โดยใหเหตุผลวาสารสนเทศท่ีแมจะผานกระบวนการวิเคราะหมี บริบท 
รายละเอียดที่ครบถวน   แตหากไมใชสารสนเทศในเร่ืองท่ีเปนประโยชนแกเรา หรือเราไมสามารถ
นําไปใชได     ก็ไมเรียกวา เปนความรูสําหรับเรา   ดังภาพท่ี  6 
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ภาพที่  6   ลําดับขั้นของความรูจากมุมมองของ สโนวเดน (Dave Snowden)  
ที่มา : บุญดี  บุญญากิจ และคณะ , การจัดการความรู... จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ (กรุงเทพ ฯ : สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2547), 19. 

 จึงถือวา  การจัดการความรูตองอาศัยหลักศิลปะหรือธรรมชาติมากกวาหลักการทาง
วิทยาศาสตร  โดยมีแนวคิดวาความรูมีตั้งแตประเภทที่เปนนามธรรมยากตอการบริหารจัดการ      
จนกระทั่งถึงท่ีเปนรูปธรรม  หรือเปนลายลักษณอักษรชัดเจน สามารถจัดการไดงาย เรียกวา 
“ASHEN”   ซึ่งมาจากคําวา 
 Artifacts เปนความรูที่อยูในรูปของเอกสาร  ลายลักษณอักษร 
 Skills เปนทักษะ หรือสิ่งท่ีจําเปนตองมีเพื่อใหสามารถทํางานได  หรือประสบ
ความสําเร็จ 
 Heuristics ความรูซึ่งเกิดจากการเรียนรูประสบการณ หรือจากเหตุผลตาง ๆ ที่มี  
 Experience ประสบการณ ซึ่งยากในการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู  เน่ืองจาก
เปนเร่ืองเฉพาะตน 
 Natural  Talent พรสวรรค หรือสิ่งท่ีธรรมชาติใหมา  ซึ่งยากท่ีจะบริหารจัดการ
ได เปนความรูที่ฝงลึกและยากในการถายทอดมากท่ีสุด 
 ดังน้ัน  จากนิยามและแนวคิดเก่ียวกับความรูที่หลากหลายแตอยางไรก็ตามในท่ีนี้จะ
สรุปวาวา  “ความรู” คือ การทําความเขาใจวาความรูชนิดใดเปนความรูที่สําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงานขององคกร และจะนําความรูเหลาน้ันมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและความรูนั้นจะ
กลายเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนอยางยิ่ง  

ขอมูล 

สารสนเทศ 

ความรู 
  ปญญา 
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 2.2   ความหมายการจัดการความรู 
      ไดมีผูใหความหมายของการจัดการความรูไวหลากหลาย    เชน 
      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มพลผลิต
แหงชาติ (2548 : 2) ไดใหความหมายวา การจัดการความรู เปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
สวนราชการซึ่งกระจัดกระจาย อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบหรือใหทุกคนใน
องคกรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิง
แขงขันสูง 
      ประเวส  วะสี (2548 : 17)  ไดกลาวไววา คําวา “การจัดการ” อาจทําใหเกิดความรูสึก
ที่ไมคอยดีนักในสังคมไทย  เพราะเหมือนจะไปใชอํานาจจัดการอะไร ๆ  แตคําวา จัดการความรู 
(Knowledge Management ) มีความหมายจําเพาะวา หมายถึง การจัดการใหมีการคนพบความรู  
ความชํานาญทีแฝงเรนในตัวตน  หาทางนําออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู  ตกแตงใหงายตอการใชสอย
และมีประโยชนเพิ่มข้ึน  มีการตอยอดใหงดงามและใชไดเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและ
กาลเทศะย่ิงข้ึน   มีความรูใหมหรือนวัตกรรมเกิดข้ึนจากการเอาความรูที่ไมเหมือนกันมาเจอกัน    
ขอสําคัญกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนท้ังหมดท่ีรวมในกระบวนการ กอใหเกิดปญญารวม 
(Collective wisdom) ทําใหแกปญหาหรือพัฒนาในเร่ืองยากไดสําเร็จ 
      น้ําทิพย   วิภาวิน ( 2547 : 15 - 16) ไดใหความหมายไววา  การจัดการความรูมาจาก 
คําวา  Knowledge  และ Management  หมายถึง  การจัดการสารสนเทศ (Information) และการ
บริหารคน (People) ในทุกองคกรมีการใชสารสนเทศท่ีจัดเก็บไวรูปดิจิตัลและจัดเก็บความรูใหมที่
บุคคลในองคกรมีเพื่อเผยแพรและแบงปนการใชสารสนเทศในองคกร  จึงจําเปนตองใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เชนระบบอินทราเน็ตและโซลูชั่นกรุปแวรเปนเคร่ืองมือ  โดยการจัดเก็บความรูนั้น    
ไมเพียงเฉพาะความรูในองคกร   แตเปนความรูนอกองคกรที่เปนประโยชนตอการทํางานของ
องคกรดวย 
      นอกจากน้ี  การประชุมการจัดการความรู (KM Forum) ไดสรุปความหมายของการ
จัดการความรูจากหลากหลายทัศนะไวดังนี้  (พรธิดา  วิเชียรปญญา  2547 : 28 – 29) 
      นิวแมน (Newman  1960) กลาววา การจัดการความรูเปนกลุมของกระบวนการตาง 
ๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสราง  การแพรกระจาย  และการใชประโยชนความรู 
      สไวบี (Sveiby  1997) ไดใหความหมายของการจัดการความรูวา  เปนศิลปะของการ
สรางคุณคาจากทรัพยสินที่จับตองไมได (intangible assets) ขององคการ 
      แทรป (Trapp 1999)  กลาววา  การจัดการความรูเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย
งาน ตาง ๆ จํานวนมากซึ่งมีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการเพื่อกอใหเกิดคุณประโยชนที่
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คาดหวังไว  การจัดการความรูจึงเปนแนวคิดองครวมที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่เปนความรูใน
องคการ 
      เบอรเทล (Bertels 2004) กลาววา การจัดการความรูหมายถึง การบริหารจัดการ
องคการเพ่ือมุงไปสูการสรางฐานความรูแหงองคการใหมอยางตอเนื่อง ซึ่งไดแก การสราง
โครงสรางองคการที่ใหการสนับสนุนการจัดการความรู  การอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกท่ีอยู
ในองคการ  หรือแมกระท่ังการสรางเคร่ืองมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งน้ีโดยให
ความสําคัญกับการทํางานเปนทีมและการเผยแพรความรู 
      วิจารณ  พานิช (2546) ไดใหความหมาย ของการจัดการความรูวา หมายถึง การ
ยกระดับความรูขององคกร เพื่อสรางผลประโยชนจากตนทุนทางปญญา การจัดการความรูคือ 
กระบวนการที่เปนเคร่ืองมือหรือวิธีการเพิ่มมูลคาหรือคุณคาของกิจการขององคกร  กลุมบุคคลหรือ
เครือขายของกลุมบุคคลหรือองคกร   การจัดการความรูไมไดมีความหมายเพียงแคการนํา “ความรู” 
มา “จัดการ” แตมีความหมายจําเพาะและลึกซึ้งกวาน้ัน  การจัดการความรู ประกอบดวยกิจกรรม
และกระบวนการตอไปน้ีเปนอยางนอย 
      1. การขุดคนและรวบรวมความรู คัดเลือกเอาไวเฉพาะความรูที่จําเปนสําหรับการใช
ประโยชน ทั้งจากภายนอกองคกร นํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือและความเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมและขององคกร ถาไมเหมาะสมก็ดําเนินการปรับปรุง 
      2. การจัดหมวดหมูความรู ใหเหมาะสมตอการใชงาน 
      3. การจัดเก็บความรู   เพื่อใหคนหาไดงาย 
      4. การสื่อสารเพื่อถายทอดความรู 
      5. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 
      6. การวิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อยกระดับความรู 
      7. การสรางความรูใหม 
      8. การประยุกตใชความรู 
      9. การเรียนรูจากการใชความรู 
      การจัดการความรูเร่ิมที่ปณิธานความมุงม่ัน (purpose) อันย่ิงใหญรวมกันของสมาชิก
ขององคกร  กลุมบุคคล หรือเครือขาย ที่จะรวมกันใชความเพียรดําเนินการจัดการความรู ดวย
วิธีการและยุทธศาสตรอันหลากหลาย  เพื่อใชความรูเปนพลังหลักในการบรรลุเปาหมายตามความ
มุงมั่น เพื่อประโยชนขององคกร  กลุมบุคคล เครือขาย  และยังประโยชนอันไพศาลใหแกสังคมใน
วงกวางดวย  การจัดการความรูมีความหมายกวางกวาการจัดการสารสนเทศ  กวางกวาการจัดการ
ขอมูล  และกวางกวาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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      ในการจัดการความรู  จะตองมีการจัดการครบท้ัง 3 องคประกอบของความรู คือ             
1) ความรูฝงลึกในคน   2) ความรูแฝงในองคกร และ 3) ความรูเปดเผย   รวมทั้งจะตองมีเปาหมาย
เพื่อการพัฒนากิจกรรมหลัก (core activities) ขององคกร  กลุมบุคคล หรือเครือขาย  การจัดการ
ความรู  จะตองดําเนินการในลักษณะท่ีบูรณาการและอยูในกิจกรรมหรืองานประจํา  ไมถือเปน
กิจกรรมท่ีแยกงานประจํา  ตองดําเนินการโดยไมทําใหสมาชิกขององคกรรูสึกวามีภาระเพิ่มข้ึน  
การจัดการความรูเนนการดําเนินการเก่ียวกับคนในองคกร  กลุมบุคคล หรือเครือขาย  ผลของการ
จัดการความรูวัดจากผลงาน  วัฒนธรรมองคกร ทรัพยสินทางปญญาขององคกร  และความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรมหรือการปรับตัวขององคกร  การจัดการความรูมีทั้งการจัดการความรูที่ดี  
และการจัดการความรูที่เลว  การจัดการความรูที่ดีมีลักษณะลงทุนนอยแตไดผลกระทบมาก  การ
จัดการความรูที่เลวเปนการจัดการความรูที่ไดผลไมคุมคาการลงทุน  พื้นฐานสําคัญตอความสามารถ
ในการจัดการความรูคือ ความเปนองคการเรียนรู (Learning Organization) หรือ องคกรคาออรดิก 
(Chaordic Organization) และการที่สมาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรู (Learning Person) 
      ดังน้ัน จึงสรุปไดวา การจัดการความรู  หมายถึง การจัดการใหมีการคิดริเร่ิม
สรางสรรคมีอิสระท่ีจะคิด  มีความม่ันใจที่จะคิด และนําความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
โดยเฉพาะอยางย่ิงการคิดรวมกันผานการกระทํา  เพ่ือเปาหมายท่ีจะบรรลุความมุงม่ันท่ีกําหนด
รวมกัน 

 2.3  องคประกอบของการจัดการความรู 
      การจัดการความรูไมตางจากโครงการหรือความริเร่ิมตาง ๆ ที่องคกรจะตองมีความ
ชัดเจนวากําลังทําไปเพ่ืออะไร  ผูบริหารและทีมงานท่ีมีสวนเกี่ยวของในทุกระดับจะตองกําหนด
เปาหมายที่ชัดเจนวาสิ่งท่ีองคกรตองการจากการจัดการความรูคืออะไร   และมีการสื่อเปาหมายที่
ตองการน้ีไปยังบุคลากรในทุกระดับขององคกร   เม่ือทุกคนมองเห็นภาพและมีวัตถุประสงค
รวมกันแลวก็จะทําใหสามารถวางแผนงานและกิจกรรมสนับสนุนตาง ๆ ตามองคประกอบของการ
จัดการความรูทั้ง 6 ประการ  คือ   (บุญดี  บุญญากิจ และคณะ 2547 : 46 - 53)   
      1. การจัดการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรม (Behavior and Cultural 
change management) เปนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับองคกร เพราะวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของคนในองคกรและเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากยิ่ง การจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพเร่ิมตนจาการ
ที่คนในองคกรมีการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูซึ่งกันและกัน โดยท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนในองคกรใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูควรที่จะเร่ิมตนจากผูบริหารกอนท่ีจะขยายผลออก
ไปสูบุคลากรในทุกระดับ   ประเด็นที่องคกร ควรพิจารณา ไดแก 
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           1.1   ผูบริหารจะตองใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ีรวมถึงการมีสวนรวมกับ
กิจกรรม    ตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ  
           1.2  จัดต้ังทีมงานเพ่ือทําหนาที่ดําเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมตาง ๆ  
           1.3  กําหนดวาอะไรคือปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) ของการ
จัดการความรู  และตองม่ันใจไดวาปจจัยเหลาน้ีมีอยูหรือสามารถสรางใหเกิดขึ้นไดภายในองคกร 
           1.4   ผูบริหารระดับสูงตองเปนแบบอยางท่ีดี  (Role Model) ในการแลกเปลี่ยน
และจัดการความรู 
           1.5  สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรท่ีเปดโอกาสใหพนักงานสามารถลองผิด
ลองถูกไดและเปดกวางใหมีการทดลองนําเอาความคิดริเร่ิมสรางสรรคมาปฏิบัติจริง 
      2. การสื่อสาร (Communication) เปนหัวใจหลักที่ทําใหทุกคนในองคกรเขาถึงสิ่งท่ี
กําลังจะเกิดข้ึน   สิ่งท่ีองคกรจะตองสื่อสารใหทุกคนในองคกรเขาใจก็คือ องคกรกําลังจะทําอะไร 
ทําไปเพื่ออะไร  จะทําเมื่อไหร  และจะทําอยางไร  โดยท่ีองคกรจะตองทําใหการจัดการความรูและ
แลกเปลี่ยนความรูเกิดข้ึนจนกลายเปนวัฒนธรรม  การสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการความรูจ ะตอง
คํานึงถึงปจจัยหลัก ๆ  3 อยาง คือ 
           2.1   เน้ือหาของเร่ืองท่ีตองการจะสื่อสาร 
           2.2   กลุมเปาหมายท่ีตองการจะสื่อสาร 
           2.3   ชองทางในการสื่อสาร 
           นอกจากท้ังสามปจจัยนี้แลว  องคกรจะตองพิจารณาวัดประสิทธิผลของการ
สื่อสารวากลุมเปาหมายไดรับและเขาใจเน้ือหาที่ตองการสื่อไดถูกตองหรือไม  ทั้งน้ีเพื่อนําผลท่ี
ไดมาปรับปรุงการส่ือสารใหเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
      3. กระบวนการและเคร่ืองมือ (Process and Tools) เปรียบเสมือนแกนหลักของการ
จัดการความรู ซึ่งจะประกอบไปดวยกระบวนการและเคร่ืองมือตาง ๆ   ที่จะชวยใหเกิดพฤติกรรม
ของการแลกเปลี่ยนความรูภายในองคกร   กระบวนการและเคร่ืองมือจะชวยใหกระบวนการความรู
สามารถเกิดข้ึนไดรวดเร็วและสะดวกย่ิงข้ึน การเลือกใชเคร่ืองมือและกระบวนการนั้น จะตองให
ความสําคัญกับความรูทั้ง 2 ประเภท คือ Tacit และExplicit กระบวนการและเคร่ืองมือสามารถแบง
ออกไดเปนสองสวนหลัก ๆ คือ  
           3.1  กระบวนการและเครื่องมือ สวนที่ไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมี
ความสําคัญเปนอยางมากสําหรับความรูประเภท Tacit เนื่องจากความรูที่อยูในตัวคนจะสามารถ
แลกเปลี่ยนไดดีที่สุดโดยผานการปฏิสัมพันธระหวางผูใหความรู และผูรับความรู   
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           3.2  กระบวนการและเคร่ืองมือ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะชวยให
การจัดการความรูประสบผลสําเร็จอยางสูงสุด  เทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามามีสวนสําคัญในการ
คนหา  รวบรวม จัดเก็บ และเขาถึงความรูโดยเปนชองทางที่เพิ่มเติมข้ึนมานอกเหนือจาการพบปะ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากสําหรับองคกรขนาดใหญที่มีสาขากระจัด
กระจายอยูตางสถานที่กัน  หรือองคกรที่มีสภาพการทํางานท่ีไมเอ้ือใหบุคลากรไดมาพบปะกัน  
เทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยใหองคกรสามารถแลกเปลี่ยนความรูประเภท  Explicit ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
           ทั้งน้ี  การที่องคการจะเลือกใชกระบวนการหรือเคร่ืองมือใดน้ัน ควรพิจารณา
ปจจัย    ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประเภทของความรูภายในองคกร  พฤติกรรมหรือลักษณะการ
ทํางานของคนในองคกร   รวมถึงวัฒนธรรมขององคกร  เพราะทายสุดแลว  คนในองคกรจะเปนผูที่
เขามามีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการและเครื่องมือตาง ๆ  เหลาน้ีโดยตรง  ถากระบวนการและ
เคร่ืองมือท่ีนํามาใชไมสามารถตอบสนองตอความตองการหรือพฤติกรรมของคนในองคกรได  
กระบวนการหรือเคร่ืองมือเหลาน้ีก็จะไรประโยชน 
      4. การฝกอบรมและการเรียนรู (Training and Learning)วัตถุประสงคขององคประกอบ
นี้ เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับสําหรับการจัดการความรู  โดยท่ีองคกรจะตองจัดให
มีการฝกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและหลักการของการจัดการความรูแกบุคลากร  เพื่อที่จะสรางความ
เขาใจและความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการและการแลกเปลี่ยนความรูภายในองคกร     
นอกจากน้ี  องคกรควรพิจารณาใหมีการจัดฝกอบรมในหลายรูปแบบ เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรใน
องคกรสามารถเขารับการฝกอบรมไดอยางสะดวก  เชน การฝกอบรมผานระบบ Web - based 
Training  หรือจัดใหมีเอกสารและเคร่ืองมือเพื่อชวยใหคนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ทั้งน้ีโดย
พิจารณาเพ่ือใหเขากับสภาพแวดลอมของการทาํงานของบุคลากร   
      5.การวัดผล  (Measurement) เปนสิ่ง ท่ีสําคัญมากท่ีจะชวยบอกถึงสถานะของ
กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร ผลจากการวัดจะสะทอนถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถทบทวนแกไขขอบกพรองตาง ๆ รวมถึงปรับปรุงให
กระบวนการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จมากย่ิงข้ึน วัตถุประสงคของการวัดผลจริง ๆ จึงไมใชเปนการ
ควบคุมแตเปนการบริหารจัดการและการเรียนรู   การวัดและผลจากการวัดจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวย
ใหการริเร่ิมการจัดการความรูภายในองคกรประสบผลสําเร็จแบบยั่งยืน 
      6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล (Recognition and Rewards)  องคกรอาจจะตองใช
การยกยองชมเชยและใหรางวัลเปนแรงจูงใจในชวงเร่ิมตน เพื่อโนมนาวใหบุคลากรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการแลกเปล่ียนความรูและเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู  แตในระยะยาวแลวสิ่งท่ี
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จะสามารถโนมนาวใหบุคลากรในองคกรสนใจแลกเปลี่ยนความรูไดดีที่สุดก็คือ “ประโยชน”  ที่จะ
เกิดข้ึนกับตนเอง   องคกรควรที่จะยกยองคนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการสราง  ถายทอด  
และแลกเปลี่ยนความรูเพื่อเปนแบบอยางแกเพื่อนรวมงานโดยท่ีจะมีการทําเปนรายการของ
พฤติกรรมที่ควรสนับสนุนใหเกิดขึ้นในองคกรแลวเปดโอกาสใหพนักงานรวมกันลงคะแนนวาใคร
มีคุณสมบัติตรงกับพฤติกรรมเหลานั้นมากท่ีสุด  ยิ่งกวานั้น  องคกรควรมีการปรับแผนการ   ยกยอง
ชมเชยและใหรางวัลใหเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีทําอยูอยางสมํ่าเสมอเพ่ือที่จะจูงใจใหคนเขามารวม
กิจกรรมการจัดการความรูโดยท่ีเหลาน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร   นอกจากน้ีควรมี
การบูรณาการแผนการยกยองชมเชยและใหรางวัลเขากับการประเมินผลงานและการใหคาตอบแทน
แกพนักงานท่ีมีอยูในปจจุบัน  สิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือ องคกรจําเปนตองคนหาวาอะไรเปนแรงจูงใจ
สําคัญสําหรับคนในองคกรใหเขามามีสวนรวมในการจัดการความรู 
 ดังน้ัน  สรุปไดวา องคประกอบของการจัดการความรูทั้ง 6 ประการขางตนน้ี  สามารถ
นําไปกําหนดเปนแผนงานในการจัดการความรู   โดยที่การจัดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม             
การสื่อสาร และการฝกอบรมและการเรียนรู ควรเปนองคประกอบที่องคกรจะตองใหความสําคัญ
ในลําดับตน ๆ  เพราะท้ังสามองคประกอบนี้จะชวยในการเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับ  
อยางไรก็ตาม อีกสามองคประกอบท่ีเหลือตางก็มีความสําคัญตอความสําเร็จของการจัดการความรู
เชนกัน และถาองคกรนําเอาทุกองคประกอบของการจัดการความรูไปใชอยางเหมาะสมก็จะชวยให
สามารถสรางสภาพในการทํางานท่ีเอ้ือตอการจัดการความรูมากที่สุด 

 2.4   กระบวนการจัดการความรู 
      กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) หมายถึง ขั้นตอน
การจัดการความรูที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เพราะหากทราบเพียงคุณประโยชนของความรูแตไม
กระบวนการที่จะดึงมาใช การจัดการความรูคงไมเกิดข้ึน และกระบวนการจัดการความรูจะชวยให
องคกรสามารถสรางและจัดการความรูทั้งท่ีมีอยูเดิมภายในองคกรและความรูใหม ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
      บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547 : 54 - 59)  ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ
จัดการความรูไวดังนี้ 
      1. คนหาความรู (Knowledge Identification) คนหาความรูวามีอะไรบาง ในรูปแบบ
ใด อยูที่ใคร และความรูอะไรที่องคกรจําเปนตองมี   
      2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) เปนวิธีการ
ดึงความรูจากแหลงตาง ๆ ที่อาจอยูกระจัดกระจาย หรืออาจสรางความรูใหมจากความรูเดิมท่ีมีอยู 
หรือนําความรูจากภายนอกองคมาใชก็ได 
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      3. การจัดความรูใหเปนระบบ (knowledge Organization)  เปนการจัดเก็บความรู
เพื่อใหผูใชสามารถคนหาและนําความรูไปใชประโยชนไดงายและรวดเร็ว 
      4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ((Knowledge Codification and Refinement) 
เปนการประมวลความรูใหอยูในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย และใชงานไดงาย หรืออาจเปนการ
ปรับรูปแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
      5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) หากความรูที่ไดมาน้ันจะไรคาหากไมถูก
นําไปเผยแพรเพื่อใหผูอ่ืนใชประโยชนได ดังน้ันเพ่ือความเปนประโยชนแลวตองมีวิธีจัดเก็บและ
กระจายความรูใหถึงผูใช 
      6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) ในการจัดเก็บและเผยแพร
ความรูอาจทําไดเพียงความรูที่อยูภายนอก แตความรูที่อยูภายในคนจําเปนตองมีการพบปะพูดคุย 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู 
      7.การเรียนรู (Learning)   เปนวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดในการจัดการความรูของ
บุคลากร และนําความรูนั้นไปใชประโยชน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาและพัฒนา หากบุคลากร
ไมไดเรียนรูและนําไปใชประโยชนก็เปนการสูญเปลาของเวลาและทรัพยากรที่ใช  
      บดินทร  วิจารณ (2547 : 45 ) กลาวถึง กระบวนการจัดการความรูวาประกอบดวย              
5 ขั้นตอน  คือ  
      1. Define การกําหนดชนิดของทุนทางปญญา (Intellectual Capital) หรือ องคความรู
ที่ตองการ เพื่อตอบสนองกลยุทธขององคกรหรือการปฏิบัติงาน หรือการหาวาองคความรูหลัก ๆ 
คือ อะไร 
      2. Create การสรางทุนทางปญญา หรือการคนหาใชประโยชนจากสิ่งท่ีมีอยูแลวดวย
การสงไปศึกษาเพ่ิมเติม การสอนงาน การเรียนรูจากประสบการณแหงความสําเร็จของผูอื่น 
      3. Capture การเสาะหา และจัดเก็บองคความรูในองคกรใหเปนระบบ ทั้งองคความรู
ชัดแจง (Explicit Knowledge) ที่เผยแพรออกมาในลักษณะของสื่อตางๆ และในรูปของความรูฝงลึก 
(Tacit  Knowledge) หรือเรียกวาประสบการณตาง ๆ  
      4. Share การแบงปน แลกเปลี่ยน เผยแพร กระจาย ถายโอนความรู ซึ่งมีหลาย
รูปแบบและหลายชองทาง เชน การสัมมนาแลกเปลี่ยน การสอนงาน หรืออ่ืน ๆ หรือมีการถายโอน
ความรูในลักษณะเสมือนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต เปนตน 
      5. Use การใชประโยชน การนําไปประยุกตใชงาน กอใหเกิดประโยชน และเกิดเปน
ปญญาปฏิบัติ ทําใหเห็นความสามารถขององคกรมากขึ้น 
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      ประพนธ   ผาสุขยืด   (2547 : 21) ไดกลาวถึงการจัดการความรูในแบบจําลองปลาทู
นา (TUNA Model : Thai – UNAids Model) ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับแนวคิดขางตน คือ
เปรียบเทียบการจัดการความรูเหมือนปลาตัวหนึ่งที่ประกอบดวยสามสวนดัวยกัน คือ  
      1. สวน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง สวนท่ีเปนเปาหมาย วิสัยทัศน 
หรือทิศทาง ของการจัดการความรู โดยกอนท่ีจะทําจัดการความรู ตองตอบใหไดวา “เราจะทํา KM 
ไปเพื่ออะไร ?” โดย  “หัวปลา” นี้จะตองเปนของ “คุณกิจ” หรือ ผูดําเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดย
มี “คุณเอ้ือ” และ “คุณอํานวย” คอยชวยเหลือ 
      2. สวน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS)    สวนที่เปน “หัวใจ” ใหความสําคัญ
กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  (Share & Learn)  ถาไมสามารถทําให
รูสึกรักและปรารถนาดีตอกันดวยความจริงใจได   ใจใครก็บังคับใครไมได  ซึ่ง “คุณอํานวย” จะมี
บทบาทมากในการชวยกระตุนให “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู โดยเฉพาะความรูซอน
เรนที่มีอยูในตัว “คุณกิจ”   พรอมอํานวยใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูแบบเปนทีม  ใหเกิดการ
หมุนเวียนความรู   ยกระดับความรู และเกิดนวัตกรรม “คุณประสาน” และ “คุณลิขิต” ขึ้น 
      3. สวน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA)  เปนสวนของ “คลังความรู” หรือ           
“ขุมความรู”  ที่ไดจากการเก็บสะสม  “เกร็ดความรู”  ที่ไดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู        
“ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บสวนของ   “หางปลา”   นี้ดวยวิธีตางๆ  เชน  ICT  ซึ่งเปนการสกัดความรูที่
ซอนเรน (Tacit Knowledge)  ใหเปนความรูที่เดนชัด (Explicit  Knowledge)   มีการตอยอดความรู
โดยการนําไปเผยแพรมีการสะสมความรูเปน “ทรัพยสินทางความรู” (knowledge asset) โดย      
“คุณทรัพย”  และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช   พรอมกับยกระดับตอไป 
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ภาพที่ 7   รูปแบบการจัดการความรูแบบจําลองปลาทู (TUNA Model :Thai -UNAids Model) 
ที่มา  :  ดัดแปลงจาก ประพนธ   สุขยืด , การจัดการความรูฉบับมือใหมหัดขับ (กรุงเทพ ฯ :ใยไหม, 
2547), 22. 

 จากรูปแบบการจัดการความรูในรูปแบบการจัดการความรูแบบจําลองปลาทู  (TUNA 
Model :Thai -UNAids Model)  นั้น    มีบุคคลตาง ๆ ในการจัดการความรู  ในสังคมซึ่งมีบทบาท
ตาง ๆ กัน  ประเด็นท่ีสําคัญที่ตองคํานึงถึงก็คือ การจัดการความรูเนนกระบวนการการมีสวนรวม
ของบุคคลในทุกระดับ  แตไมวาจะเปนกรอบแนวคิดของตางชาติหรือของสถาบันสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) ตางนิยามบุคคลที่อยูในชุมชนของการจัดการความรูไมแตกตางกัน  
ดังน้ันจึงขอเสนอในแบบของ  สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) เพื่อเขาใจงาย 
ดังตอไปน้ี 
 บุคคลแรก คือ “คุณอํานวย” คือ ผูอํานวยความสะดวกใสการจัดการความรู (Knowledge 
Facilitator)   สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และอํานวยความสะดวกตอการแลกเปล่ียนเรียนรู
ทั้งในเชิงระบบ เชิงกิจกรรม และเชิงวัฒนธรรม     ประเวศ  วะสี  เรียกคนเหลาน้ีวาเปน “ชางเช่ือม” 
ทําหนาท่ีเชื่อมโยงผูคนหรือหนวยงานเขาหากัน  โดยเฉพาะอยางย่ิง  เชื่อมระหวางผูมีความรูหรือ

Knowledge  Assets (KA) 

สวนหาง สรางคลังความรู เชื่อมโยงเครือขาย
ประยุกตใช ICT  สราง CoPs ที่มีพลัง  ดุจด่ัง
ปลา “สะบัดหาง” 

“คุณประสาน” 

“คุณกิจ” 

“คุณลิขิต” 

Knowledge  Sharing (KS) 

สวนกลางลําตัว สวนที่เปน “ หัวใจ ” ให
ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยเหลือ 
เกื้อกูลซึ่งและกัน (Share & Learn) 

“คุณทรัพย” 

Knowledge  Vision  (KV) 

สวนหัว  สวนตา  มองวากําลังจะไปทางไหน
ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร” 

“คุณกิจ” 

“คุณเอ้ือ” 

“คุณอํานวย” 
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ประสบการณกับผูตองการเรียนรูและนําความรูนั้นไปใชประโยชน     ซึ่งบุคคลนี้จะตองเปนบุคคล
ที่ไมชอบแสดงพฤติกรรมในการทํางานแบบแสดงอํานาจ  (คุณอํานาจ) 
 “คุณกิจ” คือ ผูปฏิบัติกิจกรรมจัดการความรู (Knowledge worker)   คนท่ีทําเร่ืองน้ัน ๆ 
ตรงคนตรงประเด็น ซึ่งในกระบวนการจัดการจัดการความรูในชวงของการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้น 
(Knowledge Sharing) จะตองหาคุณกิจใหเจอและใหเขาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 “คุณเอ้ือ” คือ ผูบริหาร (CKO : Chief  Knowledge Officer) จะตองปฏิบัติตนเปน
ผูจัดการท่ีดีสงเสริมใหเกิดบรรยากาศแหงการแบงปนและเรียนรูรวมกันในองคกร  จะตองเอ้ือให
เกิดทีมงาน พัฒนาระบบ 
 “คุณประสาน” คือ คนท่ีจะทําหนาท่ีประสานงานระดับองคกรเพื่อจัดใหเกิดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขามหนวยงานภายในองคกร 
 “คุณลิขิต” ผูจับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Note taker) นํามาบันทึกจัดเก็บใน
คลังความรูขององคกร  และเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดเพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการนําไปสูการ
แกปญหาและรวมกันสรางองคความรูใหม 
 ดังนั้น  บุคคลตาง ๆ ทีไดกลาวมาขางตน  จึงมีความสําคัญอยางย่ิงในการจัดการความรู  
ซึ่งมีความสอดคลองกับการจัดการความรูในแบบจําลองปลาทูนา (TUNA Model : Thai – UNAids 
Model)  ซึ่งรูปแบบการจัดการความรูในลักษณะน้ีมีกระบวนการท่ีเขาใจงายและสามารถปฏิบัติได
ในบริบทชุมชน     

 2.5   ประโยชนของการจัดการความรู  
      พรธิดา  วิเชียรปญญา (2547 : 41- 42) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูไว 8 
ประการ ดังนี ้
           1. ปองกันความรูสูญหาย   การจัดการความรูทําใหองคการสามารถรักษาความ
เชี่ยวชาญ  ความชํานาญ  และความรูที่อาจสูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร  เชน 
การเกษียณอายุทํางาน  หรือการลาออกจากงาน เปนตน 
           2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ  โดยประเภท  คุณภาพ  และความสะดวกใน
การเขาถึง  ความรู  เปนปจจัยสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ  เนื่องจากผูที่มีหนาท่ี
ตัดสินใจตองสามารถตัดสินในไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ 
           3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน   การทําใหผูปฏิบัติงานมีความ
เขาใจในงานและวัตถุประสงคของงาน  โดยไมตองมีการควบคุม  หรือมีการแทรกแซงมากนักจะทํา
ใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานในหนาที่ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดการพัฒนาจิตสํานึก
ในการทํางาน 
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           4. ความไดเปรียบในการแขงขัน  การจัดการความรูชวยใหองคการมีความเขาใจ
ลูกคา  แนวโนมของการตลาดและการแขงขัน  ทําใหสามารถลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการ
แขงขันได 
           5. การพัฒนาทรัพยสิน  เปนการพัฒนาความสามารถขององคการในการใช
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยู  ไดแก  สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการคา และลิขสิทธิ์ เปนตน   
           6.  การยกระดับผลิตภัณฑ    การนําการจัดการความรูมาใช เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  และบริการ  ซึ่งจะเปนการเพ่ิมคุณคาใหแกผลิตภัณฑนั้น ๆ ดวย 
           7. การบริหารลูกคา  การศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคาจะเปนการ
สรางความพึงพอใจ และเพ่ิมยอดขายและสรางรายไดใหแกองคการ 
           8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล  การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันผานการ
เรียนรูรวมกัน  การจัดการดานเอกสาร  การจัดการกับความรูที่ไมเปนทางการเป นการเพิ่ม
ความสามารถใหแกองคการในการจางแลฝกฝนบุคลากร 
      ดังน้ัน  การใชประโยชนจากการนําความรูมาเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงานขององคการ  เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการ โดยการปรับปรุง
เทคนิค  กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ   โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาองคความรูและนําความรู
นั้นไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด     การจัดการความรูจึงมีความสําคัญอยางย่ิงไมเพียงแตเฉพาะ
องคกรเทานั้น แตจะรวมถึงการพัฒนาระดับประเทศอีกดวยเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน   
      โดยสรุป  การจัดการความรู  เปนการรวบรวม  จัดเก็บความรูที่มีอยูมาพัฒนาใหเปน
ระบบและเนื่องจากโลกในยุคปจจุบัน  เปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู  งานหรือกิจกรรมตางๆ 
จําเปนตองใชความรูมาสรางผลผลิตใหเกิดมูลคาเพ่ิม   สรางความรูใหมๆใหเกิดข้ึน เพื่อสนับสนุน
ใหการทาํงานมีประสิทธิภาพ   ผูวิจัยจึงนําความรูที่ไดจากแนวคิดน้ีมาใชประโยชนในการวางกรอบ
แนวคิด และการสรางแนวคําถามของงานวิจัย   สามารถนํามาอธิบายผลงานวิจัยตอไป 
 

3.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 “เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกา
ภิวัตน  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร  ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอยางย่ิงใน
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การนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุก
ระดับ  ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปญญา  และความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกไดเปนอยางดี  (กองเทพ  เคลือบพนิชกุล และ ปริญญา  อรจิราพงศ 2545 : 2) 

 3.1  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
      พระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวใหไดความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  ไววา  พอเพียง
นี้มีความหมายกวางขวาง  คือคําวาพอก็เพียงพอ  เพียงนี้ก็พอ  ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา  
พอประมาณ  ไมสุดโตง  ไมโลภอยางมาก  พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได  แตวา
ตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน  ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ  พูดจาก็พอเพียงทําอะไรก็พอเพียง  
ปฏิบัติตนก็พอเพียง  ทางความคิดก็เหมือนกัน  ไมใชทางกายเทาน้ันความพอเพียงในความคิดก็คือ  
แสดงความคิดของตัว  ความเห็นของตัว  และปลอยใหอีกคนพูดบาง  และมาพิจาณาวาที่เขาพูดกับที่
เราพูดอันไหนพอเพียง  อันไหนเขาเร่ือง  ถาไมเขาเร่ืองก็แกไข  เพราะวาถาพูดกันโดยที่ไมรูเร่ืองกัน
ก็จะกลายเปนการทะเลาะกัน  ฉะนั้น  ความพอเพียงนี้ก็แปลวา  ความพอประมาณและความมี
เหตุผล  (อุดมพร  อมรธรรม 2549 : 23 - 24) 
      สุเมธ  ตันติเวชกุล  ไดใหความหมายของ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  หมายถึงเศรษฐกิจที่
สามารถอุมชูตัวเอง (Relative Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน  โดยตองสรางพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน  คือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช  ไมใชมุงหวังแตจะทุมเท
สรางความเจริญ  ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว  เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ
พึ่งตนเอง  ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึนไปตามลําดับตอไป
ได  (อุดมพร  อมรธรรม 2549 : 24) 
      นิธิ  เอียวศรีวงษ  ไดใหความหมายของ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยนัยแหงวัฒนธรรม  
เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเทคนิค  แตมีความหมายกวางกวานั้นมาก  เพราะตองรวมเอา  1)  อุดมการณ
บางอยาง  2)โลกทัศนบางอยาง  3)  ความสัมพันธบางอยาง  4)  คานิยมบางอยางอยูในน้ันดวย  จึง
จะนับไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจริง  เศรษฐกิจพอเพียง  คือวัฒนธรรม  ไมใชเทคนิคการ
เพาะปลูกหรือศีลธรรม  ความไมละโมบและการประหยัดเทาน้ัน  แมวาเปนสวนที่ขาดไมไดของ
เศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม  (อุดมพร  อมรธรรม 2549 : 25) 
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      สรุป คําวา  เศรษฐกิจพอเพียง  ก็คือ  การมีชีวิตอยูอยางพอเพียง  เมื่อพอดีแลวตอไป
จะขยับขยายใหมีมากข้ึนอีกก็ได  ขอเพียงแตตองหามาไดโดยถูกตองชอบธรรมเปนลําดับ  (อุดมพร  
อมรธรรม 2549 : 29) 
 3.2  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2549 : 9) 
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู 5 สวนดังนี้ 
      1.  กรอบแนวคิด  ที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน  
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย  สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา  และเปน
การมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต  เพื่อความม่ันคงและความย่ังยืน
ของการพัฒนา 
      2.  คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดใน
ทุกระดับ  โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง  และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
      3.  คํานิยาม  ความพอเพียงจะตองประกอบดวย  3 คุณลักษณะพรอม ๆ กันดังนี้ 
           ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี  ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดย
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 
             ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน  
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ  ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
           การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
      4.  เงื่อนไข  การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น  
ตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน  กลาวคือ 
           เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย  ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยาง
รอบดาน  ความรอบคอบ  ที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน  เพ่ือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
           เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม  
มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตไมโลภ  และไม
ตระหนี่ 
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      5.  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ  จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชคือ  การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน  พรอมรับการเปล่ียนแปลงในทุกดาน  ทั้งดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  ความรูและเทคโนโลยี 
            การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไมประมาท  โดยคํานึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกัน
ที่ดีในตัว  ตลอดจนใชความรู  ความรอบคอบ  และคุณธรรม  ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ
และการกระทํา  
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขความรู 
(รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

เง่ือนไขคุณธรรม 

(ซ่ือสัตยสุจริต ขยันอดทน  สติปญญา  แบงปน) 
 
 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม 
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 

 
ภาพที่  8   สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา :  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), เศรษฐกิจพอเพียง  รวมเรียนรู  สานขาย  ขยาย
ผล  (กรุงเทพ ฯ : บริษัท  อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง  จํากัด (มหาชน) , 2549), 9. 
 

 โดยสรุป  เศรษฐกิจพอเพียง  เปนการดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง  ซึ่งมี  3  คุณลักษณะ  
ไดแก  1)ความพอประมาณ  2)  ความมีเหตุผล  3)  ความมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  และประกอบดวย  2  
เงื่อนไข  ดังนี้  1)  เงื่อนไขความรู  2)  เงื่อนไขคุณธรรม  ประสิทธิภาพ   ผูวิจัยจึงนําความรูที่ไดจาก
แนวคิดนีม้าใชประโยชนในการวางกรอบการศึกษา และการสรางคําถามของงานวิจัย    

 

พอประมาณ 

 

มีเหตุผล มีภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดี 
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4.  แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชน  เปนแนวคิดท่ีมุงแปรรูปผลผลผลิตตามธรรมชาติ  หรือสรางผลิตภัณฑ  
หรือผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชน  โดยองคกรชุมชน  และเครือขายองคกรชุมชนเพ่ือการบริโภค
และการสรางรายไดใหแกชุมชน  โดยมีหลักการคิดท่ีสําคัญคือ  สรางความหลากหลายของผลผลิต
และผลิตภัณฑในชุมชน  เพี่อการบริโภคแบบพ่ึงพาตนเองลดรายจายใหครอบครัว  สรางเสริม
สุขภาพอนามัยที่ดีใหตนเอง  และมีคุณธรรมรับผิดชอบตอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ที่อยูรวมในชุมชนไม
เห็นแกประโยชนสวนตน  เอากําไรสูงสุด  และไมเอาเปรียบผูบริโภค (กรมสงเสริมสหกรณ   
2546 : 1 - 3) 
 กรมพัฒนาชุมชน (2546 : 9 - 16) ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนดังน้ี 
      1.  จุดมุงหมายของการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  คือ  การเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่น
และกระบวนการเรียนรูของชุมชน  เพื่อสรางโอกาสและรายไดของชุมชนฐานรากใหชุมชนและ
เครือขายสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
      2.  หลักการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  คือ  การนําภูมิปญญาของชุมชนมาบริหาร
จัดการทําใหสินทรัพยของชุมชนกลายเปนสินทรัพยที่มีคาและทําใหมีมูลคาเพ่ิม  นําไปสูการผลิต
สินคา  การใหบริการและอ่ืน ๆ ของชุมชน  ทําใหเกิดรายไดแกชุมชนและเครือขายสรางความม่ันคง
แกเศรษฐกิจฐานราก 
      3.  องคประกอบของวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชนมีองคประกอบดังนี้ 
       3.1  เปนกิจการของชุมชน  หมายถึง  เปนการประกอบกิจการท้ังดานการผลิต
และบริการที่กลุมคนในชุมชนเปนเจาของ (ไมใชปจเจกชน) 
       3.2  ดําเนินการโดยใชทุนของชุมชน  และมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  
หมายถึง  กิจการที่ดําเนินการโดยใชทุนของชุมชนเปนหลัก (สินทรัพย  เงิน  แรงงาน  ทรัพยากร  
ภูมิปญญา  เปนตน) โดยมีการบริหารจัดการ  รวมถึงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหรือ
กิจการบริการน้ัน ๆ ดวยความคิดสรางสรรค  คิดคนเองโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐาน  เปนการ
จัดการแบบประสานพลัง (Synergy) ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเสริมกันไมใชแยกทํา
เปนเร่ือง ๆ  
       3.3  ดําเนินการดวยหลักสามัคคีธรรม หมายถึง  กิจการดําเนินการดวยการมีสวน
รวมของหมูคณะในชุมชนอยางเปนเอกภาพ  กอใหเกิดผลประโยชนสวนรวมแกสมาชิกและชุมชน  
โดยไมสงผลกระทบในเชิงลบตอสาธารณะ  อันหมายความรวมถึง  สภาพแวดลอมของชุมชนดวย 
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       3.4  เนนกระบวนการเรียนรูในการดําเนินการ  หมายถึง  ในการดําเนินกิจการ
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู  เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชน  เรียนรูที่จะบริหารจัดการ
ทุนชุมชนดวยการริเร่ิมสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรม 
       3.5  มีเปาหมายเพ่ือการพึ่งพาตนเองของชุมชน  หมายถึง  การดําเนินกิจการโดย
เปาหมายเพ่ือการพึ่งตนเองเปนรากฐาน  ทําใหพอกินพอใชในครัวเรือน  ชุมชนและเครือขาย  เปน
ลําดับแรก 
      4.  รูปแบบการดําเนินวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้ 
       4.1  วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเดียว  ไดแก  วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเพียงหนึ่ง
เดียว  โดยคณะผูบริหารในชุมชนชุดเดียว  และไมสรางเครือขายกับวิสาหกิจอ่ืน ๆ โดยจะมีผลผลิต
มากกวาหนึ่งผลิตภัณฑ/บริการได 
       4.2  วิสาหกิจท่ีประกอบกิจการในรูปเครือขาย  ไดแก  วิสาหกิจที่ปฏิสัมพันธกับ
กิจการอ่ืน  โดยแตละวิสาหกิจตางมีการประกอบการ  ตามเปาหมายวัตถุประสงคของกิจการ  
หากแตมีปฏิสัมพันธแบบพ่ึงพา  เกื้อกูล  เชื่อมโยงกันในรูปแบบตาง ๆ เชน 
        4.2.1 เครือขายกิจกรรม  ไดแก  วิสาหกิจที่มีกิจกรรมเก้ือกูลกันมาเปน
เครือขายกัน  ทั้งที่เปนกิจกรรมประเภทเดียวกันและ/หรือหลายประเภท 
        4.2.2  เครือขายพ้ืนท่ี  ไดแก  วิสาหกิจที่ดําเนินการอยูในระดับพ้ืนท่ีเดียวกัน  
เชน  ระดับหมูบานดวยกัน  หรือระดับตําบลดวยกัน  หรือตางพื้นที่กัน  เชน  วิสาหกิจระดับหมูบาน
กับระดับตําบลมาเช่ือมโยงเปนเครือขายกัน 
      5.  ระดับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดระดับการ
ดําเนินการ  โดยใชเปาหมายของผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนเปนเกณฑ  3  ระดับ  ดังนี้ 
       5.1 วิสาหกิจชุมชนระดับพื้นฐาน  ไดแก  วิสาหกิจที่มีการประกอบการเพื่อให
เกิดผลผลิตท่ีจะนําไปกินใช  ไดอยางพออยูพอกิน  มุงเนนการลดรายจายท้ังระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 
       5.2  วิสาหกิจชุมชนระดับพัฒนา  ไดแก  วิสากิจชุมชนที่มีการประกอบการ
เพื่อใหผลผลิตมีพอกินพอใชเพื่อการลดรายจายและมีสวนเหลือสามารถนําไปแบงปนและเปลี่ยน
หรือจําหนายใหเกิดรายไดเพิ่ม  นําไปสูการอยูดีกินดี  ของครัวเรือนชุมชนและระหวางชุมชน 
       5.3  วิสาหกิจชุมชนระดับกาวหนา  ไดแก  วิสาหกิจที่มีการประกอบการมุงสูการ
เพิ่มรายไดไปสูการขยายการลงทุน  ลดการนําเขา  เพ่ิมการสงออกของผลิตภัณฑ  ขยายกิจการ  
ขณะเ ดียวกันก็สามารถ จัดสรรผลกํ าไร   เ พ่ื อสวัส ดิการของชุมชนหรือ เพื่ อกิ จกรรม
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สาธารณประโยชน  สรางความม่ังมีศรีสุข  ของครัวเรือน  ชุมชน  ขยายไปถึงระหวางชุมชนและ
นําไปสูการเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 
           ณรงค  เพ็ชรประเสริฐและพิทยา  วองกุล (2545 : 207) ไดใหแนวคิดวา วิสากิจ
ชุมชนมีเปาหมายหลักคือ การพัฒนาตนเอง เลี้ยงตัวเอง ใชในตัวเอง วิสาหกิจชุมชนจะชวยสราง
ความม่ันคงขั้นพื้นฐานใหกับชุมชนชนบทเปนสวนใหญและเมื่อสรางขึ้นมาไดก็จะเปนหลักประกัน
ทางสังคม การตั้งวิสาหกิจชุมชน ถามันโตขึ้นในระยะหนึ่งแลวจะเปนการแลกเปล่ียนระหวาง
ชุมชน โดยไมจําเปนตองพ่ึงเงินตราในการแลกเปลี่ยนมากนัก จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นโดย
พื้นฐาน 

      4.1  ความหมายของวิสาหกิจชุมชน  

           พรพิมล  เฉลิมมีประเสริฐ (2549 : 46) ไดใหความหมายวิสาหกิจชุมชน  คือ  การ
ประกอบการเพ่ือการจัดการ “ทุน” ของชุมชน  อยางสรางสรรคเพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองและ
ความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน 
           จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีดานวิสาหกิจชุมชน  ณ  วิทยาลัยการ
พัฒนาชุมชน  กรมพัฒนาชุมชน  เมื่อวันท่ี  21-26  กุมภาพันธ  2546  ไดมีการสรุปความหมายของ
วิสาหกิจชุมชนวา  หมายถึง  การประกอบกิจการดวยหลักสามัคคีธรรมของชุมชน  โดยชุมชนใน
การผลิตสินคา  การใหบริการและอ่ืน ๆ เพื่อการเรียนรูและการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว  ชุมชน
และระหวางชุมชน  ดวยการนําทุนของชุมชนมาดําเนินการโดยใชรูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสม  
กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (กรมการพัฒนาชุมชน 2546 : 1) 
กรมการพัฒนาชุมชน (2545 : 1) วิสาหกิจชุมชน  ตามความหมายในรางพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน  หมายถึง  กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคาการใหบริการ  หรือการอ่ืน ๆ ที่
ดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน  มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว  
ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล  เพื่อสรางรายไดและเพ่ือการพึ่งพาตนเอง
ของครอบครัว  ชุมชนและระหวางชุมชน 
           ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ  และพิทยา  วองกุล (2545 : 38) ไดใหความหมายของ
วิสาหกิจชุมชน  คือ  การประกอบการโดยชุมชน  ที่มีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิต  
ทั้งดานการผลิต  การคา  และการเงิน  และตองการใชปจจัยการผลิตน้ีใหเกิดดอกออกผล  ทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ดานเศรษฐกิจคือ  การสรางรายไดและอาชีพ  ดานสังคม  คือ  การยึดโยงรอย
รัดความเปนครอบครัวและชุมชนใหรวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบ  แบงทุกขแบงสุขซึ่งกันและ
กัน  โดยผานกระบวนการ  การประกอบการของชุมชน  ในทัศนะดังกลาว  วิสาหกิจชุมชนจึงเปน
เคร่ืองมือ (Means) เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสังคม (Ends) วิสาหกิจชุมชนจะเปน
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เคร่ืองมือในการสรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง  รากท่ีเขมแข็งท่ีคงทนตอการสั่น
ไหวของแผนดิน 
           ทวีศักดิ์  นพเกสร (2544 : 61) วิสาหกิจชุมชน  คือ  การประกอบการบนพื้นฐาน
ของทรัพยากร  กระบวนการคิด  ภูมิปญญาในทองถิ่นดวยการจัดการโดยครอบครัว  องคกรชุมชน  
และเครือขายองคกรชุมชน  เพื่อตอบสนองตอการพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองดวยการลดรายจายจาก
การซื้อและปองกันไมใหเงินของชุมชนไหลออกตั้งแตระดับครอบครัวขึ้นไปถึงระดับเครือขาย  
เปนการประกอบการแบบพึ่งพาตนเอง  เสริมสรางคุณภาพชีวิตดวยการรับผิดชอบตอสมาชิกชุมชน  
ไมเอาเปรียบโดยมุงกําไรสูงสุด  มุงการพ่ึงกันเองมากกวามุงกําไร  กําไรจากการประกอบการ
นําไปสูการบริการและสวัสดิการในชุมชนกันเอง  หากมีผลผลิตสวนเกินจึงจะดําเนินการ
ตอบสนองตลาดภายนอกชุมชนและเครือขาย  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงมี  4  ระดับ  ดังนี้ 
           1.  ระดับครอบครัว  เปนการแปรรูปเพื่อการอุปโภคบริโภคของตนเองใน
ครัวเรือนเปนหลักเพื่อลดรายจายที่จะตองซื้อจากภายนอก  ทําใหสามารถออมทุนได 
           2.  ระดับชุมชน  ผลผลิตท่ีเหลือใชขยายตัวไปสูเพื่อนบานผูผลิตเองไมได  เกิด
จากการซื้อขายกันเองในชุมชนในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันเอง  เงินจึงไมไหลออกไปจากชุมชน 
           3.  ระดับเครือขาย  ผลผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองบางอยางไมสามารถดําเนินการ
โดยลําพัง  ชุมชนเดียว  หลายชุมชนจึงตองรวมมือกันดําเนินการเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของทุกชุมชน  หรือผลผลิตบางอยางหลายชุมชนเหลือใชจึงนํามารวมกันผลิตเพ่ิมมูลคาและ
แลกเปลี่ยนกับเครือขาย  ชุมชนอ่ืนที่ไมสามารถผลิตไดเอง  เปนการพึ่งพากันเองระดับเครือขายท่ีมี
ความแตกตางหลากหลายทางทรัพยากรทองถิ่นและภูมิปญญา 
           4.  ระดับนอกชุมชนและเครือขาย  เปนการใชทรัพยากรหรือผลผลิตท่ีมีมากเกิน
ความตองการของชุมชนและเครือขาย  เพื่อการสรางผลิตภัณฑตอเนื่องเพ่ิมมูลคาและตอบสนอง
ตลาดนอกชุมชนและเครือขาย (ตลาดกระแสหลัก) 

      4.2  ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน 

           การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ตองเนนใหเกิดการผลิตหรือแปรรูปโดยมี
เปาหมายเพ่ือเพ่ิมรายได  การพ่ึงตนเอง  หรือความพอเพียง  ดังน้ัน  ในความเปนวิสาหกิจชุมชนจึง
ตองมีลักษณะอยางนอย  7 ประการ (เสรี  พงศพิศ  2548 : 85)  
           1.  ชุมชนเปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง  อยางไรก็ดีคนนอกอาจจะมีสวน
รวม  อาจจะถือหุนไดดีเพื่อการมีสวนรวม  รวมมือและใหความชวยเหลือแตไมใชหุนใหญ  ทําใหมี
อํานาจในการตัดสินใจ 
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           2.  ผลผลิตมาจากระบวนการในชุมชน  ซึ่งอาจจะนําวัตถุดิบในการผลิตบางสวน  
มาจากภายนอกได  แตเนนการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหมากท่ีสุด 
           3.  ริเร่ิมสรางสรรคโดยชุมชน  เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเอง  ซึ่งมีความรู       
ภูมิปญญา  หากมีกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม  เกิดความเชื่อมั่นในตนเองก็จะเร่ิมสรางสรรคสิ่ง
ใหม ๆ ไดโดยไมเอาแตเลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสําเร็จ 
           4.  ฐานภูมิปญญาทองถิ่น  เปนฐาน “ทุน”  ที่สําคัญเปนการสืบทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยประยุกตใหสมสมัยผสมผสานความรู  ภ  ที่สําคัญเปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
โดยประยุกตใหสมสมัยผสมผสานความรู  ภูมิปญญาสากลจากท่ีอื่น 
           5.  ดําเนินการรูปแบบบูรณาการ  ไมใชทําแบบโครงการเดี่ยว  คลายกับการปลูก
พืชเดี่ยว  แตเปนการทําแบบวนเกษตร  คือ  มีหลาย ๆ กิจกรรมประสานผนึกกําลัง (synergy) และ
เกื้อกูลกัน (cluster) 
           6.  การเรียนรู  คือ  หัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  หากไมมีการ
เรียนรูก็จะมีแตการเลียนแบบ  การหาสูตรสําเร็จโดยไมมีความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ หากไมมี
การเรียนรูก็จะไมมีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรูมีแตบนฐานความรูสึก  ความอยาก  ความตองการ  
ตามสื่อสังคมที่กระตนใหเกิด 
           7.  การพึ่งตนเอง  คือ  เปาหมายอันดับแรกและสําคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชน  
หากพลาดเปาหมายน้ี  ก็คือ  พลาดเปา  วิสาหกิจชุมชนจะกลายเปนธุรกิจที่มีเปาหมายท่ีมีกําไร
กลายเปนอะไรท่ีกระตุน  ทําใหไดกําไรกอนท่ีคิดจะทําใหรอดไมพัฒนาไปเปนขั้นเปนตอนใหเกิด
ความม่ันคงกอนที่จะกาวไปพัฒนาธุรกิจ 
           พรพิมล  เฉลิมมีประเสริฐ (2549 : 47)  เห็นวา  วิสาหกิจชุมชนควรมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
         ชุมชนเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ 
                1.  ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
                2.  ริเร่ิมสรางสรรคโดยชุมชนทําใหเกิดนวัตกรรม 
                3.  ฐานภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานภูมิปญญาสากล 
                4.  ดําเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนระบบ 
                5.  การเรียนรูเปนหัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
                6.  การพึ่งตนเองเปนเปาหมายสําคัญที่สุด 
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      4.3  ประเภทของวิสาหกิจชุมชน 

      สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  ไดแบงประเภทของวิสาหกิจชุมชนเปน  2 ประเภท 
คือ(สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 2545 : 5) 
            1.  วิสาหกิจชุมชนข้ันพื้นฐาน  ไดแก  การดําเนินการตาง ๆ เพื่อกินเพ่ือใชใน
ชุมชน  เพื่อใหครอบครัวพึ่งตนเองได  ใหชุมชนเกิดความพอเพียงอยางนอยใหพออยูพอกินหรือพอ
กินพอใช     เมื่อลดรายจาย  รายไดก็เพิ่มข้ึน  แปลวา  แมทําเพ่ือกินเองใชเองก็ทําใหเกิดรายได
เหมือนกันและนาจะดีกวาอีก  เพราะถามุงแตเพ่ิมรายได  โดยไมเนนการทําทดแทนการซื้อ  เราก็จะ
มีรายจายมากกวารายไดซึ่งก็คือท่ีมาของปญหาหนี้สินหรือสถานการณ  “ชักหนาไมถึงหลัง”  ของ
ผูคนขณะน้ี 
           2.  วิสาหกิจชุมชนกาวหนา  อันไดแกการนําผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณะของ
ทองถิ่นเขาสูตลาดบริโภคและรวมไปถึงผลผลิตท่ัวไปที่เหลือกินเหลือใชในทองถิ่นที่นําออกสู
ตลาดบริโภคโดยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  หีบหอ  การตลาด  และการจัดการตาง ๆ เพื่อให
สามารถ  “แขงขัน”  ได (เปนที่มาของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ) ทั้งน้ีชุมชนตองไม
กระโดดขามขั้น  ตองพัฒนาจากขั้นพื้นฐานไปสูขั้นกาวหนาทีละขั้น 
      สํานักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (2545 : ไมมีเลขหนา) ได
แบงประเภทวิสาหกิจชุมชนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแปรรูป
พัฒนา

ผลิตภัณฑ 

การใช
วัฒนธรรม
ชุมชน 

การจัดระบบ
สวัสดิการ
ชุมชน 

การพัฒนา
ระบบตลาด 

อุปโภค 
บริโภค 

การพัฒนา
สุขภาพ 

การใชภูมิ
ปญญาพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากร 

การใช
ส่ิงแวดลอม
ชุมชน 

ประเภทวิสาหกิจ
ชุมชน 
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ภาพที่ 9  ประเภทวิสาหกิจชุมชน 
ที่มา :  กรมการพัฒนาชุมชน. ที่ มท.0417/ว 2466, รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน , 
2545, ไมมีเลขหนา. 
      จากแผนภาพขางตนกลาวไดวา  วิสาหกิจชุมชนสามารถแบงออกไดหลายประเภท  
ไมใชเพียงแคการผลิตสินคา  และบริการ  แตเปนกิจกรรมท้ังหลายท่ีกลุมคน  หรือชุมชนรวมกัน
ดําเนินการ  ซึ่งผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนคือ  ความเขมแข็งของคนและความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง  ที่จะเปนรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นในทุก ๆ ดาน 
      พรพิมล  เฉลิมมีประเสริฐ (2549 : 47 - 48) ไดแบงประเภทของวิสาหกิจชุมชน
ออกเปน  3  ประเภท  คือ 
           1.  วิสาหกิจชุมชนทดแทนการพึ่งพาภายนอกชุมชน  หมายถึง  กิจกรรมการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่เนนการลดรายจายของเกษตรกรและชุมชน 
           2.  วิสาหกิจชุมชนพัฒนผลผลิตและทรัพยากร  หมายถึง  ชุมชนผลิตทางการ
เกษตรและมีการประกอบการเพื่อนําผลผลิตและทรัพยากรมาสรางผลิตภัณฑ 
           3.  วิสาหกิจชุมชนบริการ  หมายถึง  การประกอบการท่ีเกิดจากทักษะ  ภูมิปญญา  
และความคิดสรางสรรค  เพื่อใหบริการกับเกษตรกรในครอบครัว  ชุมชนและบุคคลท่ัวไป 

      4.4  กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน 

           การดําเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชน  มีเปาหมายอยูที่การสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ
และความเขมแข็งทางสังคม  ซึ่งไดแก  ความเขมแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมดวย
วิสาหกิจชุมชนจึงมีความหมายครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ (กรมสงเสริมสหกรณ 2546 : 5) 
           1. การแปรรูป  หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ  จากผลผลิตของชุมชน  เปนกิจกรรมท่ี
ตอเน่ืองจากการผลิตทางการเกษตร  เปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร 
           2. การพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน  เชน  การแปรรูป
พืชผักผลไมพื้นบาน  ผลิตภัณฑยาสมุนไพร  แหลงทองเที่ยว  เปนตน 
           3. การพัฒนาผลิตภัณฑ  เพื่อตอบสนองการพ่ึงพาตนเองขององคกรชุมชน  และ
เครือขายองคกรชุมชน  เชน  น้ําดื่ม  น้ําปลา  ปุยชีวภาพ  เปนตน 
           4. การพัฒนาระบบการตลาด  การบริการและสวัสดิการชุมชน  เพื่อบริการ
สมาชิกและคนในชุมชน  เชน  รานคาชุมชน  ศูนยสุขภาพพื้นบาน  เปนตน 
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      4.5  ตลาดของวิสาหกิจชุมชน 

      ตลาดของวิสาหกิจชุมชน  จะเปนระบบตลาดที่มีลักษณะเฉพาะและแตกตางจาก
ตลาดโครงสรางหลัก  เพราะปจจัยหลักท่ีกําหนดตลาด  คือ  การพ่ึงพาตนเอง  การเนนคุณภาพและ
คุณธรรม (กรมสงเสริมสหกรณ 2548 : 5) ตลาดของวิสาหกิจชุมชนแบงเปน  4  ระดับ  คือ 
      1.  ตลาดในระดับแรก  คือ  การอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน 
      2.  ตลาดระดับที่สอง  คือ  การอุปโภคระหวางเพื่อนบานในชุมชนเดียวกัน 
      3.  ตลาดระดับที่สาม  คือ  การอุปโภคบริโภคระหวางชุมชนในเครือขายเดียวกัน 
      4.  ตลาดระดับที่สี่  คือ  การตลาดภายนอกชุมชน  หรือตลาดระหวางจังหวัด  เปน
การนําสินคาท่ีเหลือจากการอุปโภคบริโภคภายในชุมชนออกจําหนายหรือเปนการผลิตสินคาหรือ
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเดนมีคุณภาพและมีเอกลักษณเฉพาะตัวออกจําหนาย  เพ่ือนํารายไดจาก
ภายนอกเขาสูชุมชน 
      ตามทัศนะของ  เสรี  พงศพิศ (2548 : 87) แบงตลาดของวิสาหกิจชุมชนออกเปน             
3  ประเภท  คือ 
           1.  ตลาดพอเพียง  หมายถึง  ตลาดในทองถิ่น  คือ  ครอบครัว  ชุมชน และ
เครือขายในทองถิ่น 
           2.  ตลาดผูกพัน  หมายถึง  ตลาดท่ีมีการตกลงหรือเซ็นสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ
ผลผลิตระยะเวลาหน่ึง  หรือจํานวนหน่ึง  ตลาดผูกพันทําใหเกิดความผูกพันระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภค  ความรวมมือในการผลิต  การพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลผลิต 
           3.  ตลาดบริโภค   หมายถึง   ตลาดกวางท่ัวไปท่ีเปดสําหรับทุกคน  ใครมี
ความสามารถก็เขาไปแขงขันในตลาดได 

      4.6  การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน (กรมสงเสริมสหกรณ 2548 : 5) 
           การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจะใชหลักการติดเอง  ตัดสินใจ  ลงมือทําเอง  
บริหารจัดการดวยตนเอง  สวนราชการจะเปนผูประสานงาน  และใหการสนับสนุน  สงเสริม
แนะนําตลอดจนใหการศึกษาอบรมใหความรูแกชุมชน  การดําเนินงานในเบื้องตนน้ันชุมชนจะตอง
กําหนดทิศทางของชุมชน  กําหนดแผนงาน  โครงการ  หรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ จะดําเนินการ  
ตลอดจนรูปแบบและวิธีการดําเนินการ  นั้นคือ  การจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชน 
           ในการจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชนน้ันจะเร่ิมตนจากการสงเสริมสนับสนุนการ
เรียนรูของชุมชน  ใหชุมชนรูจักตนเอง  รูจักโลกภายนอก  ชุมชนจะเรียนรูจากขอมูลเหลาน้ีวา  
ทิศทางของชุมชน  จะเปนอยางไร  ควรจะมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดบาง  โดยมีแผนงานโครงการ
เพื่อเปนแนวทางท่ีจะเดินไปสูทิศทางของชุมชน 

48 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



           การรูจักตนเอง  เปนการเรียนรูของชุมชนเก่ียวกับศักยภาพ  และขอจํากัดของ
ชุมชน  รูปญหาชุมชน  จะตองชวยกันสํารวจเก็บขอมูลตาง ๆ ในชุมชน  เชน  ทรัพยากรธรรมชาติ  
ผลผลิต  ผูรู  ความรู  องคกรตาง ๆ ในชุมชน  ตลอดจนหนี้สิน  รายได  รายจายของแตละครัวเรือน
แลวนํามาสรุปและวิเคราะหรวมกันในเวทีการเรียนรู  การรูจักตนเองของชุมชนชวยใหชุมชนรูวา
ตนมีหน้ีสิน  ทรัพยสิน  รายไดเทาไหร  ใชจายเพ่ือการใดบาง  เชน  ตองจายเงินซื้อขาวสารปละก่ี
ลาน  หากชุมชนจะพึ่งตนเองจะตองมีแผนโครงการใดบาง  อาจมีโรงสีขาวชุมชน  เปนตน  รายจาย
อ่ืน ๆ ก็พิจารณาในลักษณะเดียวกัน  เชน  การทําสบู  แชมพู  การแปรรูปจากพืช  สมุนไพร  ผัก  
ผลไม  โรงงานนํ้าปลา  ฯลฯ  นอกจากน้ี  การสํารวจรายจายจะทําใหชุมชนมองเห็นตลาดหรือแหลง
ขายสินคาที่จะผลติขึ้น  รวมท้ังปริมาณหรือมูลคาที่จะผลิต (ขนาดของตลาด) 

 การกําหนดทิศทางของชุมชน  จึงเปนการนําความรูที่ไดจากการเรียนรูมากําหนดทิศทางของชุมชน  
ทิศทางที่กําหนดก็คือ  แผนแมบทชุมชน  หรือแผนวิสาหกิจชุมชน  โดยมีแผนงานโครงการตาง ๆ 
เปนแนวทางหรือมาตรการที่จะดําเนินการ 

      4.7  ตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน 2545 : ไมมีเลข
หนา) 
           1.  ดานปจจัยนําเขา 
            1.1  ผูนํากลุมมีความเขมแข็ง  มีทักษะความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  มีความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตยสุจริตและเปนที่ศรัทธาของสมาชิก 
            1.2  สมาชิกรวมกันเปนเจาของกิจการ  มีความสามัคคี  มีความรู  ทักษะในการ
ดําเนินงานและซื่อสัตย  เสียสละเพื่อสวนรวม 
            1.3  ชุมชนสามารถทํากันเองได  โดยไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน  การสนับสนุนจาก
ภายนอกก็เพื่อใหชุมชนพึ่งตนเองไดเทานั้น 
            1.4  ปจจัยการผลิต  มีความพรอมทั้งวัตถุดิบ  และภูมิปญญาทองถิ่น 
           2.  ดานกระบวนการดําเนินงาน 
            2.1  มีการวางแผนในการดําเนินงาน 
            2.2  สมาชิกมีสวนรวมในการคิด  ตัดสินใจและการลงทุน 
            2.3  มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน  เพื่อเพ่ิมพูนภูมิปญญา  
และประสบการณดวยการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยาง
สมํ่าเสมอ 
            2.4  มีการบริหารจัดการอยางมีระบบ  ไดแก 
             ก.  โครงสรางองคกรมีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบชัดเจน 
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             ข.  มีกฎ  กติกา  ในการดําเนินงานชัดเจน  เปนลายลักษณอักษรและ
สมาชิกทุกคนเขาใจ 
             ค.  มีการบริหารการเงิน  การกูยืมและการใชคืนได 
             ง.  มีความสามารถในการผลิต 
             จ.  มีความสามารถในการหาตลาดและแหลงจําหนายผลิตภัณฑ 
             ฉ.  มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ 
            2.5  การกํากับ  ติดตามและควบคุมดูแล 
             ก.  มีการจัดทําบญัชีที่เปนระบบถูกตอง 
             ข.  มีการตรวจสอบความโปรงใสของการดําเนินงานและเขาถึงบัญชีได 
           3.  ดานปจจัยนําออก 
            3.1  ผลผลิตมีความหลากหลาย  มีผลิตภัณฑใหมเพิ่มข้ึนและไดรับการรับรอง
มาตรฐานตรงตามความตองการของชุมชน 
            3.2  สินคาเปนที่ตองการของตลาดและมีตลาดรองรับผลผลิตของกลุม 
            3.3  เกิดการจางงานในชุมชน 
            3.4  สมาชิกกลุมมีความพอใจในการปฏิบัติงานและมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 
            3.5  การดําเนินงานกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นแกคนในชุมชนและชุมชน 
            3.6  มีการจัดสรรผลประโยชนรวดเร็วและเปนธรรม 
            3.7  ชุมชนมีความสามารถในการขยายผลการลงทุนเพิ่ม 
            3.8  เกิดเครือขายความรวมมือระหวางกลุม 
            3.9  มีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชน 
           โดยสรุป  วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การ
ใหบริการหรือการอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัว
กันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคล  เพื่อสราง
รายไดและเพ่ือการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน   ซึ่งวิสาหกิจชุมชนทําให
เกิดการรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน  สงเสริมความรู  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  นอกจากน้ียังทําใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง  สามารถพ่ึงพาตนเองไดและมี
ความพรอมที่จะพัฒนาสําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคต  แนวคิดวิสาหกิจชุมชน  มีความ
เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้   ในประเด็นของกระบวนการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การดําเนินงานของ
กลุม  และนํามาเปนกรอบแนวคิดและสรางแนวคําถามในการวิจัยคร้ังนี้ดวย 
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5.  แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 

 5.1  ความหมายของการพึ่งตนเอง 

      การพึ่งตนเองไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้ 
      สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2542 : 94 - 97) ไดกลาวถึงการพ่ึงตนเองของชุมชนชนบท
จะตองพ่ึงตนเองไดใน  5  ลักษณะ  คือ 
      1.  การพึ่งตนเองทางดานเศรษฐกิจ 
      2.  การพึ่งตนเองทางดานสังคม 
      3.  การพึ่งตนเองทางดานเทคโนโลยี 
      4.  การพึ่งตนเองทางดานจิตใจ 
      5.  การพึ่งตนเองทางดานทรัพยากรธรรมชาติ 

 การพ่ึงตนเองทางดานเศรษฐกิจ 

      หมายถึง  ความสามารถดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ (ทํามาหาเลี้ยงชีพ) ที่มีความม่ันคง  
สมบูรณพูนสุขพอสมควร  หรือหากมองในแงความสมดุลของอุปสงคและอุปทาน  จุดสมดุลก็
จะตองสูงพอสมควร  ถึงข้ันสมบูรณพูนสุขดังกลาว  และไดมีผูใหความหมายของการพ่ึงตนเอง
ทางดานเศรษฐกิจไวอีก  เชน 
 ประเวศ  วะสี (2530 : 33 - 35) ไดเสนอวาชุมชนท่ีจะพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจตองมี
องคประกอบ 5 อยาง คือ 
      1.  จิตใจท่ีมีธรรมะ  ขยันหมั่นเพียร  ไมกลัวลําบาก  ไมโลภมาก  มีสันโดษธรรม  ไม
ใชจายฟุมเฟอย  กําหนดแบบแผนการผลิต  และทําใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
      2.  แบบแผนการผลิตเพ่ือกินเอง  ใชเอง  ทําใหตองทําหลายอยางเปนเกษตร
ผสมผสาน  ซึ่งทําใหมีกินมีใชและธรรมชาติแวดลอมมีความสมดุล 
      3.  ความสมดุลของธรรมชาติแวดลอม  เกิดข้ึนเพราะแบบแผนการผลิตท่ีคํานึงถึง
ความสมดุลของธรรมชาติแวดลอม  ขึ้นอยูกับจิตใจมนุษยที่ไมโลภมากและพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 
     4.  การพึ่งตนเองเศรษฐกิจ  การผลิตเพ่ือกินเอง  ใชเองตามความสมดุลของธรรมชาติ
แวดลอมกับพฤติกรรมไมฟุมเฟอย  ทําใหเศรษฐกิจสมดุล  ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
      5.  ชีวิตชุมชน  ระบบวิถีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  มีอาหารการกิน
เหลือเฟอมีเวลาชวยเหลือกัน  นับถือผูเฒาผูแก  มีวัดเปนสถาบันของชุมชนท่ีชวยพัฒนาจิตใจเปน
ศูนยกลางของการศึกษาการสาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรมเปนสถาบันสังคมสงเคราะห  และเปน
เคร่ืองที่ชวยใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
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 การพ่ึงตนเองทางดานสังคม 

      ในการพัฒนาชนบทเพื่อใหสามารถพ่ึงตนเองไดนั้น  สังคมและวัฒนธรรมถือเปน
ปจจัยที่มีความสําคัญ  เนื่องจากในการพัฒนาตองคํานึงถึงท้ังในระดับปจเจกชน   และในระดับ
ชุมชนดวย  ซึ่งการพ่ึงตนเองไดทางสังคม  หมายถึงภาวการณที่กลุมคนกลุมหน่ึง ๆ มีความเปน
ปกแผน  เหนียวแนน  มีผูนําที่มีประสิทธิภาพ  สามารถนํากลุมคนเหลาน้ันปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ของ
ตนไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยกลุมของตัวเองหรืออาจขอความรวมมือขอความ
ชวยเหลือจากภายนอกก็ได  (สัญญา  สัญญาวิวัฒน  2542 : 94 - 97) 

 การพ่ึงตนเองทางดานเทคโนโลยี 

      การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี  หมายถึง  ความสามารถของคนที่จะตัดสินใจดวย
ตนเองหรือดวยกลุมคนในชุมชน  ในทางเลือก  การใช  การจัดการ  และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีโดยพยายามพึ่งพิงแนวความคิด  ทรัพยากรและการกระทําจากภายในชุมชนมากท่ีสุด 
(สัญญา  สัญญาวิวัฒน  2542 : 94 - 97) 
      สุเมธ  ตันติเวชกุล (2536 : 12 - 13) ไดกลาวถึงการพ่ึงตนเองทางดานเทคโนโลยี  คือ  
การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองน้ัน  สวนหนึ่ งไดแกการที่พยายามท่ีจะเลือกสรรเทคโนโลยีและ
วิทยาการท่ีเหมาะสมกับการใชงานในชุมชนขนาดเล็กในชนบท  ซึ่งควรเปนสิ่งท่ีเรียบงายราคาถูก  
วัสดุสามารถจัดหาไดจากภายในทองถิ่น  สามารถนําข้ึนมาใชเองอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนนั้น ๆ ชุมชนจะตองหาวิธีการของตนเอง  กําหนดวิธีการดํารง
อยูของตนเอง  พึ่งพาตนเองใหมาก  พึ่งพาภายนอกใหนอยที่สุด  เชน  การอาศัยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย
จากตางประเทศ  แมจะมีประสิทธิภาพสูง  แตเกษตรกรก็ตองลงทุนซื้อมาในราคาสูงมากเปน
เทคโนโลยีที่ซับซอน  จนไมสามารถเรียนรู  สะสมประสบการณเปนของตนเองได  การดูแลรักษาก็
ไมสามารถทําได  สิ้นเปลืองพลังงานและคาใชจายจํานวนมาก  ดังน้ันเกษตรกรจึงตองเลือกใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม  ทั้งคน  สังคมและ
วัตถุ  กระบวนการผลิตจะเปนแบบด้ังเดิม  อุปกรณและเคร่ืองมือจะพัฒนาจากความสามารถของ
เกษตรกรเอง  และจากทรัพยากรท่ีเขามีอยู  การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี  จะทําใหชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ   ไมวาจะเปนการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  การคาขายหรือการประกอบอาชีพดานการบริการ  เทคโนโลยีก็จะ
สามารถชวยได  และยังชวยใหและยังชวยใหสามารถติดตอสื่อสารกับชุมชนภายนอกได  ซึ่งยอม
สงผลใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได 
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 การพ่ึงตนเองทางดานจิตใจ 

 หลวงพอนาน  หรือ  พระครูพิพิธประชานารถ  ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาคน  ตอง
ใชหลักธรรมเพ่ือใหเกิดความพรอมที่จะรวมกันทํางานพัฒนา  เพื่อแกปญหาช ีวิตและชุมชน  โดยใช
หลักอริยสัจสี่มาอธิบายไดแก (อางถึงในสมพันธ  เตชะอธิก  2537 : 26) 
 ทุกข  คือ  การที่ชาวบานมีหนี้สิน  ความยากจน  เกิดอบายมุข  ฟุมเฟอย  ถูกกดขี่ขูดรีด 
 สมุทัย  คือ  สาเหตุแหงทุกข  เพราะไมไดเก็บทรัพย  การเสียเปรียบนายทุน  การถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากนายทุน 
 นิโรธ  คือ  ทางดับทุกข  โดยจะมีการบริหารจัดการชีวิตและชุมชน  ใหมีความสุขข้ึน  มี
จิตใจท่ีสูงข้ึน  โดยใชหลักกรรมฐานเปนตัวพื้นฐาน  ที่ทําใหจิตใจยอมรับตอปญหาและสามารถ
ตอสูปญหาได 
 มรรค  คือ  วิธีการ  โดยมีกิจกรรม  สหบาลขาว  รานคาชุมชน  กลุมออมทรัพย 
 การท่ีจะพึ่งตนเองไดนั้นจะตองเช่ือมั่นวา  คนยอมชวยตนเองไดกอนบุคคล  กลุมชน
องคกร  หรือประเทศชาติที่มีการพัฒนาตนเองไดเปนอยางสูงน้ันจะตองเร่ิมตนโดยคนท่ีมีจิตสํานึก
เปนตัวเรา  เปนตัวกระตุนใหบุคคลคิดแสวงหาหลักการและแนวทางเพ่ือนํามาเปนแกนสําคัญใน
การสรางตนเองและสังคม  กรอบทฤษฎีนี้ไดชี้ใหเห็นวาบุคคลท่ีไดรับความสําเร็จในชีวิตจะตองมี
ไตรสิกขา  ซึ่งประกอบดวย  ศีล  สมาธิ  ปญญา  การกระทํากิจการใด ๆ ตองเปนไปตามหลักการ
พึ่งตนเอง  หลักการปฏิบัติตอตนเองและชุมชนนั้น  บุคคลจะกระทําการใด ๆ ตองอาศัยศีล 5 เปน
พื้นฐาน  โดยประกอบการพัฒนาชีวิตและการผลิตโดยอาศัยมรรค 8  คือทางสายกลางในการดําเนิน
ชีวิตเพ่ือใหเขาใจปญหาที่เผชิญอยูในปจจุบัน  ในการพัฒนาสังคมน้ันจะตองเร่ิมตนดวยการพัฒนา
ศีลธรรมหรือจิตใจกอนแลวจึงนําไปสูการพัฒนาสังคม (สัญญา  สัญญาวิวัฒน  2542 : 71) 
 นอกจากนี้การ พ่ึงตนเองทางดานจิตใจ   สามารถนําหลักธรรมมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อใหอยูรวมกับบุคคลอ่ืนได  และเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ  คือ 
 1.  ใชพรหมวิหาร  4  คือ 
  1.1  เมตตา  มีความปรารถนาดีตอกัน 
  1.2  กรุณา  ชวยเหลือสงเคราะหผูที่มีปญหา 
  1.3  มุทิตา  พลอยยินดีเมื่อเขาประสบผลสําเร็จ 
  1.4  อุเบกขา  การนิ่งเฉย  การวางเฉย 
 2.  ใชสังคหวัตถุ 4  ซึ่งเปนธรรมสําหรับผูกมิตร  ธรรมสําหรับสรางมนุษยสัมพันธ  คือ 
  2.1  ทาน  คือ  การให  รวมท้ังสิ่งของและแรงงาน 
  2.2  ปยวาจา  คือ  การพูดจาในสิ่งที่เปนจริง  พูดเพ่ือสรางความสามัคคี  พูดในสิ่งท่ีดี 
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  2.3  อัตถจริยา  คือ  ทําตนใหเปนประโยชน  ชวยเหลือรวมแรงรวมใจกัน 
  2.4  สมานัตตา  คือ  ความเสมอตนเสมอปลาย 
 3.  ใชอิทธิบาท 4  ซึ่งเปนธรรมสําหรับการปฏิบัติงาน  คือ 
  3.1  ฉันทะ  คือ  ความพอใจ  ความรักใคร 
  3.2  วิริยะ  คือ  ความเพียรอยางบริสุทธิ์ 
  3.3  จิตตะ  คือ  ความเอาใจจดจอ  ฝกใฝตั้งมั่น  แนวแน  ในสิ่งนั้น 
  3.4  วิมังสา  คือ  การตรึกตรองใชปญญาใครครวญ 
 การพึ่งตนเองไดทางจิตใจของคนในชุมชน  จะทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  คนใน
ชุมชนจะตองมีจิตใจท่ีเขมแข็ง  มีความเชื่อมั่น  มีความรัก  มีความสามัคคี  ในชุมชนของตน  และ
นอกจากน้ันจําตองเปนคนที่รูจักพอ  รูจักประมาณตน  ไมโลภมาก  พอใจในสิ่งท่ีตนเองมี  มีความ
ขยันหมั่นเพียร  ดังคํากลาวท่ีวา  “ไมมีความยากจน ในหมูชนท่ีขยัน” หากมีคนในชุมชนประเภทน้ี
มากเทาไร ยอมจะสงผลใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึน และการพ่ึงตนเองไดทางจิตใจยังจะ
เปนการเพ่ิมรากฐานของการพึ่งตนเองในดานอ่ืนดวย 

 การพ่ึงตนเองทางดานทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในท่ีนี้  หมายถึง  สิ่งใด ๆ ที่มีอยูโดยธรรมชาติในชุมชน  หรือ
สามารถหามาได  การพึ่งตนเองไดทางธรรมชาติหมายถึง  การมีทรัพยากรธรรมชาติ  ความสามารถ
ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตินั้น  และความสามารถในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ใหดํารงอยูไมใหเสื่อมเสียไปจนหมดสิ้น  หรือไมใหเสียสมดุลธรรมชาติมากนัก  ตัวอยาง
ทรัพยากรธรรมชาติคือ  ดิน  น้ํา  ปา  สัตวบก  สัตวน้ํา  รวมทั้งแรธาตุตาง ๆ ที่มีคาและความสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตของมนุษย (สัญญา  สัญญาวิวัฒน  2542 : 94 - 97) 
 ประจักษ  บุญอารีย (อางถึงใน  อรพรรณ  ภมรสุวรรณ  2544 : 42 - 43) แนวคิดเก่ียวกับ
การพึ่งตนเองมี 7 ประการ คือ 
 1.  การพึ่งตนเองไดทางจิตใจ  เปนผูมีสมาธิ  เชื่อมั่น  ควบคุมสติใหมั่น  ไมตกเปนทาส
ของกิเลสท้ังปวง  ยึดมั่นในทางแหงความดีงาม 
 2.  ผูที่พึ่งตนเองไดทางความคิด  จะมีความสามารถในการวิเคราะหสูง  คิดเปน  ทําเปน  
แกปญหาไดดี 
 3.  สุขภาพรางกายที่สมบูรณ  แสดงถึงคุณภาพชีวิตของบุคคล  อันเปนผลของความ
สมดุลภายในตนเอง  เปนความรับผิดชอบสวนตัวตอการบริหารชีวิต  พึ่งตนเองได  ไมปลอยใหเปน
เร่ืองของแพทยและโชคชะตา 
 4.  การพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจเปนฐานกอใหเกิดความสุข 
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 5.  การพ่ึงตนเองไดในทางการงาน  เปนพื้นฐานความม่ันคงแหงชีวิต  และการรวมมือ
รวมใจทํางานกับผูอื่น 
 เสนห  จามริก (2541 : 188) กลาวถึงคําวา  “พึ่งตนเอง”  หมายถึง  ภูมิปญญาท่ีจะรูจัก
พื้นฐานและศักยภาพของตนเองเพียงพอที่จะเรียนรูอยางมีสติที่จะเลือกสรร  วิชา  ความรู  รวมทั้ง  
เทคโนโลยีจากภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  และท้ังในขณะเดียวกันก็มีวิชา
ความรูของตนเองท่ีจะเสนอตอโลกภายนอกดวย  ไมใชเพื่อประกวดประขันหรือชวงชิงประโยชน
ไดเสียกัน  หากเพื่อเปนสื่อประสานปรองดองความรู  ประสบการณและประโยชนรวมกัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประชาชาติบานใกลเรือนเคียง 
 ยุวัฒน    วุฒิเมธี (2537 : 62) ไดใหความหมายของการพ่ึงตนเองวา หมายถึง การท่ี
ชุมชนหรือเขตมีความสามารถที่จะดําเนินโครงการและลงทุนดําเนินกิจการไดโดยตัวเอง เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกทองถิ่น และยังใหความหมายอีกวา หมายถึงสภาวะท่ีสมาชิกของชุมชนหรือชาวบาน
สามารถชวยเหลือตนเองไดและมีขีดความสามารถที่จะแกปญหาหรือสนองความตองการของ
ตนเองและชุมชนไดมากขึ้นรวมท้ังสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
สังคม  และการเมืองไดอยางเหมาะสม 
 อภิชาต  ทองอยู  และคณะ (2530 : 5) ไดกลาวถึงการพึ่งตนเองเปน  2  ลักษณะ  ที่
เกี่ยวพันกัน  คือ  การพ่ึงตนเองทางกายภาพ  ไดแก  การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและการปกครอง
ตลอดจนการจัดสัมพันธทางสังคมแบบแผนของตัวเอง  ซึ่งเปนการผลิต เพื่อบริโภคเปนหลัก  โดย
สัมพันธกับสวนท่ีสองคือ  การพ่ึงตนเองตามวัฒนธรรม  ความเชื่อ  สติปญญา  และอํานาจการ
ตัดสินใจซึ่งมีผลตอกันและกันท้ังสองดาน  ในการพ่ึงตนเองดังกลาวมิใชการปดตัวเองและโดด
เด่ียวตัวเองออกจากสังคมทั่วไป  หากแตเมื่อกลาวถึงหมูบานพ่ึงตนเองก็จะหมายความวาเปนสังคม
ที่มีแบบแผนทางวัฒนธรรมและการผลิตของตัวเอง  มีการผลิตเพ่ือบริโภคเปนหลักมีศักยภาพที่
ดําเนินไปตามรากฐานแหงวัฒนธรรมของตัวเองสูง  ขณะเดียวกันมีการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกัน
และกันเสริมไปดวย  ทั้งภายในหมูบานเองและกับภายนอกหมูบานในความเปนจริงมาโดยตลอด  
โดยท่ียังสามารถดํารงความเปนตัวของตัวเอง  ที่สืบทอดวิถีแหงการพ่ึงตัวเองมาไวไดทั้งสองดาน 
 วิชิตวงศ  ณ  ปอมเพชร (2530 : 17) ไดนิยามการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจวาหมายถึง
ความสมดุลระหวางขีดความสามารถในการผลิตกับขอบเขตของการบริโภค 
 กาญจนา  แกวเทพ และ กนกศักดิ์ (2530 : 34) กลาววาการพ่ึงตนเอง หมายถึงกิจกรรม
ทั้งหลายท่ีกระทําโดยปจเจกชนและครัวเรือน เพื่อบรรลุถึงการมีหลักประกันในการดํารงชีวิตและ
ไดแบงระดับความหมายไว 2 สวนคือ 
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      1.  ความหมายในเชิงปจเจกบุคคล  หมายถึง  กิจกรรมทั้งหลายท่ีกระทําโดยปจเจก
ชนและครัวเรือน  เพื่อบรรลุถึงหลักประกันในการดํารงชีพของเขา 
      2.  ความหมายลักษณะของกลุม  หมายถึง  การท่ีกลุมมีการจัดระบบเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการตอบสนองตามความตองการของตนเอง  ดวยวิธีการชวยเหลือตนเอง 
 สรุป  การพ่ึงตนเอง  คือ  การท่ีคนสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยไมเปนภาระของคน
อ่ืนมากเกินไปในทุกดาน  โดยมีความสมดุล  ความพอดีในชีวิต  และตองสอดคลองและสมดุลกัน
ระหวางเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติ  จิตใจ  สังคมและวัฒนธรรม   นอกจากนี้การ
พึ่งพาตนเองไมใหไดหมายถึง  คน ๆ เดียวหรือกลุม ๆ เดียว  จะพ่ึงตนเองไดโดยสมบูรณแตตอง
พึ่งพากลุมอื่น ๆ ดวย 

 5.2  องคประกอบการพึ่งตนเอง 

      เสรี  พงศพิศ   วิชิต  นันทสุวรรณ และ จํานงค  แรกพินิจ (2544 : 46 -47)  ไดกลาววา
การพึ่งตนเองในบริบททางสังคมแบบใหม  ตองใหความสําคัญกับองคประกอบ  3  ประการ  คือ 
           1. องคประกอบดานครอบครัว  ครอบครัวคือผูวางแผนการผลิตทางการเกษตร  ที่
สัมพันธกับการบริโภคและความจําเปนพื้นฐานของสมาชิกในครอบครัว  และการจัดการผลผลิต  
การเก็บถนอมอาหารเพ่ือใหเพียงพอตอครอบครัว  และสัมพันธกับชวงเวลาหรือฤดูกาล  เปนการ
พึ่งตนเองในระดับครอบครัว 
           2. องคประกอบดานชุมชน  หรือ  องคกรชุมชน  หรือ  ระบบการจัดการในระดับ
ชุมชนที่เกิดจากการรวมมือของชาวบานในชุมชนหลายครอบครัวรวมกัน  เพื่อจัดการกับผลผลิต
สวนเกินความจําเปนพ้ืนฐานของครอบครัว  กระจายความพอเพียงใหกับทุกครอบครัวในชุมชน  
เปนการสรางระบบการพึ่งตนเองของชุมชน 
           3. องคประกอบดานความสัมพันธระหวางชุมชน  หรือเครือขายองคกรชุมชน  
คือ  ระบบการแลกเปลี่ยนและการพึ่งพาระหวางชุมชนหรือองคกรชุมชน  ในดานความรูและ
ประสบการณ  ผลผลิต  ทรัพยากรและเงินทุน  และพัฒนาความรวมมือระหวางองคกรชุมชน  เพื่อ
จัดการภารกิจเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนท่ีไมสามารถดําเนินการโดยลําพังเพียงชุมชนเดียว  เปน
การสรางระบบระหวางชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 

 5.3  แนวทางการพ่ึงตนเอง 

      สุภางค  จันทวานิช  และ  วรรณี  ไทยยานันท (2539 : 145 - 213) ไดศึกษาแนว
ทางการพ่ึงตนเองท้ังของนักวิชาการและปราชญชาวบานไวดังนี้ 
      วิบูลย  เข็มเฉลิม  กลาววา  คนที่จะมีชีวิตอยูไดโดยไมเดือดรอน  ควรจะพ่ึงตนเองได
โดยยึดหลักดังนี้ 
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           1. ครอบครัวมีชีวิตท่ีสงบ  สะดวก 
           2. มีอาหารพอเพียง 
           3. มีสมุนไพรและไมยืนตน 
           4. มีคุณธรรม 
           5. อยูไดโดยมิตองพึ่งคนภายนอก 
           6. เรียนรูดวยตัวเอง  รูอารมณ 
           7. มีการรวมกลุม 
           8. ทําเหลือแลวจึงใหคนอื่นกิน 
           9. ทําตัวเองใหงายไมฟุมเฟอย 
         10. หยุดไมไปตามกิเลส 
         11. แกปญหาดวยตนเองใหได 
         12. รูจักวางแผนชีวิตใหกับตนเอง 
         13. ปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
         14. มีของใชเฉพาะที่จําเปน 
         15. มีเงินไวใชเฉพาะกรณีจําเปน 
         16. เปนตัวของตัวเองสูง 
         17. ทําเกษตรครบวงจร 
         18. มีทุนเปนสวัสดิการ  ใหการศึกษา 
         19. ไมผูกพันกับระบบทุน 
         20. อายุ  60 – 70  ป  มีชีวิตที่สงบ 
         21. รูจักบูรณาการความคิดใหรูเทาทันและมีความพรอมในการแกปญหาของ
ตนเอง 

 พระไพศาล  วิสาโล  กลาววา  แนวทางในการพ่ึงตนเอง  มีรายละเอียด  ไดแก 
      1. มีปจจัยยังชีพพอเพียง  ไมอดอยากยากแคนหรือเปนหน้ีสิน  สามารถเลี้ยงชีพได
ดวยตัวเอง 
      2.  ปกครองตนเองได  เปนไทแกตนเอง  ไมถูกบีบคั้นหรือครอบงําอยูในอาณัติผูใด 
      3.  เปนอยูดวยปญญา  มีจิตปลอดพนจากความทุกข  ความเรารอนทะยานอยากมี
ความสุขจากสภาวะภายใน  โดยไมเปนทาสความสุขทางวัตถุหรือปจจัยภายนอก 
 พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตโต) กลาววา  การพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ  เชน  มีอาชีพ  
มีความประหยัด  ขยัน  และสุจริต  มีเงินใชและใชเงินเปน  เปนผูผลิตและบริโภคเปน  เปนคุณภาพ
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ชีวิตระดับพื้นฐาน  นอกจากน้ี  ตองมีสุขภาพดี  มีพลานามัยและมีปจจัยเคร่ืองรักษาสงเสริมสุขภาพ  
มีอาหารที่มีคุณคา   มีกินและกินเปน   มีที่ยูอาศัยและท่ีทํางานท่ีเหมาะ   ไมแออัด   สะอาด  
สะดวกสบายตอการดําเนินชีวิต  การทํางานและการเดินทาง  อยูรวมและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  
รับผิดชอบ  เอ้ือเฟอ  มีน้ําใจเกื้อการุณย  ผูกมิตรและขวนขวาย  ทํากิจที่เปนประโยชน  มีเวลาวาง
เปนของตนเอง  และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการเสนอความร่ืนรมยบันเทิงท่ีไรโทษ     
ชื่นชมซาบซึ้งในสุนทรียและในการที่จะพัฒนาตนย่ิงข้ึนไปในดานตาง ๆ  
 
 ทองดี  นันทะ  กลาวถึงวิถีทางพึ่งตนเอง  ไวดังนี้ 
      1.  สามารถใชวัฒนธรรมทองถิ่นในการพัฒนาช ีวิต 
      2.  ทําดวยความมั่นใจและใชแรงงาน 
      3.  รูจักสังเกตปรากฏการณและปรับใชใหเกิดประโยชน 
      4.  ผลิตเพื่อยังชีพ 
      5.  ใชปจจัยการผลิตตามธรรมชาติอยางมีคุณคา 
      6.  ดํารงชีวติดวยความสงบสุข 
      7.  เลี้ยงสัตวที่หากินเองได  หรือกินเศษอาหาร 
      8.  ปลูกตนไมนอยตนแตดูแลใหทั่วถึง 
      9.  ไมใชสารเคมีทุกชนิด  ทั้งปุยและยาฆาแมลง 
    10. ตําขาวกันเปนประจําเพื่อเอารํามาเลี้ยงสัตว 
    11. ปลูกสมุนไพร  รักษาโรคโดยสมุนไพร  และวิธีรักษาแบบพ้ืนบาน  พึ่งหมอที่
โรงพยาบาลใหนอยลง 

 5.4  ประโยชนของการพ่ึงตนเอง  
      โฉมสมร  เหลือโกศล (2531 : 34) ประโยชนของการนําเทคนิคการพึ่งตนเองจะชวย
ใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค  คือ 
      1.  ชวยใหคนตระหนักในคุณคา  ความสามารถ  และพลังศักยภาพของตนเอง 
      2.  ชวยใหคนสามารถคิดและตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ไดดวยตนเองโดยไมตองพ่ึงพา
จากภายนอกหรือบุคคลอ่ืน  แตมิไดหมายถึงการแยกออกจากผูอ่ืน  การพ่ึงพาผูอ่ืนเปนอยางรูเทาทัน  
และไมแขงขัน  หรือมุงครอบงําเหนือกวา  ทั้งไมยินยอมใหผูอื่นมาทํากับตนดวย 
      3.  ประชาชนสามารถแกไขปญหา  วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง  รูขอดี  ขอเสีย  
ขอจํากัด  และขอบกพรองของตนเอง  สามารถใชทรัพยากรหรือสิ่งที่มีอยูใหเกิดประโยชนได 
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      4. การพึ่งตนเองทําใหเกิดการเปนตัวของตัวเองในความคิด  เปนตัวของตัวเองใน
ทัศนะการมองปญหาตาง ๆ  
      5. ชวยใหชุมชนและประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุขโดยไมตองยืดหรือมุงพ่ึงพา
ระบบภายนอก  ถามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทําใหลักษณะพอเลี้ยงตัวได  เปนระบบท่ีลดระดับการ
พึ่งพาจากภายนอกทําใหพออยูไดและประชาชนสวนใหญไดประโยชน 
      6. การพ่ึงตนเองจะทําใหประชาชนต่ืนตัวในสิทธิและเสรีภาพของเขาเองสนใจที่จะ
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนของตนเองอยางแทจริงเพ่ือประโยชนสุขของ
สังคมสวนรวม 
 โดยสรุป  การพึ่งตนเอง คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตอยูไดอยางอิสระ มั่นคง 
สมบูรณ  ไมเปนภาระคนอ่ืนมากเกินไป   มีความสมดุล   ความพอดีในชีวิต  ผูวิจัยไดนําแนวคิดน้ี
มาเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดและการสรางแนวคําถามในการวิจัยในดานของการสรางกลุม  การ
ดํารงชีวิต 
 
6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในเร่ือง “องคการแหงการเรียนรู” สามารถรวบรวม
ผลงานวิจัย ไดดังนี้ 
 ปาริชาติ  คุณปลื้ม (2548)  ไดศึกษาเร่ือง   “ การพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ”  โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบของ
องคการแหงการเรียนรูที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา   
รูปแบบที่เหมาะสมขององคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยตามแนวคิด
ของผูเชี่ยวชาญพบวาประเด็นสําคัญที่กอใหเกิดหลักการท้ัง 5 ตามแนวคิดของเซงก้ี  ประกอบดวย  
หลักการท่ี  1  ความรอบรูแหงตน  ไดแก  การสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความอยากที่จะเรียนรู  และ
ความสามารถปรับเปลี่ยนความกดดันในการทํางานใหเปนแรงกระตนท่ีนํามาสรางสรรคผลงานได  
หลักการท่ี 2  การสรางแบบจําลองความคิด  ไดแก  การมีทักษะในการฟงและมีการเปดใจที่จะ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและการใชแหลงความรูหลาย ๆ แหลงเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ  
หลักการท่ี  3  การสรางวิสัยทัศนรวม  ไดแก  พนักงานตองมีความเขาใจในวิสัยทัศนขององคการ
อยางชัดเจน  และการยอมรับวาความสําเร็จขององคการเปนภาระงานของพนักงานทุกคน  หลักการ
ที่  4  การเรียนรูเปนทีม  ไดแก  การพัฒนาและสงเสริมระบบการทํางานเปนทีมและการสรางแรงยึด
เหนี่ยวระหวางสมาชิกในทีม  หลักการที่  5  ความคิดเชิงระบบ  ไดแก   มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางผูที่ทํางานในหนวยงานเดียวกันและระหวางหนวยงาน  และการมีความเขาใจในการ
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จัดลําดับความสําคัญของงาน  สวนแนวคิดของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนพบวาประเด็นสําคัญท่ี
กอใหเกิดหลักการท้ัง  5  ประกอบดวย  หลักการท่ี  1  ไดแก  การมสีติและฝกจิตใจใหมีความมุงม่ัน
ในการใฝเรียนใฝรู  และการใชขอมูล  ขอเท็จจริงและเหตุผลทุกคร้ังในการคิดวิเคราะหและ
ตัดสินใจ  หลักการท่ี  2  ไดแก  การปรับระบบการศึกษาที่สามารถสอนใหคิดและวิเคราะหไดดวย
ตนเอง  และการใชแหลงความรูหลาย ๆ แหลงเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ  หลักการท่ี  3  ไดแก  
การยอมรับความสามารถของผูอ่ืน  และการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  หลักการที่  4  ไดแก  
การมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีม  และการมีกระบวนการฝกอบรม
สมาชิกในทีม  และหลักการท่ี  5  ไดแก  การมีความเขาใจในการจัดลําดับความสําคัญของงาน  และ
ระบบ  โครงสราง  นโยบายและกระบวนการทํางานขององคการตองมีการออกแบบใหสามารถ
ดัดแปลงแกไขมีความยืดหยุนและตอบสนองตอสิ่งที่มากระทบท้ังภายในและภายนอกองคการ 
 สุชาติ  ใจภักดี (2549)  ไดศึกษาเร่ือง   “ รูปแบบองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัย
ชุมชนในประเทศไทย ”    ผลการศึกษาพบวา   รูปแบบองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยชุมชน
ในประเทศไทย  ที่นําเสนอมีดังน้ี  1)  ดานบุคคลมีความเปนเลิศ  มีนิสัยใฝเรียนรูศึกษาหาความรู
อยางตอเน่ือง  มีมนุษยสัมพันธและความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความมุงม่ันต้ังใจรักษาจุดยืนท่ีจะทํา
ใหสําเร็จ  ภูมิใจในวิชาชีพ  และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเกิดผลที่ตองการไดจริง  2)  ดาน
รูปแบบวิธีการคิด  มีความรู  ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีพัฒนาความคิดใหสอดคลองกับ
สถานการณเปนจริง  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพรอมรับขอมูลใหม ๆ เพื่อนํามาพัฒนาความคิด
สรางสรรคของตนและมองส่ิงท่ีเกิดขึ้นในเชิงบวก  3)  ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของวิทยาลัย  บรรยากาศที่เปดเผยและโปรงใสกอใหเกิดการมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัย  4)  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  มีความสามารถ
ในการประสานงานกับทีมงาน  มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  เชื่อวาทีมงานมีสวนสําคัญในการทํางานใหประสบความสําเร็จ  มีการพัฒนาสมาชิกในทีม
ใหมีคุณธรรม  จริยธรรม   มั่นคงในอารมณ  5)  ดานการคิดเชิงระบบ  การมองการณไกล  
ปฏิบัติงานอยางมีขั้นตอน  จัดลําดับความสําคัญอยางเปนระบบ  6)  ดานวัฒนธรรมองคการ  เขาใจ
และยอมรับรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายของวิทยาลัย  เนนวัฒนธรรมการทํางานรวมกันและการ
แสวงหาความคิดเห็นที่ดีที่สุด  โดยไมคํานึงวาจะมาจากผูใดแหลงใด  7)  ดานบรรยากาศองคการ  มี
เคร่ืองอํานวยความสะดวก  มีบรรยากาศที่เอ้ือใหบุคลากร  มีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  การ
พัฒนาความสัมพันธมุงสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมีการจัดกิจกรรมสังสรรคเพื่อเสริมสราง
ความเปนกันเองอยูเสมอ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาถึงประเด็นเร่ือง “การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ” ผูวิจัยไดทําการแบงวิธีการศึกษาออกเปน 4 
ประเด็น ดังน้ีคือ 

  1. รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนีเ้ปนการศึกษาเชิงคุณภาพ  เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม  และเก็บขอมูลจาก
หนังสือ  เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลมีความนาเช่ือถือและครอบคลุมประเด็นท่ีตองการ
ศึกษา      รูปแบบการเก็บขอมูลภาคสนาม  ผูวิจัยใชวิธีการสังเกต  การสัมภาษณ  โดยใชแนวคําถาม
และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูล  อาทิเชน  ประธานกลุม  รองประธานกลุม  และสมาชิกในกลุม  
ในระหวางการเก็บขอมูลผูศึกษาขออนุญาตในการใชเคร่ืองบันทึกเทป  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวน  
หลังจากการเก็บขอมูลแลวผูศึกษานําขอมูลที่ไดมาทําการเรียบเรียงและจัดหมวดหมู  เพื่อนํามาใชใน
การวิเคราะหและนําเสนอผลการดําเนินการศึกษาตอไป 

 2. การเลือกพ้ืนท่ีวิจัย 

  พื้นที่ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  “วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ”  ในปจจุบันมีจํานวน
สมาชิกทั้งสิ้น  30  คน  ซึ่งกอตั้งมาต้ังแตป  พ.ศ. 2518  สมาชิกสวนใหญเปนคนในชุมชนที่มี
แนวความคิดรวมกันโดยการนําภูมิปญญาชาวบานท่ีมีอยูมาดัดแปลงกอใหเกิดผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม  เปนการเสริมสรางอาชีพใหกับชาวบาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  มีรายไดเพิ่มข้ึน   
นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู  พัฒนาตนเอง  โดยนําเอาทักษะ  ประสบการณ  ความชํานาญของแตละ
บุคคล มาถายทอดภายในกลุม  รวมท้ังหนวยงานของรัฐไดเขามาสนับสนุนในการเสริมสรางความรู
เพิ่มเติม  โดยการจัดอบรม  ปจจุบันวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิยังเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร  เปนศูนยการเรียนรูในชุมชน และเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล  จาก
เหตุผลดังกลาวขางตน   จึงเปนมูลเหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจศึกษาประเด็นเร่ือง “การสรางองคการแหง
การเรียนรูสูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์”  ดังนั้น วิสาหกิจชุมชน  
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เกษตรกรมหาสวัสด์ิ  ตําบลมหาสวัสด์ิ  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  จึงถือวาเปนพื้นที่ที่
เหมาะสมสําหรับการศึกษาเปนอยางยิ่ง 

  3.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ การรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารและการรวบรวมขอมูลภาคสนาม  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
       3.1  ขอมูลทุติยภูมิ 
  ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาคนควาจาก  หนังสือ  เอกสาร งานวิจัย  ตําราที่เกี่ยวของ
กับ แนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู   แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  และแนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 
  3.2  ขอมูลปฐมภูมิ 
        3.2.1 ติดตอประสานกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  เพื่อทําการเลือก
กลุมที่นาสนใจและตรงประเด็น เพื่อลงพ้ืนที่ในการเก็บขอมูลภาคสนาม 
   3.2.2 เมื่อไดกลุมตองการแลว  ติดตอประสานกับหัวหนากลุมเพ่ือทําการสัมภาษณ
เบื้องตน  โดยลักษณะการสังเกตและการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดใชหลักการสังเกตและการสัมภาษณ  ดังนี้ 
        3.2.2.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) ผูวิจัยจะเขาไปมี
สวนรวมพูดคุยกับสมาชิกในกลุม และมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม เพื่อใหทราบขอมูลเชิงลึก  
       3.2.2.2  สัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) การศึกษาไดใชแนวคําถามในการ
สัมภาษณ  ซึ่งมีการตั้งคําถามไวลวงหนา เชน สถานภาพของผูใหขอมูลหลัก ประวัติความเปนมาของ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  จุดเร่ิมตนของการรวมกลุม  กิจกรรมของกลุมผลิตภัณฑของกลุม  
ชองทางการจัดจําหนาย  กระบวนการในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง  การสรางเครือขายในชุมชน
และนอกชุมชน  การสนับสนุนของภาครัฐ  นอกจากน้ียังใชสัมภาษณโดยใชคําถามแบบปลายเปด  เปน
วิธีการสัมภาษณโดยใหผูตอบแสดงความคิดเห็นของตน   การศึกษาไดใชแบบสัมภาษณ    การพูดคุย
ในเร่ืองทั่วไปของกลุม    แลวเร่ิมเขาสูประเด็นที่สนใจในการศึกษา เชน ประวัติความเปนมา  
กระบวนการในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง  เปนตน 
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  3.3 การวิเคราะหขอมูล   
  ขอมูลเบื้องตน ไดมาจากการสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ  และจากการบันทึกขอมูล นํา
ขอมูลที่ไดมาพิจารณาและแยกตามประเด็น  เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ผูวิจัยทําการตรวจสอบ
ขอมูลจากการสังเกต  สอบถาม   สัมภาษณ  ซ้ํา ๆ  กันจากบุคคลที่เปนสมาชิกในกลุมแมบานเกษตร
มหาสวัสด์ิจนไดขอสรุปที่ชัดเจนตามประเด็นที่ตองการเพื่อนําไปเขียนบรรยายสรุปผลของการ
ศึกษาวิจัยตอไป  
  3.4  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล     
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีดังนี้ 
   3.4.1  ตัวผูวิจัย 
                       3.4.2   แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ  โดยมีแนวคําถามในประเด็นตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี 
    3.4.2.1 สถานภาพของผูใหขอมูลหลัก 
    3.4.2.2   ประวัติความเปนมาของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 
    3.4.2.3   จุดเร่ิมตนของการรวมกลุม 
    3.4.2.4   กิจกรรมของกลุม 
    3.4.2.5   ผลิตภัณฑของกลุม 
    3.4.2.6   ชองทางการจัดจําหนาย 
    3.4.2.7   กระบวนการในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 
    3.4.2.8   การสรางเครือขายในชุมชนและนอกชุมชน 
    3.4.2.9  การสนับสนุนของภาครัฐ 
   3.4.3  การสังเกตโดยใชเคร่ืองมือประกอบ  เชน เคร่ืองบันทึกเสียง  กลองถายรูป 
สมุดจดบันทึก       

 4.  ระยะเวลาในการวิจัย 
 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย  เร่ือง “การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ” ใชเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น 2 ป 7  เดือน โดยเร่ิม
ตัง้แตเดือนกรกฎาคม 2552 – เดือนกุมภาพันธ  2555  โดยไดกําหนดเปน  4  ขั้นตอน  ดังนี ้
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                  1.  ขั้นตอนการกําหนดหัวขอ  ปญหา  วัตถุประสงค  ประโยชนที่จะไดรับ 
                  2.  ขั้นตอนการสืบคนทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
                  3.  ขั้นตอนการลงพื้นที่ศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณ และสังเกต 
                  4.  ขั้นตอนการนําผลขอมูลมา วิเคราะห  ประเมินผล  สรุปผลการวิจัย 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

                การศึกษา เร่ือง การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ผูวิจัยได
เขาถึงวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  ตําบลมหาสวัสด์ิ  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  
เพื่อเก็บขอมูลโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  สัมภาษณสมาชิกในกลุม  ซึ่งประกอบดวย ประวัติ
ความเปนมาในการจัดต้ังกลุม  การดําเนินงาน  การสงเสริมการเรียนรู  การฝกทักษะ  และผลิตภัณฑ  
เรียนรูการทํางานของกลุมโดยผานการสังเกต  เขารวมกิจกรรม  และการศึกษาการสรางองคการ
แหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการศึกษามีดังนี้ 

1. ความเปนมาของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 
2. การสรางองคการแหงการเรียนรู 
3. การดําเนินงานในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ความเปนมาของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 
  วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ ตั้งอยูที่ตําบลมหาสวัสด์ิ  อําเภอพุทธมณฑล  
จังหวดันครปฐม  ทําการกอตั้งขึ้นเม่ือป  พ.ศ. 2518  มีสมาชิกจํานวน  18  คน  และปจจุบันมีจํานวน
สมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 30 คน  โดยมีนางปราณี  สวัสด์ิแดง  เปนผูริเร่ิมกอตั้ง   ในปจจุบันรับหนาท่ี
ประธานกลุม  ภายในชุมชนมหาสวัสด์ิประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จึงมีผลิตผลทางเกษตร
คอนขางมาก  จึงทําใหประธานกลุมเกิดแนวคิดการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคามากท่ีสุด  จึงนํา
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเปนจํานวนมากและเกษตรกรไมเห็นคุณคานํามาแปรรูป  เชน  มะมวง  
กลวย  เปนตน  โดยใชภูมิปญญาท่ีมีอยูมาประยุกตใชเพื่อแปรรูปใหเกิดผลประโยชนสูงสุด  และทํา
เชนนี้เร่ือยมาจนคนภายในชุมชนพบเห็นจึงใหความสนใจที่จะเรียนรูในการแปรรูปผลิตภัณฑ  
หลังจากน้ันจึงไดมีการรวมตัวกันข้ึนภายในชุมชนเพ่ือทําผลิตภัณฑออกจําหนายเปนการหารายได
เสริมใหกับครอบครัว   
   “เร่ิมแรก  กลุมกอตั้ง  ตั้งแต 2518  ระดมกําลังกันมาแปรรูปเร่ือง กลวย มะละกอ แลว
ก็เอามาขายตามวัด เอาเงินมาแบงกัน  รวมกันแปรรูปแลวแบงกันไปกิน” (สุรีย  สวัสดิ์จุน) 
   “เร่ิมแรกท่ีทําเพราะผลไมในชุมชนมันเยอะมาก  เชน  มะละกอ  มะมวง  กลวย  ลูก
สวย ๆ ก็ขายได  ลูกไมสวยก็ทิ้งใหปลา  ก็เลยเอามาแปรรูป” (ปราณี  สวัสด์ิแดง) 
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  จนกระท่ังในป  2538  มีการระดมหุนจากชุมชน  เพื่อเปนตนทุนในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรโดยจัดทําเปนระบบสมาชิกและจัดต้ังเปนกลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสด์ิ” มีการรับ
สมัครสมาชิกและจําหนายหุน  หุนละ 100  บาท  เมื่อถึงสิ้นปมีการแบงเงินออกเปน 3 สวน โดยแบง
เขากลุมเพื่อเปนทุนในการดําเนินงานตอไป  เขากองทุนหมุนเวียน  และปนผลใหกับสมาชิกภายใน
กลุม  แตตองพบกับปญหาในการปนผล  เพราะสมาชิกไมเขาใจเร่ืองระบบหุน ดังน้ันประธานได
การยกเลิกระบบหุนและคืนหุนใหกับสมาชิกทั้งหมด ตอมาทานประธานกลุมจึงเปนลงทุนดวย
ตัวเอง แตไมมีระบบการขายหุนใหสมาชิกยังคงเดิม ซึ่งสมาชิกยังไดรับรายไดจากการทําผลิตภัณฑ
เหมือนเดิม   
  “ปญหาท่ีวาคนท่ีมาลงหุน แตละคนออกไมเทากัน  บางคนกลัวไมไดเงินคืนก็ออกแค 
500 บาท  อีกคนหนึ่งมีเงินออก 1000  บาท  อีกคนหนึ่งมีเงินเยอะหนอยออก 2000 บาท  บางคน 
3000 บาท เรา ขายหุนหนวยละ 100  บาท  ไมมีบังคับแลวแตใครจะซื้อเทาไหร  ตอนปนผล มันก็
ตองปนไปตามระดับ 500  ก็ไดนอย  ใครท่ีลงทุนมากหนอยก็ไดปนผลเพิ่มข้ึนมาตามลําดับ  แต
ความคิดของชาวบานคือทําไมถึงไมใหเทากัน  คือตรงน้ีมันใหเทากันไมได  ทํายังไงเคาก็ไมเขาใจ”
(อุไร  สวัสด์ิแดง)  
  ชวงนั้นมีปญหาก็เลยหยุด แลวก็มาประชุมกันใหมวาในเม่ือมาลงแรงเทากันแตเงินไดไม
เทากัน  คนไดนอยไมพอใจ แตคนไดมากเคาพอใจแหละ เพราะหุนเคาเยอะ แตเราก็ใชวาจะใหแค
เงินปนผลอยางเดียว  แตเราก็ใหคาแรงบาง แตอาจจะไมสมนํ้าสมเนื้อ  อาจจะใหชดเชยไปเขาก็ยัง
ไมพอใจ  ถาไมพอใจก็เลยตองคืนหุน (ปราณี  สวัสด์ิแดง) 
  หลังจากน้ันในป  พ.ศ. 2546  ไดมีการจดทะเบียนเปน “หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ” ซึ่ง
มีการคิดคนและทําผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นมากมาย  เชน แชมพู  กลวยน้ําวาทอด แตในการจดทะเบียนน้ัน
ตองเลือกผลิตภัณฑหน่ึงอยางเทาน้ัน  จึงเลือกขาวตังจากขาวขาวธรรมดา  เพราะมีการทําขาวตังมา
ตั้งแตป 2538  จนกระทั่งป 2543 ไดมีการรณรงคใหประชาชนรับประทานขาวกลอง  จึงเปน
จุดเร่ิมตนในการพัฒนาขาวตังโดยทําจากขาวกลองงอก  นอกจากน้ีประธานกลุมยังออกไปเผยแพร
ความรูในการแปรรูปผลิตภัณฑใหกับแมบานตามหมูบานตาง ๆ เพราะมีความรูจากภูมิปญญาและ
ไปเรียนเพิ่มเติม ในการสอนน้ันตองถามความสมัครใจของแมบานแตละหมูบานกอนวาอยากทํา
ผลิตภัณฑชนิดใด  เม่ือสอนเสร็จจึงยกผลิตภัณฑที่สอนน้ันใหกับแมบาน  เพื่อเปนการสงเสริมการ
หารายไดเสริม   
  “ประธานเปนผูบุกเบิกในการใหความรูกับชุมชน เพราะมีความรูอยูแลวและไปเรียนมา
เพิ่มดวย   ก็เลยไปสอนตามหมูบาน หมู 4 อยากทํายาสระผม สอนเสร็จแลวเราก็ตองยกใหเคาไปเลย  
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หมู 3  ทํากลวยน้ําวาทอด  เรียนรูกันไป  ก็ยกใหเคาไป  อีกหมูหนึ่งก็สอนการทํากลวยหอมทอดแลว
ก็ยกใหไป จะไดเอาไปประกอบอาชีพได” (วันชัย  สวัสดิ์แดง) 
                  และปจจุบันไดมีการจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  โดยผลิตภัณฑ
หลักของกลุม  คือ  ขาวตัง  ซึ่งสรางช่ือเสียงใหกับกลุม  และนอกจากน้ีภายในกลุมยังเปดเปน
สถานท่ีทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความรู   เขามาชมวิธีการผลิต  อีกดวย 
2. การสรางองคการแหงการเรียนรู 
  การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรมหาสวัสดิ์  เกิดจากปจจัยหลายประการดังนี้ 
  2.1 ประธานกลุมมีศักยภาพและมีความเปนผูนํา    
  ภาวะผูนําท่ียั่งยืนไมไดเกิดข้ึนจากการแตงต้ังตามหนาท่ี แตเกิดจากเลือกเปนและ
การฝกฝนเองของบุคคลนั้นๆ  ภาวะผูนํา คือการที่บุคคลมีความสํานึกรูถึงบทบาท ความสามารถใน
การดําเนินการใด ๆ และกระจายศักยภาพน้ันไปสูบุคคลรอบขางไดอยางสรางสรรค  จากการศึกษา
พบวาภายในวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  ประธานกลุมเกิดข้ึนจากภาวะผูนําและมีบทบาท
สําคัญในการชวยผลักดันใหเกิดองคการแหงการเรียนรู   ประธานกลุม คือ  นางปราณี  สวัสด์ิแดง  
ถือวาเปนผูนําที่เปนทางการ  กอนหนาที่ประธานกลุมไดรับตําแหนงน้ี  ไดเปนผูนําตามธรรมชาติมา
กอน  เนื่องจากไดเปนผูริเร่ิมกอต้ังกลุม โดยเล็งเห็นวาผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูในชุมชนน้ัน
คอนขางมาก  หากผลผลิตไมไดมาตรฐานทําใหไมสามารถสงออกขายได  จึงมีแนวคิดนําผลผลิตมา
แปรรูปเพื่อใหไดประโยชนมากที่สุด เปนการชวยเหลือแมบานใหมีรายไดเสริม  จึงเกิดการชักชวน
แมบานภายในชุมชนรวมกันกอต้ังกลุมขึ้น  ในการเปนประธานกลุมนั้นไมเพียงเขาใจงานอยางเดียว
เทานั้น  ตองเขาใจคนอีกดวย  จึงไมใชเร่ืองงายเพราะตางคนตางมีความคิดและอารมณที่แตกตางกัน  
สามารถเห็นไดจากการบริหารจัดการและการแกไขปญหาภายในกลุม  นอกจากน้ี  ประธานกลุม
เปนคนที่มีความซื่อตรงตอหนาท่ี  ไมทอแทและละทิ้งหนาท่ีของตน  เห็นประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน  เสียสละท้ังเวลาและทรัพยสินสวนตัวเพ่ือพัฒนากลุมใหยั่งยืน  มีความเที่ยงธรรม  
ไมเห็นแกตัว  มีการแบงปนผลประโยชนใหกับสมาชิกอยางเทาเทียมกัน  ในการตัดสินใจทุกเร่ือง
ยึดหลักเสียงสวนมากและยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม  กลาคิด  กลาตัดสินใจจนทํา
ใหเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม  ไมเพียงแตงานภายในกลุมเทาน้ัน  งานในชุมชนประธานกลุม
ยังเปนหัวเร่ียวหัวแรง  ชวยเหลือ  เชน  งานวัด  งานศพ  งานแตง  เปนตน    สามารถสรางความ
เชื่อมั่น  และเชื่อใจจนไดรับเลือกตั้งเปนประธานจนถึงปจจุบัน 
  “ประธานกลุมคัดเลือกที่ศักยภาพ  เปนผูนําชุมชน  และตองเปนคนที่เกง  สามารถ
สอนคนได  ทําใหคนเลื่อมใสตัวเอง  ทําใหคนรูจักตัวเองได  และคุณแมเปนแบบน้ันมาต้ังแตตน  
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เพราะเปนผูนําชุมชน  เปนแมบาน  ซึ่งคนเดียวสวมหมวกหลายใบ  และดวยเปนคนกอตั้งดวยจึงได
ขึ้นมาเปนประธาน” (อุทุมพร  ศรีสดใจ) 
  “ตอนนี้ยังไมมีการเปลี่ยนประธานเพราะประธานยังมีศักยภาพและมีแรงในการ
ทํางานตรงน้ีอยู  เคาไปเรียนรูมา  และมาเปนตนคิด  ตนแบบ   แลวพวกภูมิปญญาก็ไดจากเคานะ” 
(ออม  สวัสดิ์สรเดช)  
  “ประธานกลุม เปรียบเสมือนผูนําในหมูบาน เปนคนที่ชาวบานเคารพ พูดจริงทํา
จริง ไมเอารัดเอาเปรียบ คนเล่ือมใสและมั่นใจวาไมมีการเสียเปรียบ  อยางเชน มีประชุม มีสัมมนา  
มีคนเขามาสอนวิชา  เคาก็เรียกทุกบานวาใหมาเรียนกัน” (กิมเฮ๊ียะ  แสงสินทรัพย) 
  ประธานกลุมยังเปนผูที่มีความกระตือรือรน  แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา  เพื่อ
นํามาพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาความรูใหกับสมาชิกในกลุมสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน  โดยการอานหนังสือ  ดูโทรทัศน  และเรียนรูเพิ่มเติมจากการศึกษาดูงานในกลุมงาน
หลาย ๆ แหง  ทั้งกลุมท่ีประสบความสําเร็จและกลุมท่ีประสบความลมเหลว  เพื่อนํามาเปนขอคิด
ในการดําเนินงานตอไป  นอกจากน้ียังเขารับการอบรมความรูในหลาย ๆ ดานท่ีเกี่ยวของกับงาน
ของตนเอง  เพื่อใหไดรับความรูและประสบการณในการนํามาพัฒนากลุมใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
  2.2  มีที่ปรึกษากลุมท่ีมีประสิทธิภาพ  แสวงหาความรูอยูสม่ําเสมอ  
  ที่ปรึกษากลุม คือ นายวันชัย  สวัสด์ิแดง  เปนบุตรชายของนางปราณี  สวัสด์ิแดง  
ประธานกลุม  มีหนาท่ีในการหาตลาดจําหนายผลิตภัณฑ  และพัฒนากลุมดานผลิตภัณฑ  บรรจุ
ภัณฑ  ความสะอาด  และพัฒนาความรูใหกับสมาชิกในกลุม  นับไดวาเปนผูนําอีกคนหนึ่งท่ีมี
บทบาทในการชวยบริหารวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์  เปนคนที่มีจิตใจมุงม่ันในการพัฒนา
กลุมใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน  ยอมรับวิทยาการใหมที่จะชวยใหกลุมสามารถ
เดินหนาตอไปได  และเปดรับเทคโนโลยีใหมที่จะชวยพัฒนาสมาชิกในกลุมได  การพัฒนาความรู
ใหกับสมาชิกในกลุมน้ัน  นายวันชัยไดศึกษาหาความรู  และเรียนรูโดยการซื้อหนังสือมาอาน  ซื้อ
สื่อความรูดานการเกษตรมาดู  เพื่อเพ่ิมความรู  เชน  ซีดี  อีกท้ังยังการเขารับการอบรมในหลักสูตร
ตาง ๆ ตามหนวยงานเปดรับสมัครเขาอบรม  เปนการเรียนรูจากการฟง  โดยเสียสละดวยเงินสวนตัว  
เพื่อใหไดความรูมาพัฒนากลุมของตนเอง  หลังจากท่ีเรียนรูแลวนั้น  จึงนํามาสอนใหกับสมาชิกใน
กลุมทุกคนใหไดรับขอมูลและเรียนรูกับความรูใหมไปพรอมกัน  จนเกิดการนําไปพัฒนาตนเอง  ได
ทดลองปฏิบัติจริง  และพัฒนากลุมใหมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   
 “วันชัย  เคาเปนคนกระตือรือรน  ไมอยูนิ่ง  พยายามหาความรูอยูตลอดเวลา  เอามา
สอนสมาชิกในกลุม” (ออม  สวัสดิ์สรเดช) 

68 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 “วันชัย  เปนท่ีปรึกษาท่ีคอยชวยงานแทนประธาน  บางคร้ังก็ชวยตัดสินใจ  ทํางานเกง  
หาตลาดเกง  ถาประธานไมวาง วันชัยจะเปนตัวแทนทํางานตลอด” (ประไพ  สวัสดิ์โต) 
 “ที่ปรึกษาจะคอยหาความรู  หาที่ใหสมาชิกไปอบรมความรู  หาท่ีใหไปดูงาน  และคอย
สอนความรูสารพัดเลยใหกับสมาชิก” (สุรีย  สวัสดิ์จุน) 
   2.3 การเรียนรูรวมกันและการพัฒนาตนเอง    
  กลุมมีการประชุมทุกวันที่ 5 ของเดือน  เพื่อแจงใหสมาชิกทราบถึงขาวสารใหม ๆ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดานอยูตลอดเวลา    และเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมเกิด
แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางพ้ืนที่ในการแสดงความคิดในทุกเร่ือง มีการแบงปนความรู รับฟงปญหาท่ี
เกิดขึ้นไมวาปญหาเร่ืองงานหรือเร่ืองสวนตัวและรวมกันแกไขปญหา ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน   การรับฟงเหตุผลของสมาชิกทานอ่ืน ชวยเหลือสนับสนุนกัน  และลง
ความเห็นรวมกันภายในกลุม  สงผลใหมีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน  จากการตอบสนองดวยคําพูดและ
ทาทางของเพื่อนสมาชิก  ในขณะเดียวกันทําใหทราบความคืบหนาและขอมูลในการทํางานของแต
ละคน  แตละฝาย  ชวยใหรูจักเพื่อนสมาชิกไดดียิ่งข้ึนเกิดการพ่ึงพากันท้ังเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว
กลายเปนสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน  ที่สําคัญในการประชุม  ทุกคนไดนําขอมูลท่ีตนเองไดรับรู   พบ
เห็นจากภายนอกหรือสิ่งที่ไดจากการศึกษาหาความรูดวยตนเองมาบอกกลาวใหกับสมาชิกภายกลุม
ไดรับทราบ  และนําความคิดเห็นมารวมกัน  ชวยกันคิดจนเกิดการคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหดีขึ้น  นอกจากนี้ยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานความรูระหว าง
บุคคลภายในกลุม  ทั้งในเร่ืองการหาชองทางการจําหนาย  การปรับปรุงรสชาติผลิตภัณฑ  เมื่อหา
ขอตกลงได  จึงมีการทดลองทํา  โดยในเบื้องตนมีการลองผิดลองถูกจนออกมาเปนผลิตภัณฑใหม
หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหดีขึ้น  เชน  การปรับปรุงรสชาติของขาวตัง  การเพ่ิมหนาขาวตัง 
เปนหนาธัญพืช  ซึ่งจากเดิมมีแตหนาหมูหยอง  เปนตน  ทําใหสมาชิกคิดเปน  ทําเปนและแกปญหา
เปน  ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ในดานการพัฒนาตนเองของสมาชิกแตละคนน้ัน  
เนื่องจากชุมชนมีอาชีพเกษตรกรม  โดยสวนใหญจะหาความรูจากหนังสือพิมพ  โทรทัศน  มี
บางสวนท่ีมีฐานะคอนขางดี  จะซื้อหนังสือหรือสื่อตาง ๆ มาศึกษา  เปนการเพ่ิมพูนศักยภาพของ
ตนเอง   ลักษณะการเรียนรูภายในกลุมนั้น  เปนลักษณะการแสวงหาความรูจากภายนอก  เพื่อนํามา
ประยุกตใชกับภูมิปญญาท่ีมีอยูภายในกลุม  และเปนการแลกเปลี่ยนความรูที่มีอยูมาประยุกตใหเกิด
สิ่งใหม  และใชหลักการเรียนรูรวมกัน  
  “ไปไหนแลวเจอขาวตัง  ซื้อมันทุกยี่หอ  แลวเอามาลองชิมใหหมดวามันแตกตางกับ
ของเราตรงไหน  แลวเราก็เอาท่ีประชุมไปบอกสมาชิก  จะไดชวยกันพัฒนารสชาติ  และรูปราง
ภายนอก” (วันชัย  สวัสดิ์แดง) 
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  “พอประชุมก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  คุยกันอยูเร่ือย  ตอนทํางานก็ทําไป
คุยไป” (เพ็ญพักตร  ขาวเจริญ) 
 “ปาจะใหความรวมมือในการประชุมทุกเดือน  ถาเราไมวางก็จะสงคนในบานไป
แทน เวลาเคามีขาวอะไรก็จะมาบอกสมาชิกใหรูกันทุกคน” (อุษา  เมืองมาบน) 
   2.4 การทํางานเปนทีม   
  ลักษณะการการทํางานเปนทีมของวิสากิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ินั้น  เปน
ลักษณะของความรวมมือรวมใจของบุคคล  เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน  สมาชิกแตละคนภายใน
กลุมมีการแบงบทบาทหนาท่ีในการทํางานกันอยางชัดเจนและปฏิบัติตามหนาท่ีของตน เชน  ฝา ย
บัญชี  ฝายทอดแผนขาวตัง  ฝายทาหนาขาวตัง  ฝายตากแผนขาวตัง  ฝายบรรจุผลิตภัณฑ  เปนตน  มี
การพึ่งพาอาศัยกันและกัน ในการทํางานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ  ถาสมาชิกฝายใดฝายหนึ่งทํางานของ
ตนไมเสร็จ จะทําใหสมาชิกคนอ่ืนไมสามารถทํางานในสวนที่ตอเน่ืองไดซึ่งขณะทํางานหากอีกฝาย
ยังทําไมเสร็จสมาชิกในกลุมจะมีการเขาไปชวยเหลือโดยไมคิดวาเปนภาระของตน  นอกจากน้ียัง
พูดคุยและปรึกษาหารือ  ติดตามขาวสารภายในกลุมอยูตลอดเวลา  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จกับงาน  เมื่อ
พบปญหาก็ชวยกันหาทางแกไขไมวาจะเปนปญหาในเร่ืองงานหรือเ ร่ืองสวนตัว  หากมีความ
เดือดรอนทางสมาชิกในกลุมทานอ่ืน  ยินดีใหความชวยเหลือและเปนที่ปรึกษา   สงผลให
บรรยากาศใหการทํางานมีความเปนกันเอง  ไมนาเบื่อหนาย  จนเกิดการทํางานเปนทีม   
 “ชวงงานเยอะ ๆ ตางคนก็ตางทํางานของตัวเองไป  แตพองานเราเสร็จแลว  เพื่ อน
คนอ่ืนยังไมเสร็จ  เราก็ตองไปชวยเคา  เพราะเราตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน”  (กิมเอ๊ียะ  แสง
สินทรัพย) 

 “ตั้งแตทํางานมาเราไมเคยขัดแยงกันเลย  ถามีปญหาก็ปรึกษาประธาน  หรือสมาชิก
ในกลุมได  จะไดหาทางชวยเหลือไดตลอด” (เรียม  สวัสดิ์กวาน) 

  “เราไมไดชวยกันแคในงานอยางเดียว  ถาบานใครภายในกลุมมีงาน  ไมวาจะเปน
งานบวช  งานศพ  งานแตง  เราก็จะขนสมาชิกในกลุมไปชวยกัน” (อุไร  สวัสด์ิแดง) 
  2.5  การสงเสริมการเรียนรู    

  ภายในกลุมมีการสงเสริมใหกับสมาชิกไดเรียนรูเพิ่มเติมอยู เสมอ  โดยการนํา
สมาชิกไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในกลุมท่ีมีลักษณะแตกตางจากลุมของตัวเอง  เชน  การบริหาร
จัดการ  ผลิตภัณฑ  เปนตน  หลังจากกลับมาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  แตละคนไดรับ
ประโยชนอะไรบางจากการศึกษาดูงานคร้ังน้ี  และการนําไปประยุกตใชกับงานของตน  แต
เนื่องจากการศึกษาดูงานน้ันยังไดรับความรูไมเพียงพอ  จึงมีการใหสมาชิกไดเขารับการอบรมตาม
หลักสูตรตาง ๆ เชน  ความสะอาดของสถานท่ีและกระบวนการผลิต   มีการใหสมาชิกผลัดกันไป
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ศึกษาโดยไมไดไปพรอมกันทั้งหมดเปนการสงเสริมใหสมาชิกไดเรียนรูจากการฟง  หลังจากไดรับ
การอบรม  จึงจัดใหมีการเผยแพรความรูใหกับสมาชิกในกลุม  โดยใหผูที่ไดเขารับการอบรม  พูด
ถึงความรูที่ไดรับ  และการนํามาใชกับกลุมของตนเองตอไป   

 “ชวงท่ีประธานกลุมมีสุขภาพดีจะขับรถพาสมาชิกในกลุมไปดูงานเอง  ไปถึงไหน
ถึงกันเลย  แตชวงนี้แกสุขภาพไมคอยดี  แกเลยใหลูกชายพาไปแทน” (เพ็ญพักตร  ขาวเจริญ) 

 “ตอนไปดูงานก็จะมีที่กลุมหาไปดูเองบาง  มีเจาหนาท่ีจากรัฐพาไปดูบาง สงไปดู
งานคร้ังหนึ่งก็ 3-5 คน ใหสลับกันไป  บางคร้ังก็ไปกันหมดท้ังกลุม เดินทาง 1 คันรถบัส  มีทั้งแบบ
คางคืนและไมคางคืน”(อุษา  มาเมืองบน) 

 “ไปดูงานบางทีก็ไปดูกลุมที่ทําคลาย ๆ กับกลุมเรา  บางทีก็ไมเหมือนกับกลุมเราเลย  
แตไปถามเคาวา  เคาบริหารงานแบบไหนถึงประสบความสําเร็จ  เราจะไดเอามาทําบาง”(ประไพ  
สวัสดิ์โต) 

 “การเขาอบรมมันดี  เพราะบางทีการฟงแคคํา ๆ เดียวมันก็ทําใหยักษในตัวเราที่มัน
หลับอยูตื่นขึ้นมาได”(วันชัย  สวัสดิ์แดง) 
  2.6 การพ่ึงตนเอง   

   การพ่ึงตนเองของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ินั้น  เกิดข้ึนมาต้ังแตชวงแรก
ของการกอตั้งกลุมจนถึงปจจุบัน   โดยลักษณะนิสัยของคนในชุมชนน้ัน  ใชชีวิตอยางเรียบงาย  
พึ่งพาอาศัยกัน   นับถือญาติพี่นอง  รักใครสามัคคี  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  นําสิ่งของมาแลกกัน  เชน  นํา
ขาวมาแลกกับผลไม  เปนตน  ซึ่งเปนแบบน้ีมาชานาน  จนกระทั่งประธานกลุมไดเปนผูริเร่ิมและ
รวมตัวกับชุมชนเพ่ือหาสมาชิกจัดต้ังกลุมแมบาน  โดยใชผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยูในชุมชนมา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ินั้นมีลักษณะการพ่ึงตนเองได
ทางสังคมและเศรษฐกิจ  

  การพ่ึงตนเองทางสังคม   วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัส ด์ิ   มีผูนํ า ท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถนําพาสมาชิกภายในกลุมใหดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายดวยตนเอง เกิดจาก
การคิดดวยตนเอง  ลงมือทําดวยตนเอง  และเรียนรูเองตลอดมา  ลองผิดลองถูก  โดยใชภูมิปญญาท่ี
มีอยูในแตละบุคคลมาสรางสรรคผลิตภัณฑที่ดี  เชน  การทํากลวยตาก  การทํามะมวงกวน เปนตน  
สามารถสรางรายไดเสริมใหกับแมบานภายในชุมชน   เพราะในชุมชนมีอาชีพทําการเกษตร  จะมี
เวลาวางเมื่อกลับจากนาและสวน  ซึ่งแตละครอบครัวยังตองการรายไดเสริมเพ่ือสงใหบุตรหลานได
เรียนหนังสือ  นอกจากน้ียังสามารถหาความชวยเหลือจากภายนอกเขามาชวยภายในกลุมไดอีกดวย  
เนื่องจากท่ีปรึกษากลุมไดเขาอบรมหลักสูตรตามหนวยงานตาง ๆ และทําความรูจักคุนเคย  ทําให
หนวยงานรูจักวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิมากย่ิงข้ึนและใหความชวยเหลือ  ทําใหชุมชน
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ชวยตนเองได  การพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ  แตเดิมไดกอตั้งข้ึนเปนกลุมแมบานภายในชุมชน  
และมีการเปลี่ยนเปนกลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  แตเนื่ องจากหนวยงานภาครัฐเห็นถึง
ศักยภาพและการพัฒนาของกลุม  จึงไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  
เน่ืองจากมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอยูเสมอท้ังรสชาติ  หนาตา  และบรรจุภัณฑ สงผลใหมีผูให
ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ  และเปนท่ีนิยมจํานวนมาก  ทําใหมีรายไดเพิ่มมากข้ึนจนบางคร้ังไม
สามารถผลิตไดทันตามความตองการของตลาดได  นอกจากน้ียังมีหนวยงานตาง ๆ เขามาใหการ
สนับสนุนท้ังทางดานงบประมาณและความรู  สนับสนุน  แตทางกลุมก็ยังยึดการพ่ึงตนเองในการ
ดําเนินงานกลุมตอไป   หากจะรับความชวยเหลือจากหนวยงานตองเปนหนวยงานท่ีใหประโยชน
อยางแทจริงโดยไมหวังผลตอบแทน   ซึ่งทางกลุมจะมีการพิจารณาการรับความชวยเหลือจาก
หนวยงานที่สงเสริมความรูเปนหลัก  เชน  สํานักงานพัฒนาชุมชน  สํานักงานเกษตรจังหวัด  เปน
ตน  จะไมคอยรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่ใหงบประมาณ เพราะสามารถดําเนินงานไดโดยท่ี
ไมตองพ่ึงงบประมาณจากใคร  และเคยประสบพบเจอกับบางหนวยงานที่นํางบประมาณมาใหแต
ตองการผลประโยชนแลกเปลี่ยนดวย 

 “กลุมจะไมคอยรับการสนับสนุนเร่ืองเงินจากใคร  เราตองชวยเหลือตัวเอง  ตองยืน
ดวยขาของตัวเอง  เพราะไมมีใครมาชวยโดยไมหวังผลตอบแทน” (ปราณี  สวัสด์ิแดง) 

 “เราทําเอง  ขายเอง  หาตลาดเอง  ชวยเหลือตัวเองทุกอยาง  ทําใหแมบานมีรายได
เพิ่ม มีอาชีพเสริม”(อุไร  สวัสด์ิแดง) 
  2.7 การสรางเครือขาย   

   การสรางเครือขาย  เปนรูปแบบการพัฒนาตนเองรูปแบบหนึ่ง  การสรางเครือขาย 
คือ การแสวงหาโอกาสเพ่ือรูจักกับบุคคลใหม ๆ และการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่พึ่งรูจัก 
รวมท้ังการรักษาความสัมพันธอันดีกับบุคคลตาง ๆ ทั้งท่ีเกี่ยวของ และไมเกี่ยวของในสายอาชีพ
ของตนเอง   ทางวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิไดมีการสรางเครือขายกับกลุมท่ีทําผลิตภัณฑ
เชนเดียวกันและกลุมที่มีลักษณะแตกตางกัน  เชน  กลุมท่ีทําขาวตัง  กลุมท่ีทําการแปรรูปจากผลไม  
เปนตน    ซึ่งเครือขายน้ันเกิดจากทางกลุมไดออกแสดงสินคาตามงานตาง ๆ  ทั้งภายในจังหวัดและ
ตางจังหวัด  ไดพบกับกลุมตาง ๆ จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพูดคุย  ติดตอกันทางโทรศัพท
หรือนัดพบปะกันตามงานแสดงสินคาอยูสมํ่าเสมอ   เชน  ทางดานขอมูลขาวสารผลิตภัณฑ  
การตลาด  เปนตน  นอกจากไดเครือขายจากการออกไปแสดงสินคาแลว  ทางกลุมยังไดเครือขาย
จากผูมาทองเที่ยว  เน่ืองจากทางวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิเปนจุดหน่ึงของการลองเรือชม
สวนของคลองมหาสวัสด์ิ  จึงทําใหมีนักทองเท่ียวมาเยือนอยูเปนประจํา  และซื้อผลิตภัณฑ  มีการ
ติดตอกลับมาเพ่ือนําผลิตภัณฑไปจําหนายและมีการบอกตอ ๆ กันไป  ทําใหมีคนรูจักเพิ่มมากข้ึน  
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ซึ่งถือไดวาอยูในชวงกําลังสรางเครือขาย   และทางกลุมมองเห็นเปนแนวทางเดียวกันวา  เรามี
โอกาสไดพูดคุยกับบุคคลตาง ๆ จากหลายกลุม  จะทําใหเราเปนคนมีโลกกวางข้ึน ซึ่งทําใหเรารับรู
ถึงความคิดหรือขอมูลใหม ๆ อยูเสมอ หรืออยางนอยก็จะทําใหเราเปนคนทันโลก ทันเหตุการณ 
รับรูวากลุมอ่ืนทําอะไรบาง  พัฒนาไปในทิศทางใด   และสามารถใชขอมูลที่รับรูมาพัฒนากลุม
ผลิตภัณฑและการดํ า เ นินงานของกลุมใหดียิ่ ง ข้ึนและนอกเหนือจากที่ จะได รับความรู  
ประสบการณใหม ๆ สําหรับการพัฒนากลุมแลว  มันอาจจะเปนตัวจุดประกายท่ีจะทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคในการคิดคน  พัฒนาผลิตภัณฑที่ไมเหมือนใครซึ่งความสําเร็จในการสราง
เครือขายน้ันตองใชเวลาในการบมเพาะความสัมพันธ  ความศรัทธา  ความไวเนื้อเชื่อใจ  ที่จะ
นําไปสูเครือขายท่ีสมบูรณอีกดวย 

 “เวลาเราไปขายของที่ไหน  เราก็จะรูจักกับคนขายดวยกันมีที่ทําสินคาเหมือนกัน
และไมเหมือนกัน   ขอเบอรติดตอกัน เอาไวปรึกษากันไดในตัวสินคา”(อุไร  สวัสด์ิแดง) 

 “ไปขายของเราก็จะไปคุยกับรานอ่ืน ๆ จะไดรูวาทํายังไงถึงออกมาดี  เราจะไดเอา
มาปรับปรุงได  เคาก็จะเอาสวนดีของเราไปปรับปรุงบาง  แลกเปลี่ยนกัน  ไมตองหวงความรู”(วัน
ชัย  สวัสดิ์แดง) 
3 การดําเนินงานในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  ไดยึดแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินงานต้ังแตเร่ิมจัดต้ังกลุม  จนถึงปจจุบัน  ซึ่งทําใหการดําเนินงานน้ัน
ประสบความสําเร็จตลอดมา   การดําเนินงานสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 
  ความพอประมาณ 

1. มุงใชทรัพยากรในทองถิ่นเปนหลักในการทําผลิตภัณฑ  เนื่องจากบริเวณชุมชนจะ
มีการปลูกผลไมคอนขางมาก  เชน  มะละกอ  มะมวง  กลวย  เปนตน 

2. มีการพัฒนากลุมและเจริญเติบโตกลุมแบบคอยเปนคอยไปและพอเพียง  โดย
คํานึงถึงศักยภาพของสมาชิกภายในกลุม  จากการท่ีประธานกลุมไดพูดคุยกับสมาชิกในกลุมจะไมมี
การขยายธุรกิจเพิ่ม  แตจะทําการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน  จะไมมีการลงทุนเกิน
ตัว  จนเกิดหนี้สิน 

3. ผลิตสินคาใหเพียงพอตอความตองการของตลาดและจํานวนผูสั่งซื้อ   
4. เนนการพ่ึงพาตนเอง   เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิเร่ิมมีชื่อเสียง  

ทําใหมีหนวยงานตาง ๆ เขามาเสนอเพ่ือใหการสนับสนุนเปนจํานวนมาก  แตทางประธานและ
สมาชิกในกลุมเล็งเห็นวาสามารถดําเนินงานไดดวยตนเองโดยไมตองพ่ึงพาใคร  หากจะขอความ
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ชวยเหลือจะมีเพียงทางดานความรูเพิ่มเติมท่ีจะนํามาพัฒนา  ปรับปรุงภายในกลุมใหดีขึ้น  โดยจะ
พิจารณาหนวยงานที่ไมเขามาแสวงหาผลประโยชน 

5. ไมมุงเนนการทําผลกําไรสูง ๆ ในระยะสั้น ๆ  โดยท่ีการกําหนดราคาผลิตภัณฑจะ
คํานึงถึงตนทุน  และผูบริโภคเปนหลัก  ซึ่งทางกลุมจะเนนการขายไดทีละนอย   แตมีลูกคามาก  ซึ่ง
สามารถสงผลในระยะยาว 

ความมีเหตุผล 

1. พัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกสมาชิกโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมของพ้ืนที่    
ผลิตภัณฑของกลุมหลายอยาง  มาจากวัตถุดิบท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี  ซึ่งชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เชน  การปลูกผลไม  ปลูกขาว  เปนตน   

2. ใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลักในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน   เชน  การทํากลวย
ตาก  เปนตน 

3. ใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นและของสมาชิกภายในกลุมเปนหลัก  เพื่อเปนการกระจาย
รายไดสูชุมชน  เชน  ขาว  กลวย  เปนตน 

4. มีการวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับตลาดท่ีรองรับ  จะไมมีการผลิตสินคาท้ิงไว
นาน  เพราะจะทําใหสินคาไมมีคุณภาพ 

ภูมิคุมกันท่ีดี 
1. เนนรับวัตถุดิบในทองถิ่นเพ่ือสรางรายไดและนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ 
2. กระจายความเส่ียงโดยมีผลิตภัณฑหลากหลายชนิด 
3. การมีสวนรวม  โดยการประชุมและการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใน

กลุม  โดยวันที่ 5 ของทุกเดือน  จะมีการประชุมเพื่อแจงขาวสาร  พูดคุยกัน  ชวยกันแกไขปญหา 
4.  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  เม่ือไดเปนวิสาหกิจชุมชน  มีหนวยงาน

ภาครัฐหลายหนวยงานใหความสนใจและเขามาใหการสนับสนุน  โดยการเชิญวิทยากรมาใหความรู
กับสมาชิกในกลุม  และพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

5. มีการสรางเครือขาย  เพื่อสรางความเขมแข็งและหาชองทางการตลาดใหม ๆ โดย
ผานกิจกรรมการทองเที่ยว 

ความรู 
1. ใชความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งไดรับการถายทอดความรูมาจากรุนสูรุน ในการ

นํามาผลิตเปนสินคาทองถิ่นได 
2. สงเสริมการเรียนรูของสมาชิกภายในกลุมอยางตอเนื่องโดยสงตัวแทนสมาชิกเขารับ

การฝกอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ  และนําความรูกลับมาถายทอดใหกับสมาชิกภายในกลุม   
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นอกจากน้ียังมีการพาสมาชิกไปศึกษาดูงานตามหนวยงานที่เกี่ยวของและนําขอมูลที่ไดเรียนรูมา
แลกเปลี่ยนกันภายในกลุม 

3. มีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  คือการพัฒนาความรูในการผลิตและการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ  โดยมีการคิดคน  พัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอ  โดยนําความรูที่ไดจากการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกตใช  ตอยอด  พัฒนา 

4. เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไดเขามาศึกษาเรียนรู  จนปจจุบันวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรมหาสวัสด์ิเปนแหลงเรียนรูและศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล  ซึ่งมีหนวยงานเขา
มาศึกษาดูงานอยูบอยคร้ัง  นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาเขามาทําการศึกษาวิจัยในหลายดาน 

คุณธรรม 

1. สงเสริมใหสมาชิกในกลุมรูจักการชวยเหลือชุมชน  ถาหากภายในชุมชนมีงาน  ทาง
ประธานกลุมจะระดมกําลังคนไปชวยงาน  เชน  งานวัด  งานศพ  งานแตง  การระดมคนภายใน
ชุมชนขุดลอกคลอง  เปนตน   

2. มีการกระจายงานลงสูชุมชน  โดยชุมชนที่ไมไดเปนสมาชิก  อยูในระหวางวางงาน
หรือตองการหารายไดเสริม  สามารถมารับงานจากกลุมไปทําท่ีบานได  เชน  การทําแผนขาวตัง  
เปนตน 

3. ดําเนินงานโดยไมสรางความเดือดรอนแกชุมชนทองถิ่น  แตเปนการสงเสริมให
แมบานในชุมชนมีรายไดเสริม 

  “ของในหมูบานมันมีเยอะ  เราก็ใชของในหมูบานน่ีแหละ  ใครไมเห็นประโยชน  
แตเราเห็น  เอามันมาทําใหเกิดประโยชน” (อุไร  สวัสด์ิแดง) 

  “เวลาทําผลิตภัณฑก็ทําใหมันพอดีตามจํานวนท่ีลูกคาสั่งไวใหพอขาย ไมทําไวจน
เหลือ เพราะมันไมดี มันไมกรอบ แลวเอาของเกาไปขายใหกับลูกคาไดยังไง”(เรียม  สวัสดิ์กวาน) 

  “มีธนาคารเขามานําเสนอใหกลุมกูเงินไปลงทุนเพิ่ม ตอยอดเพิ่ม แต เราไมเอา ไม
อยากเปนหนี”้ (วันชัย  สวัสดิ์แดง) 
  “มีหนวยงานเขามาสนับสนุนเร่ืองบรรจุภัณฑ มาชวยออกแบบให สนับสนุน
เงินทุน  แตใหเราใชเงินคืนภายใน 4-5 ป  แตเราไมรับความชวยเหลือเพราะไมตองการเปนหนี้  ทํา
แบบคอยเปนคอยไปดีกวา  แลวก็ไมคิดจะขยายกลุม ทําแคนี้พอแลว”(ปราณี  สวัสด์ิแดง) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

 

  การศึกษา  เ ร่ืองการสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสรางองคการแหงการเรียนรูของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  โดย
เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  ตําบลมหาสวัสด์ิ  
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  มีการบันทึกเสียง  การจดบันทึกขอมูล  ขอมูลที่รวบรวมไดจะ
นํามาวิเคราะห  ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล จากน้ันไดนําเสนอผลการศึกษา
ในประเด็น  ความเปนมาของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  การสรางองคการแหงการเรียนรู  
การดําเนินงานในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได  ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวาการสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์  เกิดขึ้นจาก 
  2.1  ประธานกลุมมีศักยภาพและมีความเปนผูนํา   ประธานและท่ีปรึกษากลุมเปนปจจัย
หลักในการสรางองคการแหงการเรียนรูของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ  ประธานไดเปนผู
ริเร่ิมกอตั้งกลุม โดยเล็งเห็นวาผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูในชุมชนนั้นคอนขางมาก  หากผลผลิต
ไมไดมาตรฐานทําใหไมสามารถสงออกขายได  จึงมีแนวคิดนําผลผลิตน้ันมาแปรรูปเพื่อใหได
ประโยชนมากที่สุด นอกจากน้ียังเปนการชวยเหลือแมบานใหมีรายไดเสริม  จึงเกิดการชักชวนแมบาน
ภายในชุมชนรวมกันกอต้ังกลุมขึ้น  ประธานกลุมเปนผูเสียสละ  มีความยุติธรรม  มีการบริหารจัดการท่ี
ดีทั้งในเร่ืองการทํางาน  และการแบงปนผลประโยชนใหกับสมาชิก  สรางความเชื่อใจจนไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานจนถึงปจจุบัน  เปนผูแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา  เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนา
สมาชิกในกลุมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยการอานหนังสือ  ดูโทรทัศน  และเรียนรู
เพิ่มเติม  โดยการศึกษาดูงานจากกลุมงานหลาย ๆ แหง  ทั้งกลุมท่ีประสบความสําเร็จและกลุมท่ี
ประสบความลมเหลว  เพื่อนํามาเปนขอคิดในการดําเนินงานตอไป  นอกจากน้ียังเขารับการอบรม 
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  ความรูในหลาย ๆ ดานท่ีเกี่ยวของกับงานของตนเอง  เพื่อใหไดรับความรูและประสบการณ
ในการนํามาพัฒนากลุมใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

  2.2  มีที่ปรึกษากลุมท่ีมีประสิทธิภาพ  แสวงหาความรูอยูสมํ่าเสมอ  ที่ปรึกษากลุมมีหนาท่ี
ในการหาตลาดจําหนายผลิตภัณฑ  และพัฒนากลุมในดานตาง ๆ เชน  ผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑ  ความ
สะอาด  นอกจากน้ียังพัฒนาความรูใหกับสมาชิกในกลุม  โดยที่ปรึกษาจะมีการศึกษาหาความรูโดยการ
ซื้อหนังสือมาอาน  ซื้อสื่อความรูดานการเกษตรมาดูเพื่อเพิ่มความรู  และยังการเขารับการอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ โดยเสียสละดวยเงินสวนตัว  เพื่อใหไดความรูมาพัฒนากลุมของตนเอง  หลังจากท่ี
เรียนรูแลวนั้น  จึงนํามาสอนใหกับสมาชิกในกลุมทุกคน  เพื่อใหไดรับขอมูลเทากันและนําไปพัฒนา
ตนเอง  ไดทดลองปฏิบัติจริง   

 2.3  การเรียนรูรวมกันและการพัฒนาตนเอง   ภายในกลุมจะมีการประชุมทุกวันที่ 5 ของ
เดือน  เพื่อแจงใหสมาชิกทราบถึงขาวสารตาง ๆ   รับฟงปญหาท่ีเกิดข้ึนและรวมกันแกปญหา  และที่
สําคัญในการประชุม  ไดมีการชวยกันคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหดีขึ้น  โดย
แตละคนนําสิ่งที่ตนเองไดรับรูพบเห็นจากภายนอกหรือสิ่งท่ีไดจากการศึกษาหาความรูดวยตัวเอง  เชน 
มาบอกกลาวใหกับสมาชิกภายกลุม  นอกจากน้ียังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานความรูระหวาง
บุคคลภายในกลุม  ทั้งในเร่ืองการหาชองทางการจําหนาย  การปรับปรุงรสชาติผลิตภัณฑ  เมื่อหา
ขอตกลงได  จึงมีการทดลองทํา  โดยในเบื้องตนมีการลองผิดลองถูกจนออกมาเปนผลิตภัณฑใหมหรือ
การปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหดีขึ้น  และการสรางพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นไดในทุกเร่ือง  ในดาน
การพัฒนาตนเองของสมาชิกแตละคนนั้น  เนื่องจากชุมชนมีอาชีพเกษตรกรม  โดยสวนใหญจะหา
ความรูจากหนังสือพิมพ  โทรทัศน  มีบางสวนที่มีฐานะคอนขางดี  จะซื้อหนังสือหรือสื่อตาง ๆ มา
ศึกษา  มีการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูเปนทีมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตลอดเวลามีการ
นําเอาความรูจากการอบรมสัมมนามาขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อพัฒนางานไปสูจุดมุงหมาย 

 2.4  การทํางานเปนทีม  สมาชิกแตละคนภายในกลุมมีการแบงบทบาทหนาท่ีในการทํางาน
กันอยางชัดเจนและปฏิบัติตามหนาท่ีของตน  พึ่งพาอาศัยกันขณะทํางานหากอีกฝายยังทําไมเสร็จ
สมาชิกในกลุมจะมีการเขาไปชวยเหลือนอกจากนี้ยังพูดคุยและปรึกษาหารือ  ติดตามขาวสารภายใน
กลุมอยูตลอดเวลา  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จกับงาน  เมื่อพบปญหาก็ชวยกันหาทางแกไขไมวาจะเปนปญหา
ในเร่ืองงานหรือเร่ืองสวนตัว  หากมีความเดือดรอนทางสมาชิกในกลุมทานอ่ืน  ยินดีใหความชวยเหลือ
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และเปนที่ปรึกษา   สงผลใหบรรยากาศใหการทํางานมีความเปนกันเอง  ไมนาเบ่ือหนาย  จนเกิดการ
ทํางานเปนทีม   

  2.5  การสงเสริมการเรียนรู   ภายในกลุมมีการสงเสริมใหกับสมาชิกไดเรียนรูเพิ่มเติมอยู
เสมอ  โดยการนําสมาชิกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในกลุมที่มีลักษณะแตกตางจากลุมของตัวเอง  เชน  
การบริหารจัดการ  ผลิตภัณฑ  เปนตน  หลังจากกลับมาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  แตละคน
ไดรับประโยชนอะไรบางจากการศึกษาดูงานคร้ังน้ี  และการนําไปประยุกตใชกับงานของตน  แต
เนื่องจากการศึกษาดูงานนั้นยังไดรับความรูไมเพียงพอ  จึงมีการใหสมาชิกไดเขารับการอบรมตาม
หลักสูตรตาง ๆ เชน  ความสะอาดของสถานท่ีและกระบวนการผลิต   มีการใหสมาชิกผลัดกันไปศึกษา
โดยไมไดไปพรอมกันทั้งหมด  หลังจากไดรับการอบรม  จึงจัดใหมีการเผยแพรความรูใหกับสมาชิกใน
กลุม  โดยใหผูที่ไดเขารับการอบรม  พูดถึงความรูที่ไดรับ  และการนํามาใชกับกลุมของตนเองตอไป   

 2.6  การพ่ึงตนเอง  ในการกอต้ังกลุมเกิดข้ึนจากการรวมตัวของคนในชุมชน  เกิดจากการ
คิดเอง  และปฏิบัติดวยตัวเอง  โดยใชภูมิปญญาท่ีมีอยูในแตละบุคคล  เชน  การทํากลวยตาก  การทํา
มะมวงกวน เปนตน เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑที่ดี  สามารถสรางรายไดเสริมใหกับแมบานภายใน
ชุมชนนอกจากอาชีพหลัก  จนประสบความสําเร็จ  มีหนวยงานเขามาสนับสนุน  แตทางกลุมก็ยังยึด
การพึ่งตนเองในการดําเนินงานกลุมตอไป   หากจะรับความชวยเหลือจากหนวยงานตองเปนหนวยงาน
ที่ใหประโยชนอยางแทจริงโดยไมหวังผลตอบแทน 

 2.7  การสรางเครือขาย  ทางวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิไดมีการสรางเครือขายกับ
กลุมท่ีทําผลิตภัณฑเชนเดียวกันและกลุมท่ีมีลักษณะแตกตางกัน  เชน  กลุมท่ีทําขาวตัง  กลุมท่ี  
เครือขายน้ันเกิดจากทางกลุมไดออกแสดงสินคาตามงานตาง ๆ และไดพบกับกลุมตาง ๆ จึงเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพูดคุย  ติดตอกันอยูตลอดเวลา  เชน  ทางดานขอมูลขาวสารผลิตภัณฑ  การตลาด  
เปนตน  ถือไดวาอยูในชวงกําลังสรางเครือขาย  ซึ่งความสําเร็จในการสรางเครือขายตองใชเวลาในการ
บมเพาะความสัมพันธ  ความศรัทธา  ความไวเนื้อเช่ือใจ  ที่จะนําไปสูเครือขายท่ีสมบูรณ 
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ภาพที่ 10    สรุปผลการสรางองคการแหงการเรียนรู 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ินั้น  เกิดข้ึนจากแนวคิดในการนําทรัพยากรภายใน
ชุมชนมาใชใหคุมคาโดยใชภูมิปญญาท่ีมีอยูสรางสรรคออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ  เปนการสราง
รายไดใหกับชุมชนจนสามารถพ่ึงตนเองได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ของกรมพัฒนาชุมชน(2546 : 9 - 16) วาวิสาหกิจชุมชน  คือ  การเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่นและ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน  เพื่อสรางโอกาสและรายไดของชุมชนฐานรากใหชุมชนและเครือขาย
สามารถพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน  โดยการนําภูมิปญญาของชุมชนมาบริหารจัดการทําใหสินทรัพยของ
ชุมชนกลายเปนสินทรัพยที่มีคาและทําใหมีมูลคาเพ่ิม  นําไปสูการผลิตสินคา  การใหบริการและอ่ืน ๆ 
ของชุมชน  สรางความม่ันคงแกเศรษฐกิจฐานราก  ซึ่งการผลิตสินคาในชวงแรกนั้นเพื่อใหคนในชุมชน
มีไวบริโภค  แตชวงหลังมีผลิตภัณฑเพิ่มมากข้ึนจึงจําหนายออกสูตลาดภายนอกชุมชน  โดยมีการ

 
การสรางเครือขาย 

 
การพึ่งตนเอง 

 

 

การสงเสริม 
การเรียนรู   

 
การทํางานเปนทีม 

การเรียนรูรวมกัน
และการพัฒนา

ตนเอง 

มีที่ปรึกษากลุมท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

แสวงหาความรูอยู

ประธานกลุมมี
ศักยภาพและมี
ความเปนผูนํา 

 

การสรางองคการ
แหงการเรียนรู 
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ปรับปรุงบรรจุภัณฑใหดูสวยงามและมีมาตรฐานมากข้ึนเพื่อรองรับกับผูบริโภค  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน(2545 : 5) ที่ไดแบงประเภทของวิสาหกิจชุมชนเปน  2  
ประเภท  คือ 
  1.  วิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน  ไดแก  การดําเนินการตาง ๆ เพื่อกินเพื่อใชในชุมชน  เพื่อให
ครอบครัวพึ่งตนเองได  ใหชุมชนเกิดความพอเพียงอยางนอยใหพออยูพอกินหรือพอกินพอใช     เมื่อ
ลดรายจาย  รายไดก็เพิ่มข้ึน  แปลวา  แมทําเพ่ือกินเองใชเองก็ทําใหเกิดรายไดเหมือนกันและนาจะ
ดีกวาอีก  เพราะถามุงแตเพ่ิมรายได  โดยไมเนนการทําทดแทนการซื้อ  เราก็จะมีรายจายมากกวารายได
ซึ่งก็คือที่มาของปญหาหน้ีสินหรือสถานการณ  “ชักหนาไมถึงหลัง”  ของผูคนขณะน้ี 
 2.  วิสาหกิจชุมชนกาวหนา  อันไดแกการนําผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณะของทองถิ่นเขาสู
ตลาดบริโภคและรวมไปถึงผลผลิตทั่วไปที่เหลือกินเหลือใชในทองถิ่นที่นําออกสูตลาดบริโภคโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  หีบหอ  การตลาด  และการจัดการตาง ๆ เพื่อใหสามารถ  “แขงขัน”  ได (เปน
ที่มาของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ) ทั้งน้ีชุมชนตองไมกระโดดขามข้ัน  ตองพัฒนาจากข้ัน
พื้นฐานไปสูขั้นกาวหนาทีละขั้น 
 การสรางองคการแหงการเรียนรูของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ินั้นเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ   เพื่อที่จะปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันสมัย  ซึ่งในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วมาก  จึงตองมีการพัฒนาเพ่ือพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยยึดหลักการดําเนินงาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการนําภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและดํารงอยูไดอยางเพียงพอโดยท่ีไมมีขยายกิจการและเพ่ิมการผลิตมากข้ึน  
สอดคลองกับที่ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  ไดกลาวไววา  เศรษฐกิจพอเพียง  คือ เศรษฐกิจที่สามารถอุมชู
ตัวเอง (Relative Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน  โดยตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ตนเองใหดีเสียกอน  คือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช  ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ  ยก
เศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว  เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง  ยอมสามารถ
สรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึนไปตามลําดับตอไปได  (อุดมพร  อมรธรรม 
2549 : 24)  
 นอกจากน้ีทางประธานกลุมและท่ีปรึกษามีความกระตือรือรนในการสนับสนุนใหสมาชิก
ในกลุมไดเรียนรูอยูตลอดเวลา  เกิดการเรียนรูรวมกันและมีการสงเสริมการเรียนรูดวยการสงสมาชิก
เขารวมอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาความรูและนํามาใชในการปรับปรุงและคิดคนผลิตภัณฑใหม  
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ระหวางการทํางานมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ จนเกิดการทํางาน
เปนทีม ซึ่งสอดคลองกับ เดชน  เทียมรัตน และ กานตสุดา  มาฆะศิรานนท   (2544 : 11)ไดอธิบายวา 
องคการเรียนรู  เปนองคการท่ีมีการมุงเนนในการกระตุน  เรงเราและจูงใจ  ใหสมาชิกทุกคนมีความ
กระตือรือรน  ที่จะเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและของ
องคกร  ในการท่ีจะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการใหสําเร็จลุลวง  โดยอาศัยรูปแบบของ  การทํางาน
เปนทีมและการเรียนรูรวมกัน  ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่จะประสานกัน  เพื่อใหเกิด
เปนความไดเปรียบท่ียั่งยืนตอการแขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัตนตลอดไป   นอกจากน้ียังมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดและประสบการณซึ่งกันและกันอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  สอดคลองกับ
แนวทางของปเตอร  เอ็ม เซงเก(Peter M. Senge, 1990) ที่กลาววาการเรียนรูรวมกันเปนทีม  ตองอาศัย
ความรูและความคิด  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพื่อพัฒนาความรูและความสามารถ
ของทีมใหเกิดข้ึนโดยการแลกเปลี่ยนขอมูล  ความคิดและประสบการณซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ือง 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. จากผลการศึกษาผูวิจัยพบวา  การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์  ควรจะนํากระบวนการถอดบทเรียนเขาไปใช เพื่อจะได
ตนแบบองคความรูในการใหชุมชนอ่ืนนําไปใชและเปนแบบอยาง  ทําใหเห็นถึงปจจัยความสําเร็จและ
แนวทางการดําเนินงานของตนเอง 

2. ควรมีการกระตุนใหสมาชิกในกลุมเกิดนิสัยใฝรูอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ใหเปนบุคคลท่ีรอบรู  สามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนาตน  พัฒนางานและสงเสริมการสรางผลิตภัณฑ
ใหม ๆ อยางตอเน่ือง 

3. ควรมีการสรางวิสัยทัศนรวมกันใหเกิดความกระตือรือรน  มีความมุงม่ัน  รูถึง
จุดหมาย  ประโยชนที่จะไดรับรวมกัน  รวมถึงการนําไปปฏิบัติตอไป 

  
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู  เพื่อ
นําขอมูลมาพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน 
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2. ควรมีการศึกษาถึงความเปนไปไดในการสรางเครือขายการจัดการความรูในระดับ
อําเภอ  เพื่อการพัฒนาสูความยั่งยืนในระดับสูง 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน  เพื่อศึกษาความแตกตางและความ
เหมือนในการสรางองคการแหงการเรียนรู  เพื่อแสวงหาตนแบบขององคการแหงการเรียนรู 

4. ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนาองคความรูสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน 
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แนวทางการสัมภาษณ 
 เร่ือง  สรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรมหาสวัสดิ์  ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   
ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

- ชื่อ 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ  อาชีพหลักทําอะไร  อาชีพเสริมทําอะไร 
- รายไดหลักครอบครัวมาจากไหน  เพียงพอหรือไม 

แนวคําถาม 
1. การจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสด์ิรวมตัวกันไดอยางไร  จัดต้ังข้ึนปไหน    

โดยใครเปนผูริเร่ิมกอตั้งกลุม  
2. อดีตมีสมาชิกจํานวนกี่ทาน  ปจจุบันมีกี่ทาน  มากข้ึนหรือลดลงอยางไร 
3. ประธานกลุมคัดเลือกอยางไร  ทานมีสวนรวมในการเลือกประธานกลุมหรือไม 
4. ใครเปนผูบริหารจัดการ  อํานาจการตัดสนิใจอยูที่ใคร 
5. ใครเปนผูชักชวนใหเขารวมเปนสมาชิกของกลุม  เปนมาแลวกี่ป   เหตุใดจึงเขารวม

เปนสมาชิกของกลุม 
6. รูปแบบการดําเนินการของกลุมเปนอยางไร 
7. ทางกลุมมีการสงเสริมการเรียนรูใหม ๆ ใหกับสมาชิกในกลุมบางหรือไม  อยางไร 
8. ทานมีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ บางหรือไม  และเรียนรูดวยวิธีการใด 
9. ทานมีการแสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุมบางหรือไม   

ดวยวิธีใด 
10. ทานมีการเพิ่มทักษะความรูอยางไรบาง 
11. ทานมีการคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ ขึ้นบางหรือไม  อยางไร 
12. ทานเคยไปศึกษาดูงานที่อ่ืน ๆ บางหรือไม  ที่ใดบาง 
13. ถามีปญหาเกดิขึ้นในกลุม  ทานมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 
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14. ทานเคยฝกอบรมความรูเพิ่มเติมหรือไม  ที่ใดบาง  ทางกลุมเปนผูสนับสนุนหรือ
หนวยงานของรัฐสนับสนุน 

15. ทานมีการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุมบางหรือไม  อยางไร 
16. ทานและสมาชิกในกลุม  มีสวนชวยในการผลักดันกลุมใหประสบความสําเร็จอยางไร 
17. ทานคิดวากลุมควรไดรับการพัฒนาทางดานใดบาง  และยังขาดอะไรอยูบาง 
18. หนวยงานของรัฐไดเขามามีสวนชวยสนับสนุนกลุมอยางไรบาง 
19. ผลิตภัณฑของกลุมมีอะไรบาง  อะไรที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุด   
20. ผลิตภัณฑของกลุมมีการปรับปรุงและพัฒนาบางหรือไม  ชิ้นไหนที่ปรับปรุงลาสุด 
21. ทานคิดวาสินคาของกลุมมีจุดเดนตรงไหน จนทําใหสินคาของกลุมเปนท่ีรูจักของ

บุคคลท่ัวไป 
22. ตลาดท่ีรองรับผลิตภัณฑมีที่ไหนบางและมีการรับซื้อผลิตภัณฑจากท่ีกลุมโดยตรง

หรือรับเฉพาะการสั่งทํา 
23. รายไดของกลุมเพียงพอในการใชจายบริหารกลุมหรือไม  มีเหลือเก็บหรือไม  ถามี

ปญญาใชวิธีการแกไขอยางไร 
24. ทานคิดวาเหตุผลใดทําใหกลุมสามารถอยูไดจนถึงปจจุบัน 
25. มีการออกแสดงสินคาบอยหรือไม เมื่อเห็นสินคาของกลุมอ่ืนที่ลักษณะรูปแบบที่

คลายกัน  ทานคิดอยางไรกับสินคาของกลุมอื่น 
26. กลุมมีการติดตอประสานงานกลุมอ่ืน ๆ ที่มีรูปแบบเดียวกันหรือไม  ถามีอยูที่ไหน  

ติดตอกันอยางไร 
27. ทานคิดวาเหตุผลใดที่ทําใหลูกคาเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุม  มีผลตอการสราง

เครือขายหรือไม  อยางไร 
28. ทานคิดวารายไดจากการเปนสมาชิกของกลุมมีสวนชวยครอบครัวไดมากนอยแคไหน  

อยางไร 
29. ทานคิดวาจากการเขามาเปนสมาชิกของกลุมสามารถทําใหการดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมบางหรือไม  มากนอยแคไหน  ทางดานใดบาง  อยางไร 
30. การจัดต้ังกลุมขึ้นมาทานคิดวาทําใหชุมชนเปลี่ยนไปมากนอยแคไหน  ดานใดบาง 
31. ทานนําเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการจัดการ และบริหารกลุมอยางไร 
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