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เยาวดี ทรัพยพลับ : การจัดการความรูเพื่อความยั่งยืนของกลุมเกษตรกรผูปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
: ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 104 หนา.
ตั้งแตจนถึงปจจุบันอาชีพหลักของคนไทยก็คือเกษตรกรรม จนมาถึงยุคการเปลี่ยนแปลง
ทางอุตสาหกรรม ทําใหวิถีชีวิตแบบเดิม เปลี่ยนไป เกษตรกรตองพึงปจจัยภายนอกในการผลิตเพิ่มมากขึ้น
จนกระทั้งปจจุบันเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายตอหลายครั้ง ทําใหมนุษยตองประสบปญหาขาดแคลน
อาหาร เพื่อแกปญหาดังกลาวในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัดการความรู
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ทั้งนี้การพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น
ทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพหลักของตน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีรายไดอยางตอเนื่อง
มีความยั่งยืนสามารถพึงพาตัวเองได สามารถถายทอดความรูใหแกคนอื่นที่สนใจ
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From the past until the present, the main occupation of the Thai people is agriculture.
Until the arrival of the industrial era that makes the traditional way of life changed. Farmers
rely on external factors to increase their production. Until today, natural disasters occur many
times. The human faces food shortages. To solve this issue, the purpose of this study is to
investigate the process of knowledge management for the sustainability of the farmers who
grow organic vegetables from Huaypra, Dontum district, Nakhon Pathom province and study
the problems and difficulties of knowledge management of growing organic vegetables. To
propose an approach to be useful in the development and sustainable self-reliance. It also
gathers on the knowledge of agriculture to distribute to interested parties. The study used
qualitative research methods by using participatory observation and in-depth interviews.
The results have shown that knowledge management of growing organic vegetables
includes knowledge management in production, quality control and quantity control. Problems
and difficulties have been found in the study of knowledge management of growing organic
vegetable are external factors including climate condition, epidemics in plants and pest.
Moreover, internal factors, including less educated farmers, growing area in the same and
limited area.
Approaching for developing a group of farmers to be a learning organization occurs
within the group by itself e.g. a farmer school that provides regular knowledge training,
networking with external organization, manipulation document knowledge system. However,
the development of groups of farmers who grow organic vegetables to be the learning
organization make the farmers are sustainable in their occupation, better life quality from
continuously earning, sustainable, self-reliant, convey knowledge to other who are interested
and systematically knowledge stored.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Program of Entrepreneurship
Student's signature ........................................
Thesis Advisor's signature ........................................

จ

Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2012

กิตติกรรมประกาศ
การทําวิทยานิพ นธฉบับนี้ สํา เร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.พิ ทั ก ษ ศิ ริ ว งศ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ประธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ แ ละ
กรรมการ ที่ ก รุณ าเป นกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ คอยให คํา ปรึก ษา ให คํา แนะนํา ในการ
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ เปนอยางดี ผูวิจัยซาบซึ้งในพระคุณเปนอยางยิ่งและขอบคุณ
ไว ณ โอกาสนี้กราบขอบพระคุณ ทานประธานกลุม รองประธานกลุม คณะกรรมการกลุมและ
สมาชิ ก กลุ ม ทุ ก ท า น ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ และความอนุ เ คราะห ใ นการเก็ บ ข อ มู ล กราบ
ขอบพระคุ ณ คุ ณ แม (สุ ริ น ทร ทรั พ ย พ ลั บ ) คุ ณ พ อ (อนั น ต ทรั พ ย พ ลั บ ) ที่ เ ป น ผู ใ ห
ทุนการศึกษา ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา คอยแนะแนวทางในการดําเนินชีวิต และเปน
แรงบันดาลใจใหลูกมีความสนใจในในการนําเอาความรูดานวิชาการมาศึกษากระบวนการ ทําการ
เกษตรกรรม โดยที่ทั้งพอและแม มีอาชีพรับราชการ สังกัดกรมวิชาการเกษตร คอยในการชวยเหลือ
ให คํ า แนะนํ า กั บ ชาวบ า นได มี ค วามเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา และรวบรวมความรู ที่ มี อ ยู ข อง
เกษตรกร เปนเปนระบบ และสามารถถายทอดใหกับบุคคลที่สนใจไดตอไป ขอขอบคุณแรงบันดาล
ใจจากคุณยาย (พนม ลบแยม) ที่อยากเห็นหลานสาวประสบความสําเร็จและรอคอยมาแสดงความ
ยินดีกับหลาน กําลังใจจาก คุณลุง คุณปา คุณอา คุณนาและนองสาว ทุกคน ที่ใหกําลังใจสนับสนุน
เรื่องการศึกษาตลอดมา และเพื่อน ทายสุดนี้ ขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการทําวิทยานิพนธทุก
ทาน ในทุก ๆ ขั้นตอน หากบุคคลใดที่มิไดเอยนาม ผูวิจัยใครขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ
บทคัดยอภาษาไทย ....................................................................................................................
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................
สารบัญภาพ ...............................................................................................................................
บทที่
1 บทนํา.............................................................................................................................
ความเปนมาและสภาพปญหา .............................................................................
วัตถุประสงคในการวิจัย ......................................................................................
ปญหาการวิจัย .....................................................................................................
ขอบเขตของการวิจัย ...........................................................................................
การดําเนินการวิจัย...............................................................................................
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ .................................................................................
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ..................................................................................................
แนวความคิดทฤษฎีการจัดการความรู .................................................................
ความหมายของความรู .............................................................................
ประเภทของความรู ..................................................................................
เปาหมายของการจัดการความรู ...............................................................
ความหมายของการจัดการความรู ............................................................
ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู .....................................................
แนวคิดของการจัดการความรู ..................................................................
การเกษตรทางเลือก .............................................................................................
เกษตรธรรมชาติ ......................................................................................
เกษตรอินทรีย ..........................................................................................
เกษตรยั่งยืน .............................................................................................
เกษตรผสมผสาน .....................................................................................
เกษตรทฤษฎีใหม ....................................................................................
วนเกษตร .................................................................................................
เศรษฐกิจชุมชน ...................................................................................................

ส

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ

ช

หนา
ง
จ
ฉ
ญ
1
1
4
4
4
5
5
6
6
6
9
11
11
12
14
19
20
20
21
22
22
23
23

บทที่
หนา
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การผลิตผักปลอดภัยและมาตรฐาน ...................................................................... 25
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ..................................................................................... 27
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ............................................................................................... 29
3 วิธีดําเนินการวิจัย ........................................................................................................... 33
ประชากร.............................................................................................................. 33
การเก็บรวบรมขอมูล............................................................................................ 33
ขั้นตอนการเก็บขอมูล. ......................................................................................... 34
การตรวจสอบขอมูล ............................................................................................. 35
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ...................................................................................... 36
การวิเคราะหขอมูล ............................................................................................... 37
ขอบเขตของการศึกษา .......................................................................................... 37
ระยะเวลาการศึกษา .............................................................................................. 38
4 ผลการวิเคราะหขอมูล .................................................................................................. 39
สภาพทั่วไปและประวัติความเปนมา .................................................................... 39
การบริหารจัดการความรูในการผลิตผักปลอดภัยจาการพิษ ................................. 41
หลักการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP .......................................................... 41
การจัดการความรูดานการผลิต .................................................................... 44
การจัดการความรูดานคุณภาพ .................................................................... 51
การจัดการความรูดานปริมาณ ..................................................................... 52
ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูเพื่อการพัฒนากลุม ............................. 53
แนวทางการพัฒนากลุมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ............................................................................................................ 55
ขั้นตอนการเกิดและพัฒนาเครือขาย ............................................................ 60
ปจจัยที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ ......................................................... 62
5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ .............................................................................. 65
สรุปผลการศึกษา.................................................................................................. 65
อภิปรายผลการศึกษา............................................................................................ 74
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ...................................................................................... 77

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ซ

บทที่
หนา
5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ................................................................................. 77
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ..................................................................... 78
รายการอางอิง ............................................................................................................................ 79
ภาคผนวก ............................................................................................................................. 83
ภาคผนวก ก สําหรับผูนํากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษดาน
กระบวนการผลิตและการวางแนวทางพัฒนากลุม .................................. 84
ภาคผนวก ข สําหรับสมาชิกกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษดาน
กระบวนการผลิตและการวางแนวทางพัฒนากลุม .................................. 89
ภาคผนวก ค ขอมูลผูใหขอมูลหลัก .............................................................................. 94
ประวัติผูวิจัย ............................................................................................................................. 104

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ภาพแสดงประเภทของเกลียวความรู ............................................................................
การไถดินเตรียมแปลงปลูก ..........................................................................................
การตากดินเพื่อฆาเชื้อโรค และวัชพืชตางๆ ................................................................
การหวานเมล็ดพันธุ .....................................................................................................
เมล็ดพันธุที่ใชตองมีใบรับรอง และไมใชพืช GMO ....................................................
การติดตั้งสปริงเกอรในการรดน้ํา ................................................................................
การกําจัดวัชพืช ............................................................................................................
กําแพงธรรมชาติ ..........................................................................................................
การลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิต..........................................................................................
การแตงกายที่ถูกสุขลักษณะ ........................................................................................
การเก็บเกี่ยวในแปลงผักใบ ..........................................................................................
การเก็บผลผลิต หนอไมฝรั่ง .........................................................................................
การขนสงไปยังจุดรับซื้อ ..............................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ญ

หนา
10
44
45
45
46
47
47
48
49
49
50
50
51

บทที่ 1
บทนํา
1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในโลกปจจุบันนี้เปนโลกภายใตสภาวะแวดลอมยุคใหม ที่เปนโลกแหงการเรียนรู โลก
แห ง ภู มิ ป ญ ญา ในฐานะสมาชิ ก ชาติ ห นึ่ ง ในโลก เมื่ อ โลกก า วเข า สู ยุ ค เศรษฐกิ จ ฐานความรู
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สมิปญญา กอปรกับในสภาวการณที่เศรษฐกิจตกต่ําเชนวันนี้ การจะเปน
ขาวสาร องคความรู และภู

(Knowledge Based Economy) ประเทศไทยจึงตองตัดสินใจกระทําการใดๆ โดยอาศัย ขอมูล
องคกรที่คํานึงถึงแตเพื่ออยูรอด (Survival Learning) คงไมเพียงพออีกตอไป องคกรจะตองเรียนรู
เพื่อการเจริญเติบโต (Generative Learning) และกาวหนาอยางยั่งยืน โดยอาศัยกลยุทธ การพัฒนา
ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จในระยะยาว
เนื่ อ งจากประชากรส ว นใหญ ข องประเทศไทยประกอบอาชี พ เกษตรกรรม หรื อ
เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรไทยในอดีตมีวิถีการดําเนินชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติเปนหลัก เรียนรูการพึ่งพา
ตนเอง ผลิตอาหารไดเอง แตเมื่อกระแสการพัฒนาเขามาทําใหเกษตรกรตองปรับตัวเพื่อให สามารถ
อยูรอด ภายใตสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ประสบการณที่เกษตรกรไดเรียนรูสั่งสมจนเกิดเปน
องคความรูโดยที่พวกเขาไมรูตัว ซึ่งเกษตรกรในแตละทองถิ่นมีประสบการณที่แตกตางกันมีความรู
ทําใหมีความคิดที่แตกตางกัน ในการที่จะทําใหทุกคนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาดานการเกษตรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการทํางาน ความรู
และภูมิปญญาที่มีอยูมากมายจึงตองนํามาคัดเลือก ขั ดเกลา เรียบเรียง วิเคราะห จัดหมวดหมูและ
จัดระบบการใช เพื่อใหเกิดการเผยแพรอยา งกวางขวาง สวนราชการจึง เขามามีสวนชวยในการ
พัฒนาองคความรูดังกลาวใหเกษตรกรโดยสนับสนุนใหมีการรวมกลุม และทําการจัดการความรูให
กลุมเกษตรกร เพื่อใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู และปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เนนทั้งความรูและความรวดเร็ว
ในพระราชกฤษฎี กาวาดวยหลัก เกณฑและวิธี การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อผลักดันแนวคิด ธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเกิดผลเปน
1
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รูปธรรมขึ้น ในมาตรา 11 กําหนดวา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมี
ลั ก ษณะเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู อ ย า งสม่ํ า เสมอ โดยต อ งรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รว มกั น จากพระราชกฤษฎี ก าดั ง กลา วทํ า ให เ กิ ด ความร วมมื อ ระหว า งหน ว ยงานราชการและ
เกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยทางราชการจะใชความรูที่มีอยูอยางเปนระบบหรือที่
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มาถายทอดแลกเปลี่ยนกัส
บเกษตรกรที่มีความรูจากประสบการณที่ผานมาเปนความรูแบบฝงลึก

เรียกอีกอยางหนึ่งวาความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) คือความรูที่มีอยูในตํารา หนังสือ วารสาร

(Tacit Knowledge) ทําใหเกิดองคความรูใหม ซึ่งความรูนี้สามารถนํามาแลกเปลี่ยนและถายทอดให

บุคคลอื่นไดรับรูตอไป จากความสําคัญดังกลาวจึงพบวา ความรูไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาใน
หลายดาน ไมวาจะเปนดานสังคม หรือเศรษฐกิจ
ในดานเศรษฐกิจชุมชน เสรี พงศพิศ (2547: 8)ไดกลาวไววา “ระบบเศรษฐกิจชุมชนเปน
ระบบที่เกิดจากการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันจนเกิดพลังและสามารถขับเคลื่อนไปไดดวย
ตัวมันเอง” จากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไประบบทุนนิยมเขามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิม ทําใหชาวบานเกิดลัทธิการบูชาเงิน มีการใชจายที่เกินความจําเปน ทําใหรายรับไมเพียงพอ
กับรายจายชาวบานจึงตองไปกูหนี้ยืมสิน เพื่อนําเงินที่ไดมาหมุนเวียนในการดํารงชีวิตตอไป ความ
ลมเหลวดังกลาวนี้เปนผลมาจากการขาดแคลนความรูของชาวบาน การจัดการความรูจึงเปนวิถีทาง
ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพที่แทจริง เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเอง เมื่อชาวบานมีการเรียนรูจาก
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ ชาวบานจะนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและประมวลผลเพื่อ
นําไปสูก ารพัฒนาแผนแมบทชุมชน แผนยุทธศาสตรของชุมชนในการแก ไขปญหาและพั ฒนา
ตนเองอยางมั่นคง
เมื่อการเรียนรูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมา
นิรันดร จงวุฒิเวศย (2545: 3) ไดชี้ใหเห็นวา การพัฒนาประเทศไทย จะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหการพัฒนาอยู บนพื้ นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอยางมีเหตุผล
นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกัน และ
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รูเทาทันโลก คนไทยสวนใหญ มีการศึกษาและรูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต อยูในสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู สามารถรักษาภูมิปญญาทองถิ่นควบคูไปกับ การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ดีงาม ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของ สังคมไทยที่มีความสมานฉันท และเอื้ออาทรตอกัน อัน
จะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน เพราะฉะนั้นการพัฒนาที่
ยั่งยืนในมุมมองของ นิรันดร จงวุ ฒิเวศย หมายถึง การพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการ พื้นฐาน
ของคน ทั้งยุคปจจุบัน และยุคตอ ๆ ไป และสรางความสมดุลระหวาง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
มนุษยและสิ่งแวดลอม โดยในแผน ปฏิบัติการ 21 (Agenda 21): การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเปนขอตกลง
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เนนใหมีการ ใชทรัพยากรธรรมชาติ
ส แตเนนการพัฒนาที่ยั่งยืนาในการพั

ระหวางประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล วา ในศตวรรษที่ 21 จะไม
และสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน

ดัง นั้น เมื่ อ เป นส วนหนึ่ ง ของธรรมชาติ แ ละมีลั ก ษณะทางพฤติก รรมที่ต องอาศั ย อยู
รวมกันเปนสังคม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืน การรวมกลุมกันภายในชุมชน
เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อความอยูรอดและยั่งยื น จึงเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหพัฒนาศักยภาพ
ในตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหการรวมกลุมของชาวบานหรือเกษตรกรอยูภายใตระบบที่ดี หนวยงานของ
ภาครัฐจึ ง เข า มามี สวนช ว ยในการจัด ตั้ง โครงการ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ซึ่ง เป น การรวมกลุ ม กั น เพื่ อ
ประกอบการธุรกิจขนาดยอมและขนาดจิ๋วในการจัดการทุนอยางสรางสรรคเพื่อการพึ่งพาตนเอง
วิสาหกิจชุม ชน เปนระบบที่ มีความหลากหลายของกิจกรรมเชื่อมโยงเขา ดวยกั น เสริมกั นแบบ
บูรณาการ เมื่อชาวบานหรือเกษตรกรไดรวมกลุมกันอยางเปนทางการ นอกจากรวมกลุมเพื่อทําการ
ผลิตอาหารเพื่อปากทองของตนเองแลวที่เหลือจากการอุปโภค บริโภค ในชุมชน เกษตรกรก็จะนํา
ผลผลิตที่ไดไปขายในตลาด กอใหเกิดกําไรในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น และประโยชนที่มาพรอมกับ
การรวมกลุมของชาวบานหรือเกษตรกรก็คือ กลุมสามารถเจรจาตอรองกับตลาดไดในเรื่องราคาได
ทําใหเกิดผลประโยชนตอชาวบานหรือเกษตรกรมากที่สุด ที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวันและเก็บ
สะสมไวใชในระยะยาว
ผูวิจัยมี ความสนใจที่ จะศึก ษาวา กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยในตําบลหวยพระ
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีกระบวนการจัดการความรู ดานกระบวนการผลิตผักปลอดภัย
อยางไร มีแนวคิดในการพัฒนากลุมอยางไร ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และมีรูปแบบการจัดการ
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ความรูอยางไรในกลุม โดยอาศัย แบบจําลองปลาทู (TUNA Model: Thai – UNAids Model) ของ
สถาบันสงเสริม การจัดการความรูเพื่อสังคม (ประพนธ ผาสุกยืด , 2548: 22) เปนแนวทางใน
การศึกษา การเรียนรูของกลุมเกษตรกร การใชแนวคิดของการจัดการความรูเปนเครื่องนําทาง และ
ใชแนวคิดการจัดการบริหาร แนวคิดการตลาด เพื่อทําการศึกษา จัดเก็บขอมู ล รวมถึงผูวิจัยได
ทําการศึกษาถึง ปญหาและอุปสรรคของกลุมในการพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อหา
แนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
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1. เพื่อศึกษาถึส
งกระบวนการจัดการความรูของกลุมในดานกระบวนการผลิตผักปลอดภัย

2. วัตถุประสงค

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของกลุมเกษตรกรในการเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาใหกลุมเกษตรกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
เพื่อใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. ปญหาการวิจัย

1. เพื่อศึกษาวากลุมของเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษมีกระบวนการจัดการ
ความรูดานการผลิตพืชปลอดภัยอยางไร
2. เพื่อศึกษาวาเกษตรกรมีการพัฒนากลุมอยางไรใหมีความยั่งยืน
3. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรูและการพัฒนาของกลุมของเกษตรกรผูปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษ
4. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานแหลงขอมูลและเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชแหลงขอมูลดังนี้
1. พื้นที่ทําการวิจัย คือ กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีสมาชิก ในกลุมทั้งสิ้น 50 คน ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาขอมูล
แบบเจาะลึกที่กลุมดังกลาว
2. เนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจําแนกเปนประเด็นไดดังนี้
2.1 การจัดการความรู
2.2 การเกษตรทางเลือก

5

2.3 เศรษฐกิจชุมชนหรือ เครือขายชุมชน
2.4 การผลิตผักปลอดภัยและไดมาตรฐาน
2.5 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การศึกษาจากเอกสารอางอิงตางๆ
5. การดําเนินการวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก
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1.ไดทราบถึงรูปแบบการจัดการความรูของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

2. นําความรูใ นการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่เกษตรกรมีอยู มาจัดการใหเปนระบบ
เพื่อสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการผลิตพืชปลอดภัย และยังสามารถถายทอดใหกับผูสนใจ
ภายนอกได
3. ไดทราบถึงการเจริญเติบโตและการพั ฒนาของกลุม เกษตรกร และสามารถหา
แนวทางในการพัฒนากลุมใหยั่งยืนได
4. ไดทราบแนวคิดการพัฒนากลุมของเกษตรกร เพื่อสามารถนํามาตอยอดในการพัฒนา
กลุมใหมีความยั่งยืน และเปนแบบอยางที่จะใหกลุ มอื่นๆ มาศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
กลุมตอไป
5. ไดทราบถึงปญหาในการจัดการความรูข องกลุม และสามารถนํามากํา หนดแนว
ทางแกไขปญหาตางๆได

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรูเพื่อความยั่งยืนของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ ต.หวยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม นี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของที่จําใชเชื่องโยงในกระบวนการจัดการความรู โดยไดนําสรุปสาระสําคัญมาเสนอไวดังนี้
1. การจัดการความรู
2. การเกษตรทางเลือก
3. เศรษฐกิจชุมชนและเครือขายชุมชน
4. การผลิตผักปลอดภัยและไดมาตรฐาน
5. การพัฒนาที่ยั่งยืน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. การจัดการความรู
การจัดการความรู เปนเครื่องมืออยางหนึ่ง ของการพัฒนาคุณภาพของงาน คน และ
องคกร ซึ่งมีลักษณะที่บูรณาการอยูในกิจกรรมหรืองานประจํา ไมถือเปนกิจกรรม ที่แยกจากงาน
ประจํา ตองดําเนินการโดยไมทําใหสมาชิกขององคกรรูสึกวามีภาระเพิ่มขึ้น ดังนั้น องคกรจึงมีการ
สงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู โดยเริ่มจาก
1.1 ความรู
ชัชวาลย วงษประเสริฐ (2548: 41) ใหความหมายของความรูไววา กรอบของการ
ประสมประสานระหวางสถานการณ คา นิย ม ความรูในบริบท และความรูแจงอยา งชั ดเจน ซึ่ง
โดยทั่วไปความรูจะอยูใกลชิดกับกิจกรรมมากกวาขอมูลและสารสนเทศ สามารถดํารงอยูไดทุก
สถานที่ในเวลาเดียวกัน และความรูไมสามารถเปลี่ยนมือกันได ดังนั้นในสังคม สารสนเทศเมื่อเรา
พูดถึงสินทรัพยและสินคาที่เปนนามธรรมนั้น ขอมูล ขาสารสารสนเทศหรือความรูไมมีการสูญ
สลายและสามารถรีไซเคิล ไดบอยเทาที่ตองการ
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548: 21-22) ใหนิยามของความรูไววา ความรู คือ
สารสนเทศที่มีคุณคา ซึ่งมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ ความคิด คานิยม และปญญาของมนุษย
มาวิเคราะหเพื่อนําไปใชในการสนับสนุนการทํางานหรือใชในการแกปญหา
6
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สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2547: 10) ใหความหมายของความรูไววา สารสนเทศที่
ผา นกระบวนการคิ ด เปรีย บเที ย บ เชื่ อมโยงกั บความรูอื่น จนเกิ ดเป นความเข า ใจและนํา ไปใช
ประโยชนในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณตางๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา
วิจารณ พานิช (2546: 52) ใหความหมายของ คําวา "ความรู" มีความหมายหลายนัย และ
หลายมิติ ดังนี้
ความรู คือ สิ่งที่เมื่อนําไปใชจะไมหมดหรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงยขึ้น
ความรู คือ สารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ
ความรู เปนสิ่งที่คาดเดาไมได
ความรู เกิดขึ้น ณ จุดที่ตองการใชความรูนั้น
ความรู เปนสิ่งที่ขึ้นกับบริบท และกระตุนใหเกิดขึ้น โดยความตองการ
เพื่อความเขาใจความหมายของคําวา "ความรู" ใหลึกซึ้งขึ้น วิจารณ พานิช ไดนําเสนอ
ความรูเปน 4 ระดับ คือ know-what, know-how, know-why และ care-why
1. Know-what เปนความรูเชิงทฤษฎีลวนๆ เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญามา
หมาดๆ เมื่อนําเอาความรูเหลานี้ไปใชงาน ก็จะไดผลบาง ไมไดผลบาง
2. Know-how เปนความรูที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูของผูจบ
ปริญญา และมีประสบการณการทํางานระยะหนึ่ง เชน 2-3 ป ก็จะมีความรูในลักษณะที่รูจัก ปรับให
เขากับสภาพแวดลอม หรือบริบท
3. Know-why เปนความรูในระดับที่อธิบายเหตุผลได วาทําไมความรูนั้นๆจึงใชไดผล
ในบริบทหนึ่ง แตใชไมไดผลในอีกบริบทหนึ่ง
4. Care-why เปนความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ ซึ่งจะเปนแรงขับกันมาจากภายใน
จิตใจ ใหตองกระทําสิ่งนั้นๆ เมื่อเผชิญสถานการณ
ราชบัณฑิ ตยสถาน (2546: 232) ใหความหมายของความรู คือ สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณรวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความ
เขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิดหรือ
การปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา
ดรักเกอร (Drucker, 2542: 37) กลาววาความรูคือ สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอยางไปสูการปฏิบัติ หรือการทําใหคนหรือองคกร สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542: 26) ใหความหมายของความรู ไววาเปนพฤติกรรมขั้นตนที่ผู
เรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูใน
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ชั้นนี้ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีแกไข
ปญหา
เบนจามิน บลูม ( Benjamin S. Bloom, อางถึงในอักษร สวัสดี , 2542: 26-28)ให
ความหมายของ ความรู วาหมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการ
ต า ง ๆ รวมถึ ง แบบกระบวนของโครงการวั ต ถุ ป ระสงค ใ นด า นความรู โดยเน น ในเรื่ อ งของ
กระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อันเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดย
ก อนหนา นั้นในป ค.ศ. 1965 บลูม และคณะ ไดเสนอแนวคิดเกี่ ยวกั บ การรับรูหรือพุ ทธิพิ สั ย
(cognitive domain) ของคน วาประกอบดวยความรูตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณา
จากระดับความรูในขั้นต่ําไปสูระดับของความรูในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและคณะ ไดแจกแจง
รายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้
1. ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรีย นรูที่เนนถึง การจํา และการระลึกไดถึง
ความคิด วัตถุ และปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนความจําที่เริ่มจากสิ่งงาย ๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไป
จนถึงความจําในสิ่งที่ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน
2. ความเข าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป น ความสามารถทาง
สติ ปญ ญาในการขยายความรู ความจํ า ใหก ว า งออกไปจากเดิ ม อย า งสมเหตุส มผล การแสดง
พฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการ
ขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3. การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (knowledge)
ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหาที่แปลก
ใหม ข องเรื่อ งนั้ น โดยการใช ค วามรู ต า ง ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง วิ ธี ก ารกั บ ความคิ ด รวบยอดมา
ผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น
4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความเขาใจ และการ
นําไปปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธกัน
รวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันได
หรือไม อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง
5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ
หรือสวนใหญ ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเปนเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมีลักษณะของ
การเปนกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องตาง ๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสรางรูปแบบหรือ
โครงสรางที่ยังไมชัดเจนขึ้นมากอน อันเปนกระบวนการที่ตองอาศั ยความคิดสรางสรรคภายใน
ขอบเขตของสิ่งที่กําหนดให
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6. การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด
คานิยม ผลงาน คําตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ
(criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จั ดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของลักษณะ
(characteristics of cognitive domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะห
และการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ความรูคือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง ความหมาย โดย
ใช ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา เครื่องหมาย และสื่อตาง ๆ โดยมีเปาหมายและ
วัตถุประสงคเปนไปตามผูสราง ผูผลิตจะใหความหมาย
1.2 ประเภทของความรู
จากคู มื อการจั ดทํ า แผนการจั ดการความรูสํ า นัก งาน ก.พ.ร.และสถาบั นเพิ่ ม ผลผลิ ต
แหงชาติ (2548) ประเภทของความรูมี 2 ประเภท คือ
1.2.1 ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ
พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนภูมิปญญาและ
เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลัก ษณอักษรไดโดยงาย บางครั้ง จึง
เรียกวาความรูแบบนามธรรม
1.2.2 ความรูที่ ชั ดแจง (Explicit Knowledge) เปน ความรูที่ ส ามารถรวบรวม
ถายทอดได โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้ง
เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม
โดยที่การจัดการ “ความรูเดนชัด” จะเนนไปที่การเขาถึงแหลงความรู ตรวจสอบ และ
ตีความได เมื่อนําไปใชแลวเกิดความรูใหม ก็นํามาสรุปไว เพื่อใชอางอิง หรือใหผูอื่นเขาถึงไดตอไป
(ดูวงจรทางซายในรูป) สวนการจัดการ “ความรูซอนเรน” นั้นจะเนนไปที่การจัดเวทีเพื่อใหมี การ
แบ งป นความรูที่อยู ในตัวผูปฏิบัติ ทําใหเกิ ดการเรียนรูรวมกั น อันนํา ไปสูการสรา ง
ความรูใหม ที่แต ละคนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไป (ดูวงจรทางขวาในรูป)
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ภาพที่ 1 ประเภทของเกลียวความรู\
ที่มา: ประพนธ ผาสุกยืด . (2549). การจัดการความรู KM ฉบับขับเคลื่อน LO. (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพใยไหม), 25-26
ความรูชัดแจง (Explicit หรือ codified knowledge) ซึ่งเปนตระกูล ความรูในกระดาษ
กับความรูฝงลึก (tacit knowledge) ซึ่งเปนตระกูล ความรูในคน David Snowden แหงศูนยพัฒนา
ศาสตรดาน การจัดการความรูชื่อ Cynefin Centre ของบริษัท ไอบีเอ็ม ไดเสนอใหจําแนกความรู
ออกเปน 5 กลุม คือ
Artefact หมายถึง วัตถุซึ่งหอหุมความรู หรือเทคโนโลยีไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง มี
ความรู ฝงอยูภายใน
Skills หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงาน หรือกระทํากิจการตางๆ กัน เปนผลจากการได
ฝก ทํา หรือทํางาน จนเกิดเปนทักษะ
Heuristics หมายถึง กฎแหงสามัญสํานึก หรือเหตุผลพื้นๆ ทั่วๆ ไป
Experience หมายถึง ประสบการณจากการไดผานงาน หรือกิจการเชนนั้นมากอน
Talent หรือ Natural talent หมายถึง พรสวรรค อันเปนความสามารถพิเศษ เฉพาะตัวที่มี
มาแตกําเนิด
จะสังเกตเห็นวา ในความรู 5 กลุมนี้ เปนพรสวรรค 1 กลุม และเปนพรแสวง 4 กลุม
ความรูจึงเปนสิ่งที่สามารถสรางและสั่งสมไดดวยตัวเอง ซึ่งความรูทั้ง 5 กลุมนี้เมื่อนํามาใชประกอบ
กันแลวจะทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู ของคนและนําพาใหเกิดการพัฒนาองค กรไปสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู
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จากประเภทของความรูที่ถูกแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ความรูที่ฝงอยูในตัวคน และ
ความรูที่ชัดแจง สามารถทําใหผูวิจัยแยกแยะความรูของเกษตรกร และนําความรูที่ได มาพัฒนา
เพื่อใหเกษตรกรสามารถจัดการกับความรูที่มีใหเปนระบบ และสามารถถายทอดความรูที่เปนระบบ
ใหกับบุคคลอื่น มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ไปจนกระทั่งเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู
ขึ้นในกลุมเกษตรกรได
1.3 เปาหมายของการจัดการความรู
วิจารณ พานิช กลาววาการจัดการความรูมีเปาหมาย 3 ประการไดแก
1. เพื่อพัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
2. เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน ซึ่งในที่นี้คือ พนักงานทุกระดับ แตที่
จะไดประโยชนมากที่สุด คือ พนักงานชั้นผูนอย และระดับกลาง
3. เพื่อการพัฒนา "ฐานความรู" ขององคกร หรือหนวยงาน เปนการเพิ่มพูนทุ น
ความรู หรือทุนปญญาขององคกร ซึ่งจะชวยทําใหองคกรมีศักยภาพในการฟนฝา ความยากลําบาก
หรือความไมแนนอนในอนาคตไดดีขึ้น
สรุป ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีเปาหมายใหกลุมเกษตรกร เกิดการพัฒนาตัวเองใหมี
ประสิทธิภาพ พัฒนางานใหสามารถผลิตผักปลอดภัยไดอยางมี คุณภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกันใหเกิดเปนองคความรูที่จะชวยใหกลุมมีศักยภาพในการทํางานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1.4 การจัดการความรู
การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจาย
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (โดยสํานักงาน ก.พ.ร.และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2548)
การจัดการความรู นั้นไมไดมีความหมายเพียงแคการนํา “ความรู” มา “จัดการ” แตการ
จัดการความรูมีความหมายที่จําเพาะกวานั้นคือ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ และนําผลสําเร็จที่ได
จากการปฏิบัตินั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยใชมุมมองในแงบวก ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทําใหองคกร
บรรลุเปาหมายอยางนอย 4 อยาง ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายของการพัฒนาคน
บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรแหงการเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชนมีความ
เอื้ออาทรระหวางกัน (วิจารณ พานิช, 2548)
การจัดการความรู (KM) สิ่งสําคัญอยูที่กับการลงมือปฏิบัติใหได ใชภาษาเดียวกัน สื่อ
ความหมายกัน การเรียนรูของบุคคล หัวใจสําคัญอยูที่เราจะไดเรียนรูจากการสอนคนอื่น (Learning
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from Teaching) และ สิ่งที่สําคัญอีกประการ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การ
วางแผนทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ ของงาน ขององคกร (บดินทร วิจารณ, 2547)
การจัดการความรู หมายถึง การบริหารจัดการองคกรเพื่อมุงไปสูการสรางฐานความรู
แหงองคกรใหมอยางตอเนื่องซึ่งไดแก การสรางโครงสรางองคกรที่ใหการสนับสนุนการจัดการ
ความรู การอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกที่อยูในองคกร หรือแมกระทั่งการสรางเครื่องมือ
ทางดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทั้ง นี้โดยใหค วามสํา คัญกับ การทํางานเปนทีมและการเผยแพร
ความรู (Bertel, 2547: 84, อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547)
สรุป การจัดการความรู หมายถึง การนําความรูมีอยูในองคกร ทั้งความรูที่ชัดแจง และ
ความรูที่ฝงอยูในตัว คน มาจัดใหเปนระบบ เพื่อใหบุคคลอื่นสามารถเขาถึงได อีกทั้งสามารถนํา
ความรูที่ไดมาพัฒนา ทั้ง ตนเองตลอดจนองคกรของตนเอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
เพิ่มมากขึ้น และสามารถพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
จากความหมายของการจัดการความรู ทําใหผู วิจัยสามารถนําไปใชในการจัดการกับ
ความรูของกลุมเกษตรกรที่ผูวิจัยไดสัมภาษณ เพื่อทําใหความรูที่กระจัดกระจายอยูนั้นรวมใหเปน
ระบบ มีหลักฐานหรือเอกสารที่ชัดเจน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการถายทอดความรูใหกับบุคคลอื่น
ได สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการทํางานของตนเองตอไป
1.5 องคกรแหงการเรียนรู
แนวคิดในการสรางองคกรแหงการเรียนรู คือการที่จะทําใหคนในองคกรเรียนรูปจจัย
ตา งๆ ทั้ งจากภายในและภายนอก เพื่ อนําความรูนั้นมาใชพั ฒนาตนเองและการดําเนินงานของ
องคกร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา องคกรแหงการเรียนรูเป นองคกรที่มีการปรับเปลี่ยนและคนหา
วิธีทางใหมๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ หรือบริการอันนํามาซึ่งการเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ขององค กร ทั้ งนี้ก ารที่องคกรจะสามารถเรีย นรูเพื่ อพั ฒนาไดอย างมีป ระสิทธิผลนั้น ตองมีก าร
จัดการความรูควบคูไปดวยเสมอ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2549) ไดกลาวถึง แนวคิดของ Peter Senge เรื่ององคกร
แหงการเรียนรูหมายถึง การที่ทําใหคนในองคกรตองการหรือกระตือรือรนที่จะเรียนรูและสรางองค
ความรูใหเกิดขึ้น โดยมุงเนนความเชื่อมโยงระหวางวิธีการจัดการความรูที่มีกับนวัตกรรมการผลิต
อยางตอเนื่อง ซึ่งหมายความวา องคกรที่เปนองคกรแหงการเรียนรูควรมีนวัตกรรมดานการผลิตที่
เดนชัด ทั้งนี้การเรียนรูเปนกระบวนการในการเสาะหาองคความรูตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อนํามาใชใน
องคกรและทําใหเกิดการพัฒนา
และยังกลาววาแนวคิดของ David Garvin หมายถึง องคกรแหงการเรียนรูเปนทักษะใน
การสราง จัดหา และถายทอดความรู รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรที่จะมีผลตอ
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ความรูใ หม ๆ ที่ ทํา ใหเกิดการเรียนรูและประยุ กตใ ชความรู รวมทั้งแปลงความรูของคนไปเปน
ความรูขององคกร โดยมีทักษะ 5 ดาน ไดแก
1. การแกปญหาอยางเปนระบบ
2. การทดลองศึกษากับแนวทางใหมๆ
3. การเรียนรูจากประสบการณในอดีต
4. การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของบุคคลอื่น
5. การถายทอดความรูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร
วิ จ ารณ พานิ ช (2546) ให ค วามหมายขององค ก รแห ง การเรี ย นรู (Learning
Organization) เปนองคกรที่ทํางานผลิตผลงานไปพรอม ๆ กับเกิดการเรียนรู สั่งสมความรู และสราง
ความรูจากประสบการณในการทํางาน พัฒนาวิธีทํางานและระบบงานขององคกรไปพรอม ๆ กัน
ผลลัพธ (Output) ขององคกรแหงการเรียนรู คือ ผลงานตามภารกิจที่กําหนด การสราง
ศาสตรหรือสรางความรูในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจขององคกรนั้น รวมทั้งการสรางคน
อันไดแก ผูที่ปฏิบัติงานอยูในองคกร หรือมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับองคกร จะเกิดการเรียนรู เปน
การเรียนรูแบบบูรณาการ โดยอาศัยการทํางานเปนฐาน องคกรแหงการเรียนรู จะมีลักษณะเปน
พลวัต (dynamic) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการดานตาง ๆ คลายมีชีวิต มีผลงานดีขึ้น
เรื่อย ๆ ทั้งในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสรางนวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งมีบุคลิกของ
องคกร ในลักษณะที่เรียกวา วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) ที่ผูเกี่ยวของสัมพันธสามารถ
รูสึกได
การสรางศาสตร หรือความรู ที่หลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวกับงานที่เปนเนื้องานขององคกร
นั้น ศาสตรดานการจัดการ ศาสตรดานองคกรเรียนรู ศาสตรเกี่ยวกับบุคคลเรียนรู เปนตน โดยอาจ
รวมมือกับหนวยงานวิชาการหรือองคกรเรียนรูอื่น ๆ เพื่อการสรางศาสตรเหลานี้บนฐานวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจไทย
การสรางคน เพื่อใหมีความรูและทักษะอันเกี่ยวกับงานขององคกรและมีเจตคติ โลก
ทัศน วิธีคิดในลักษณะของ บุคคลเรียนรู (Learning Person) รวมทั้งมีทักษะของการเปนบุคคล
เรียนรู
องคกรแหงการเรียนรู เป นองคกรที่ ประหยัดพลังงาน เพราะมีความสามารถในการ
รวมพลังภายในและดึงดูดพลังจากภายนอก องคกร เขามาใชในการสรางผลลัพธขององคกร
องคกรแหงการเรียนรู พัฒนาสรางสรรคองคกรโดยการผลิตผลงาน สรางศาสตรและ
สรางคน
องคกรแหงการเรียนรู มีปฏิสัมพันธกับภายนอกองคกรอยางชาญฉลาด
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องค ก รแห ง การเรี ย นรู มี ก ระบวนการเรี ย นรู ร ว มกั น จากการกระทํ า ( interactive
learning through action) ทั้งในหมูบุคลากร และระหวางองคกรกับภายนอก
ดังนั้น องคกรแหงการเรียนรู คือ การที่บุคคลที่เปนสมาชิกขององคกรมีพฤติกรรมการ
แสวงหาความรูใหมๆ และผสานกับนําความรูที่มีอยูเดิม มาจัดการใหเปนระบบ แลวนําความรูที่
ไดมาทําการแลกเปลี่ย น และถายทอดใหกับบุคคลอื่น เพื่อใหสมาชิกภายในองคกรไดมีความรู
ทัดเทีย มกั น ตลอดจนสามารถนํ าความรูที่ไ ดไ ปใช ใ นการพั ฒ นาการทํ างานของตนเองใหเกิ ด
ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงขันได
จากความหมายที่ไดทําใหผูวิจัยเขาใจถึงความหมายขององคกรแหงการเรียนรู และ
สามารถนํามาอภิปรายสิ่งที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางได
1.6 แนวคิดของการจัดการความรู
วิจารณ พานิช (2546) กลาวตามแนวคิดของ Nonaka & Takeuchi ไดเสนอกิจกรรม
สําคัญ 7 ประการในการดําเนินการจัดการความรูในองคกร ไดแก
1. สรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู
2. สรางทีมจัดการความรู
3. สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมพนักงานระดับลาง
4. จัดการความรูควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสินคา / วิธีการใหม หรือพัฒนารูปแบบการ
ทํางาน
5.เนนการจัดการองคกรแบบ "ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อน" (middle-updown management)
6. เปลี่ยนองคกรไปเปนแบบ "พหุบาท" (hypertext)
7. สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก
สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
1. การสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกั บความรู ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่สรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับ
ความรูที่เปน "ความรูแหงชีวิต" หรือความรูหลักขององคกร สําหรับใชเปนเข็มทิศในการจัดการ
ความรูขององคกร การจัดการวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู ตองไมใชเพียงแคสราง แตจะตองเรียงถอย
รอยคําใหกินใจ และเขาใจไดงาย แลวสื่อสารใหเปนที่รับรูและซาบซึ้ง จนเกิดเปนความเชื่อและ
คานิยมรวมกันทั่วทั้งองคกร วิสัยทัศนดังกลาวตองมีความชัดเจนในระดับที่เหมาะสม คือ ชัดเจนใน
ระดับที่มองเห็นทิศทางและขอบเขตรวมกันไดอยางชัดเจน แตก็ไมชัดหรือมีรายละเอียดมากเกินไป
จนทําใหปดกั้นความคิดสรางสรรคของพนักงาน วิสัยทัศนดังกลาวจะตองเปดโอกาสใหพนักงาน
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ในแตละหนวยยอยรวมกันตีค วาม นําไปสูวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยยอยภายใตรมของ
วิสัยทัศนภาพรวม ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันทุมเท ที่จะทํางานรวมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศนนั้น
2. สรางทีมจัดการความรูขององคกร การจัดการความรูเริ่มที่ตัวบุคคลเปนคน แตใน
ที่สุดแลวตองดําเนินการเปนทีม และเปนระบบทั่วทั้งองคกร จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรู
อยางเต็มที่ และสมาชิกขององคกรจะตองเขาใจบทบาทของตนเองในดานการจัดการความรู ทีม
จัดการความรูขององคกร ประกอบดวย 3 กลุม คือ
ผูปฏิบัติจัดการความรู ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการ
วิศวกรความรู ไดแก พนักงานที่เปนผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารความรู ไดแก ผูบริหารระดับสูงสุด
ผูปฏิบัติจัดการความรู (Knowledge Practitioner) คือ ผูจัดการความรูตัวจริง ทําหนาที่
หลักเกี่ยวกับความรู 4 ประการคือ การเสาะหา (acquire) สราง (create), สั่งสม (accumulate) และใช
(exploit) ความรู ผูปฏิบัติจัดการความรูประกอบดวยคน 2 กลุม คือ ผูปฏิบัติ (Knowledge Operator)
กับ ผูเชี่ยวชาญความรู (Knowledge Specialist) ผูปฏิบัติเปนผูทํางานหลักขององคกร และสั่งสม
ประสบการณจากการปฏิบัติงานนั้น ความรูที่เกิดขึ้นในตัวพนักงานเหลานี้อยูในรูปของทักษะ
บทบาทหลักของการจัดการความรูในองคกรของคนเหลานี้จะเกี่ยวของกับความรูฝงลึก (Tacit
Knowledge) ของตนเอง และขององคกรเปนสวนใหญ การจัดการความรูของผูปฏิบัติเนนที่ขั้นตอน
การเอาความรูที่เปดเผยชัดแจง มาปฏิบัติ (internalization) และนําเอาความรูฝงลึกของตนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (socialization) ผูเชี่ยวชาญความรู ทําหนาที่เกี่ยวกับความรูที่เปดเผย
ชัดแจง (Explicit Knowledge) และสามารถนําไปเก็บไวในคอมพิวเตอรใหคนหา จัดหมวดหมู และ
จัดสงใหแกผูปฏิบัติไ ดงา ย เนื่องจากการวิจัยและพั ฒนาเปนการสรางความรูที่ เปดเผยชัดแจง
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดจึงถืออยูในกลุมผูเชี่ยวชาญความรูดวย ผูเชี่ยวชาญ
ความรูทําหนาที่สรางความรูที่ชัดแจงจากความรูฝงลึก (externalization) และนําความรูที่ชัดแจงมา
สังเคราะหจัดหมวดหมูหรือสรางเปนความรูที่ยกระดับขึ้น (combination)
วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) เปนภารกิจของผูบริหารระดับกลาง หนาที่หลัก
คือการตีความและแปลงความรูฝงลึกใหเปนความรูที่เปดเผย จับตองได และนําไปปฏิบัติไดงาย
วิศวกรความรูทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงกับพนักงานระดับปฏิบัติ โดยตีความ
วิสัยทัศนเกี่ยวกับความรูขององคกรที่ผูบริหารระดับสูง "ยกราง" ขึ้น และอยูในสภาพที่เปนความรู
ฝงลึก ไมชัดแจง ใหเปนความรูที่เปดเผยชัดแจง สอดคลองกับงานของพนักงานระดับปฏิบัติ เอามา
พูดคุยทําความเขาใจกับพนักงานระดับปฏิบัติ เพื่อใหพนักงานระดับปฏิบัติเกิดวิสัยทัศนความรูของ
ตนในระดับบุคคล และในระดับทีมงานหรือหนวยงานยอย วิศวกรความรูจึงแสดงบทบาทหลักใน
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การ ทําใหความรูฝงลึกออกมาเปนความรูชัดแจง นอกจากนั้น วิศวกรความรูยังมีหนาที่หลักอีก 3
ประการ โดยที่ทั้ง 3 หนาที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการหมุนวงจรยกระดับความรูในลักษณะของ "เกลียว
ความรู" (Knowledge Spiral) เกลียวความรูแรกคือเกลียวของวงจร SECI (Socialization,
Externalization, Combination และ Externalization) เกลียวที่ 2 คือ เกลียวความรูขามระดับชั้น
ภายในองคกร คือเชื่อมระหวางระดับลาง ระดับกลาง และระดับบน ขององคกร เกลียวที่ 3 เปน
เกลียวความรูขามหนวยงาน ขามภารกิจภายในองคกร เชน เชื่อมตอระหวางฝายขาย ฝายบริการหลัง
การขาย ฝายบัญชี ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายผลิต เปนตน
ผูบริหารความรู ทําหนาที่ 3 ประการ คือ 1 กําหนดเปาหมายขององคกร ในที่นี้หมายถึง
เปาหมายภาพใหญของการจัดการความรูขององคกร คือ กําหนดวิสัยทัศนเกี่ยวกับการจัดการความรู
ขององคกร 2 สรางบรรยากาศและกฎเกณฑกติกาขององคกรใหเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
3 คอยจับ "ความรูที่ทรงคุณคา" ที่พัฒนาขึ้นในกระบวนการเกลียวความรู (Knowledge Spiral) ของ
องคกร ในลักษณะของการ "ผุดบังเกิด" (emergence) เปน "ภพใหม" (New paradigm) ของความรู
และนํามาสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดการตีความตอเนื่อง เกิดบรรยากาศที่นาตื่นเตน เราใจ และ
ภาคภูมิใจ
3. สร า งบรรยากาศการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู อ ย า งเข ม ขน ในกลุ ม พนั ก งานระดั บ ล า ง
บรรยากาศที่สําคัญที่สุดคือสภาพที่พนักงานสามารถหาประสบการณตรงสําหรับใชในการทํางาน
คือเนนที่ความรูจากประสบการณตรง ประสบการณตรงมาจากการสัมผัสโดยตรงดวยตนเอง เชน
ไปดูงาน ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ และที่สําคัญที่สุดไดทดลองหรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง
ดังนั้น ความรูที่แลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตองเนนเปนพิเศษคือ ความรูฝงลึก และกระบวนการที่เนนคือ
ความรูที่เกิดจาการสัมผัสกับภายนอกองคกร เชนลูกคาหรือผูใชบริการ ผูทําธุรกิจกับองคกร เปน
ความรูที่สําคัญตอความสามารถในการแขงขันและการดํารงอยูขององคกร จึงเปนความรูจาก
ประสบการณตรงที่สําคัญยิ่ง
4. ควบการจัดการความรูไปกับการพัฒนาสินคา หรือรูปแบบการทํางานใหมๆ ในทาง
ธุรกิจของตางประเทศ การจัดการความรูมักควบคูหรือสัมพันธอยางแนบแนนอยูกับการพัฒนา
สินคาตัวใหม หรือพัฒนาวิธีการผลิต แตในองคกรที่มีเปาหมายเชิงสังคม หรือดานการบริการ การ
จัดการความรูค วรควบคูหรือแนบแนนอยู กับ การพัฒนาคุณภาพงาน หรือพั ฒนาประสิทธิผล
(Effectiveness) ของงาน ซึ่งในการจัดการสมัยใหมเรานิยามคําวาประสิทธิผลวา หมายถึง เปาหมาย
4 ประการ คือ 1) ตอบสนองตรงเปาหมายของลูกคา และตรงเปาหมายขององคกร 2) มีนวัตกรรม 3)
มีการพัฒนาและใชศักยภาพอยางเต็มที่ และ 4) มีประสิทธิภาพ
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5. เนนการจัดการองคกรแบบใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อน (Nonaka &
Takeuchi, อางถึงใน วิจารณ พานิช, 2546) แนะนําวารูปแบบของการจัดการองคกรที่เหมาะสมตอ
การจัดการความรูคือแบบ "กลาง-ขึ้น-ลง" (middle-up-down) ซึ่งเนนการใชพนักงานหรือผูบริหาร
ระดับกลางเปนพลังหลักในการขับเคลื่อน โดยที่พนักงานระดับกลางจะเปนผูเชื่อมโยงวิสัยทัศน
หรือความฝนของผูบริหารระดับสูง เขากับความเปนจริงหรือการปฏิบัติของพนักงานระดับลาง
Nonaka & Takeuchi เชื่อวา ในยุคของการจัดการความรู ผูบริหารระดับกลางจะเปนกําลังหลักใน
การเชื่อมโยงใหเกิดการจัดการความรูที่ทรงพลัง และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร
6. เปลี่ยนโครงสรางองคกรไปเปนแบบ พหุบาท องคกรแบบพหุบาท (Hypertext)
หมายถึงองคกรที่มีหลายบริบทอยูในเวลาเดียวกัน (hyper context) ในแตละบริบทมีพนักงานทํางาน
ของตนเต็มเวลา และมีภารกิจอยูในบริบทเดียว ในที่นี้มี 3 บริบท หรือ 3 "ชั้น" อยูดวยกัน มีการ
จัดการความรูหมุนเวียนอยูระหวางชั้น ทําใหเกิดการเกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกัน เกิดการจัดการ
ความรูที่ทรงพลัง 3 ชั้น หรือ 3 บริบท ขององคกรพหุบาท ไดแก 1. ชั้นหรือบริบทของระบบงาน
ตามปกติ เปนรูปแบบองคกรแบบพีระมิด หรือ แบบชนชั้นเจาขุนมูลนาย 2. ชั้นหรือบริบทของ ทีม
โครงการ (Project Team) ซึ่งทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งแลวสลายตัวกลับสู
ระบบงานตามปกติ แตในชวงของ ทีมโครงการ สมาชิกของทีมทํางานเต็มเวลาใหแก ทีมโครงการ
ในบริบทนี้การจัดการองคกรจะเปนรูปพีระมิดหัวกลับ 3. ชั้นหรือบริบทฐานความรู (Knowledgebase) ทําหนาที่คอยสกัด รวบรวม และสังเคราะห ยกระดับความรูที่เกิดขึ้นจาก 2 บริบทขางตน
ใหมีความหมายตอองคกรยิ่งขึ้น และอํานวยความสะดวกในการดํา เนินการจัดการความรูของ
พนักงานทุกระดับและทุกบริบท
7. สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก การสรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก
ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลักขององคกร มี 3 ประกอบดวยประเด็นดังตอไปนี้ 1. การมีระบบการรับรู
และตรวจสอบขาวสารความกาวหนาของความรูในลักษณะของ ความมีไหวพริบ 2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับภาคีหรือเครือขายที่มุงทําประโยชนหรือทําความดีใหแกสังคม 3. การเชื่อมโยงและ
"สกัด" ความรูจากลูกคาหรือผูใชบริการ โดยเฉพาะความรูฝงลึกที่เกิดจากการบริโภคสินคาหรือใช
บริการขององคกร
วิจารณ พานิช (2547) กลาวถึงแนวคิดของ Peter Senge วามีความสําคัญ 5 ประการของ
การเปนองคกรแหงการเรียนรู และบุคคลเรียนรู ไดแก
1. การคิดเชิงระบบการคิดเชิงระบบเปนหลักการที่สําคัญที่สุดในหลัก 5 ประการของ
องคกรแหงการเรียนรูและบุคคลเรียนรู เปนลักษณะของการคิดเชื่อมโยง มองภาพรวมหรือภาพจาก
ตานก คิดเชิงสังเคราะหมากกวาวิเคราะหแยกแยะ มองเห็นปฏิสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

18

ระบบ ทั้ ง ความสั ม พั น ธ เ ชิง ลึ ก และความสั ม พั น ธ แ นวกว า ง ในลัก ษณะที่ เ ป น ความสัม พั น ธ ที่
ซับซอน มากกวาคิดแบบเหตุผล เชิงเสนตรง คิดเนนที่กระบวนการหรือแบบแผน มากกวาภาพเปน
จุด ๆ
2. ความเชี่ยวชาญในการสรางพลังแหงตน (Personal Mastery) องคกรเรียนรู เกิดจาก
บุคคลเรียนรูจํานวนหนึ่งมาทํางานรวมกัน ถาไมมีบุคคลเรียนรู จะไมมีทางเกิดองคกรเรียนรูขึ้นได
แตในทางตรงกันขาม การมีบุคคลเรียนรูหลาย ๆ คนมาทํางานรวมกัน ก็ไมใชวาจะเกิดองคกรเรียนรู
เสมอไป ยังจะตองมีเครื่องมือสรางความเปนหนึ่งเดียว หรือความสามัคคีของบุคคลเรียนรูเหลานั้น
มนุษยเปนประดิษฐกรรมธรรมชาติที่มีความฉลาดหรือสติปญญาสูงสุด แตมนุษยโดยทั่วไปไมมี
ความชํานาญในการดึงศักยภาพของตนออกมาใช มักใชศักยภาพของตนเพียงเล็กนอย เนื่องจากขาด
ทักษะเชิงกระบวนการที่ทําใหตนเองเกิดการเรียนรูเชิงสรางสรรคตลอดชีวิต ยิ่งถาเปนผูบริหารหรือ
นักจัดการ ก็จะตองเรียนรูทักษะในการทําใหเพื่อนรวมงานมีทักษะแหงการเรียนรูเชิงสรางสรรค
ตลอดชีวิตเชนเดียวกันดวยการสรางพลังแหงตนเกิดจากการเรียนรูเชิงสรางสรรค ที่เปนการเรียนรู
เชิงสรางสรรคของตนเองและเพื่อนรวมงาน รวมทั้งผูที่มีความสัมพันธเปนเครือขายกับบุคคลผูนั้น
3. แบบจําลองความคิด (Mental Models) บุคคลเรียนรู จะตองรูจักวิธีคิด และมีวิธีคิดที่
ถูกตอง รูจักวิธีคิดหลาย ๆ วิธีสําหรับใชในสถานการณที่ตางกัน รวมทั้งมีวิธีสราง "แบบจําลอง
ความคิด" ที่ถูกตอง สําหรับทําใหตนเองไมตกเปนทาสของความคิดผิด ๆ ที่ปดกั้นศักยภาพในการ
เปน "บุคคลเรียนรู" แบบจําลองความคิด ทําใหเราเขาใจผูอื่น เขาใจความหลากหลายของความคิด
และสามารถใชพลังของความหลากหลายในการเรียนรู และในการสรางความสําเร็จใหแกองคกร
4. วิสัยทัศนรวม (Shared vision) วิสัยทัศนรวม เปนเรื่องของการ รวมใจเปนหนึ่งเดียว
ซึ่งจะทํ า ใหองคกรมีพ ลังมากอย างไมนาเชื่อ เกิ ดปรากฏการณท างจิตวิท ยาที่ทํา ใหส มาชิก ของ
องคกรทํางานในลักษณะ "ทุ มเทใจ"เรียกวา การใหคํามั่นสัญญา และ มีความเลื่อมใสศรัทธาตอ
องคกร เนื่องจากวิสัยทัศนรวมเขาไปกระทบใจ กระทบความเชื่อ คานิยม ความใฝฝนในชีวิตของคน
ในองคกร
วิสัยทัศนรวม เปนขอตกลงที่ผานกระบวนการมีสวนรวมจนทุกคนเห็นพองตองกัน
โดยที่วิสัยทัศนสวนบุ คคลของสมาชิกแตละคนไมจําเปนจะตองเหมือนกันทั้งหมด กระบวนการ
กําหนดวิสัยทัศนรวมดําเนินการไปอยางตอเนื่อง และวิสัยทัศนรวมก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ
คลายกับวิสัยทัศนเปนสิ่งมีชีวิต เปนเครื่องมือตอการเรียนรูในระดับบุคคลและระดับองคกร และ
เปนเครื่องมือสรางความกระตือรือรน สรางพลังรวมอยางไมมีสิ้นสุด
5. การเรีย นเป นที ม (Team Learning) การเรี ย นเป นที ม และการทํ างานเป น ที่
หมายความวาสมาชิกของทีมมีความตองการซึ่งกันและกัน แตละคนมีอิสระ เปนตัวของตัวเองไป
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พรอม ๆ กับมีความตองการพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยตระหนักวาถาเรียนรูหรือทํางานเดี่ยว ๆ
ตนเองอาจเรียนรูหรือทํางานไดผลเทากับ 1 หนวย แตถาเรียนหรือทํางานเปนทีมตนเองจะเรียนรู
หรือผลิตผลงานได 1.1 หนวย หรืออาจสูงถึง 1.5 หนวยหรือในสถานการณพิเศษอาจไดถึง 2-3
หนวย
ซึ่งองคกรแหงการเรียนรูประกอบดวยพลัง 2 สวน คือ พลังความสามารถเฉพาะตัวของ
สมาชิกองคกรกับพลังกลุม ที่เกิดจากการเสริมแรง ในการเรียนเปนทีมและทํางานเปนทีม
องคกรโดยทั่วไปสมาชิกมีการทํางานโดยมีเปาหมายไปคนละทิศละทาง ทําใหพลัง
ความสามารถเฉพาะตัวหักลบกันเองบาง เสริมกันบาง หรือนําไปสูเปาหมายคนละเปาหมายบาง ทํา
ใหองคกรขาดพลัง ขาดประสิทธิภาพ มีผลงานนอย หรือผลงานไมมีคุณภาพ
แตถาองค ก รมี ความสามารถในการทํางานเปนทีมจะเกิดพลัง แหงการเสริมแรงซึ่ง
หมายความจะตองมีเครื่องมือหรือ เข็มทิศ สําหรับใหสมาชิกทํางานมุงเปาไปในทางเดียวกัน มุงมั่น
ผลสําเร็จอันเดียวกัน ซึ่งเข็มทิศ ดังกลาวคือ วิสัยทัศน ความมุงมั่น และพันธกิจ
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2. การเกษตรทางเลือก
แนวคิดตอมาของการศึกษาโดย อานัฐ ตันโช (2549: 15) กลาววาจากสภาพปญหา
การเกษตรที่เกิดขึ้น ทําใหแนวคิดที่มุงแสวงหาทางออกใหแกสังคมในดานการเกษตร ไดมีทางเลือก
ใหมเกิดขึ้น ซึ่งปฏิเสธแนวคิดการทําการเกษตรแผนใหม แมวาเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเปน
กระแสหลักของระบบการเกษตรของประเทศไทย แตแนวโนมของการทําการเกษตรกรรมเชนนี้
กําลังเสื่อมโทรมลง โดยปจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกไดกลายเปนกระแสที่ไดรับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องมาจากความลมเหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม และไดกอใหเกิดผลกระทบ
มากมายหลายประการ ขณะเดียวกันเกษตรกรรมทางเลือกก็เปนที่สนใจของหนวยงานของรัฐ และ
เอกชนหลายองคกร
เกษตรทางเลือกเปนการทําการเกษตรอีกแบบหนึ่ง ที่ไมใชเกษตรเคมีดังที่ใชกันอยูใน
ปจจุบัน เปนการทําการเกษตรที่เนนการใชปุยหมัก ปุยคอก แบะวัสดุคลุมดิน การผสมผสานการ
ปลูกพืชและสัตว ลดการไถพรวนและงดเวนหรือลดการใชสารเคมีสังเคราะห และสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหนอยลงจนถึงขั้นไมใชเลย
เกษตรทางเลือกมี เป าหมายในการผลิตอาหารและปจจัย ที่จําเปน ตอการดํ า รงชีวิ ต
มากกวาผลิตเพื่อการสงออก เกษตรกรจึงไมตองวิ่งไปตามกระแสของตลาด อาหารที่ผลิตไดก็เปน
อาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกคาง เกษตรทางเลือกมีการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนสูงสุดโดยไมเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวสามารถ
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ทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน ซึ่ง
ปจจุบันเกษตรทางเลือกมีอยูหลายกลุม สวนใหญจะมีหลักการและวิธีการที่ใกลเคียงกัน แตจะมี
แตกตางกันตรงแนวคิด และวิธีปฏิบัติไปตามสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก
2.1 เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) เกษตรธรรมชาติเปนระบบเกษตรที่คํานึงถึง
ระบบนิเวศและสภาพแวดลอม เกษตรธรรมชาติจะมีหลักการที่คลายคลึงกัน คือ การไมไถพรวนดิน
ไม ใ ส ปุ ย เคมี ไม กํ า จัด วัช พื ช ใชก ารคลุ ม ดิ น ใชพ ลั ง จากสิ่ ง ตา งๆ ที่ มี อ ยู ใ นธรรมชาติ และให
ความสําคัญกับดินเปนอันดับแรกดวยการปรับปรุงดินใหมีพลัง ในการเพาะปลูก เหมือนกับดินใน
ปาที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งเปนวิธีการที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม โดยไมเปนอันตรายตอเกษตรกรและ
ผูบริโภค สามารถใหผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ ถื อไดวาเปนระบบเกษตรที่มีความยั่งยืน
มั่นคง
แนวทางของเกษตรธรรมชาติ เปนแนวทางที่จะทําใหดินเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณ
เปนดินที่มีชีวิตสามารถเพาะปลูกใหไดผลผลิตสูง และมีคุณภาพดีไมวาจะเปนพืชไร นาขาว พืชผัก
ไมผล ไมดอก ไมประดับ และเปนแนวทางการผลิตที่ ปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตรทั้งตอ
ผูผลิตและผูบริโภค ไมมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม
2.2 เกษตรอินทรีย (Organic Farming) เปนระบบการผลิตทางการเกษตรทางเลือกที่
หลีกเลี่ยงการใช ส ารสังเคราะหไ มวาจะเปนปุย เคมี สารเคมีกํ าจัดศัตรูพื ช และฮอรโมนตา งๆ ที่
กระตุ น การเจริญ เติบ โตของพื ช และสั ตว ตลอดจนไม ใ ช พื ช หรือ สัต ว ที่เ กิ ด จากการตัด ต อทาง
พันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม เนนการใชอินทรียวัตถุเชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด
และปุยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทั้งใช
หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ และเนนการรักษาความอุดมสมบูรณของดิน
อานัฐ ตนโชอางอิงจาก สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of
Organic Agriculture Movements) หรือ IFOM ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา “เปน
ระบบเกษตรที่ผลิตอาหารและเสนใยดวยความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนน
ที่หลักการปรับปรุงบํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศการเกษตร
เกษตรอินทรียจึงลดการใชปจจัยจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะห เชน ปุย สารกําจัด
ศัตรูพืช และเวชภัณฑสําหรับสั ตว แตในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพิ่ม
ผลผลิต และพั ฒนาความต า นทานตอ โรคของพื ช และสัตว เลี้ ย ง หลัก การเกษตรอิน ทรี ย นี้ เป น
หลักการสากลที่สอดคลองกับเงื่อนไขทางดานสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทองถิ่นดวย”
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นอกจากนี้ก ารไม ใ ช ส ารเคมี กํ า จัด ศัตรูพื ช จะมี สวนช ว ยให ศัตรูธ รรมชาติส ามารถ
ควบคุมศัตรูพืช ซึ่งเปนการสรางสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง มีหลายองคกรเขามาเกี่ยวของใน
การกําหนดแนวทาง ที่เปนแนวทางการผลิตที่สอดคลองกับการตลาดของแตละองคกรในแตละ
ประเทศ โดยในกรณีประเทศไทยมีมาตรฐานเกษตรอินทรียหลายมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและ
ในระดับนานาชาติ โดยปจจุบัน แนวทางเกษตรอินทรียไดรับการตอบรับทั่วโลกมีรูปแบบและ
แนวทางที่แตกตางกันไปในแตละประเทศและภูมิภาค
2.3 เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ระบบ เกษตรกรรมยั่งยืนเปนเกษตร
ทางเลือกอีกแนวทางหนึ่ง โดยเปนแนวทางการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรที่สัมพันธกับการดําเนิน
ชีวิตของ เกษตรกรและสิ่งแวดลอมที่สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนเกี่ยวของกับความเปนอยูของชุมชนหลายระดับ ตั้งแตระดับครัวเรือน ระดับชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ ซึ่งความเคลื่ อนไหวดานเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรและองคกรที่กอตัวขึ้นใน
สังคมไทยเริ่มตั้งแตปลายป พ.ศ. 2520 เปนตนมา เกษตรยั่งยืนจะมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติสวน
ทางกับการเกษตรแผนใหม ที่ใชปจจัยการผลิตจากภายนอกจํานวนมากและกอใหเกิดสภาพเสื่อม
โทรมของสิ่ง แวดลอมในเวลาตอมา แตเกษตรกรรมยั่งยืนจะมีรูปแบบการทําการเกษตรที่สอดคลอง
กับระบบนิเวศ มีความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ เปนธรรมทางสังคม และมีมนุษยธรรม และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนจะเปนระบบการเกษตรที่รักษาอัตราการผลิตพืชและ สัตวใหอยูในระดับที่ไม
กอใหเกิ ดความเสียหายในระยะยาวติด ตอกันภายใต สภาพแวดลอมที่เลวรา ยหรือไมเหมาะสม
นอกจากนี้ในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคใหส อดคลอง กั บการทําเกษตรกรรมยั่งยื น ดัง นั้นการทํา เกษตรกรรมยั่ง ยืนจึง ไมไ ด
หมายความเพียงการปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการทําการเกษตร หากยังหมายรวมถึงการสอนใหมีการ
ปรับเปลี่ยนคุณคาและกฎเกณฑการใชชีวิตไป ในเวลาเดียวกัน
ในระบบเกษตรยั่งยืนเปนการทําการเกษตรแบบผสมผสานที่มีทั้งการปลูกพืช และการ
เลี้ยงสัตวหลายชนิดที่ผสมกันและมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางลงตัว ในการปลูกพืชจะมีการใช
พื้นที่ปลูกใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการปลูกพืชตางระดับกันเพื่อใหพืชแตละระดับไดใชแสงโดย
ทั่วกัน และเกื้อกูลกันระหวางพืชแตละชนิด และในการเลือกพืชแตละชนิดหรือรูปแบบการปลูกพืช
จะพิจารณาจากสภาพพื้นที่แตละแหงดวย สําหรับการเลี้ยงสัตวก็จะใชหลักการจัด การที่เกื้อกูลกัน
ระหวางสัตวเลี้ยงดวยกันเอง หรือระหวางสัตวเลี้ยงกับพืชที่
เนื่องจากระบบเกษตรยั่งยืนเปนระบบเกษตรที่มีความหมายคอนขางใกลเคียงกับระบบ
เกษตรผสมผสาน แตจะเนนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน ดังนั้นระบบการเกษตร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

22

แบบใดก็ตามที่มีรูปแบบที่ทําใหเกิดความมั่นคงตอเกษตรกร และมีผลในระยะยาวจึงจะถูกรวมเขา
มาอยูในระบบเกษตรยั่งยืน เชน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน
2.4 เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกษตรผสมผสานจัดเปนเกษตรทางเลือก
ที่เปนรูปแบบการทําเกษตรที่มีกิจกรรมตั้งแต สองชนิดขึ้ นไป ในชวงเวลาและพื้นที่เดียวกัน เชน
การปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตวหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน มีการเกื้อกูลกันอยางตอเนื่องระหวาง
กิจกรรม เชน ระหวางพืช กับพืช พืชกับปลา สัตวกับปลา พืชกับสัตว สัตวกับสัตว ลักษณะการ
เกื้ อกู ล กั นของระบบเกษตรผสมผสาน จึ ง ทํ า ให ต นทุ นการผลิ ตลดลง และลดการพึ่ ง พาปจ จั ย
ภายนอกในที่สุด ซึ่งเปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินเปนการใชทรัพยากรที่มีอยู ในพื้นที่
อยางเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
เทคนิคและการจัดการพื้นที่เกษตรนั้น เกษตรผสมผสานใหความสําคัญในเรื่องของการ
สรางความหลากหลายของพื ช สัตว และทรัพ ยากรชีวภาพ การใชประโยชนเกื้อกูล กันระหวา ง
กิจกรรม การใชวัสดุหรือพืชคลุมดิน การปลูกพืชหลายระดับ มีแหลงน้ําในพื้นที่ ซึ่งจะไมเนนหนัก
ในขอปฏิบัติ เชน มีการไถพรวน หรือใชปุยเคมีรวมกันก็ได
การทําเกษตรผสมผสาน มีความแตกตางจากการทําเกษตรหลายๆ อยางที่เรียกวา ไรนา
สวนผสม(Mixed Farming) ตรงที่เกษตรผสมผสานมีการจัดการกิจกรรมการผลิตผสมผสานเกื้อกูล
กันเพื่อลดตน ทุ นการผลิต และใชป ระโยชนจากทรัพ ยากรอย างสูง สุด มิ ใชมีกิ จกรรมการผลิต
หลายๆ อยางเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ไมแนนอนเป นหลักอยางการทําไรนา สวนผสม
แตบางครั้งการทําไรนาสวนผสมอาจมีกลไกการเกื้อกูลกันจากกิจกรรมการผลิตได บาง แตก็เปน
เพียงเล็กนอย มิใชเกิดจากความรูความเขาใจและการจัดการของเกษตรกร อยางไรก็ตาม การทําไร
นาสวนผสมอาจเปนบันไดขั้นตนของการทําเกษตรผสมผสานไดอีกทางหนึ่ง
2.5 เกษตรทฤษฎีใหม (New Theory Agriculture) เกษตรทฤษฎีใหมมีแนวคิดและ
ทฤษฎี ใ นการพั ฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริใ นพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวเกิ ดจากพระ
อัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการที่ไดทรงคิด ดัดแปลงปรับปรุง และแกไขใหการพัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ เปนงานที่ดําเนินการไปไดโดยง ายไมยุงยากซับซอนและ
สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศโดยสวนรวมของธรรมชาติ ซึ่งเปนแนวทางที่ได
ทรงคิด และคํานวณตามหลักวิชา ถึงวิธีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ทํา
ใหสามารถแกไขปญหากอใหประโยชนไดจริง การทําใหเกิดประโยชนสูงสุดคือ การหมุนเวียนการ
ใชประโยชนของทรัพยากร ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน ปจจัยการผลิต หรือเศษเหลือใชจากพื้นที่หนึ่ง
ไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง สะทอนใหเห็นถึงวิธีของการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีพื้นฐานอยูที่เกษตร
ทฤษฎีใหม เพื่อเศรษฐกิจ พอเพียงอยางแทจริง และเปนการเพิ่มเติมถึงความสัมพันธของพื้นที่ทั้ง 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

23

สวน ที่พระองคทานไดมีสายพระเนตรอันยาวไกล เห็นถึงประโยชนจากการหมุนเวียนของวัสดุ
เหลือใชอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น
2.6 วนเกษตร (Agro Forestry) วนเกษตร มาจากคําวา วน ที่หมายถึง ปาที่มีความ
หลากหลายของทรัพยากรที่มีชีวิต และไมมีชีวิต และคําวา เกษตร หมายถึง การใชที่ดินในการผลิต
พื ช หรือ สัต ว เช น การเพาะปลู ก พื ช การทํ า ป า ไม ประมล ปศุ สัต ว ตา งๆ ดัง นั้น วนเกษตร จึ ง
หมายถึง การใชที่ดินในการผลิตพืช และสัตวใหม ากชนิด หรือมีความซับซอนและหลากหลายทาง
ชีวภาพใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การทําเกษตรรวมกันกับการอนุรักษ
ปา ไม โดยมีรากฐานหรือปจจัย การผลิตที่ มาจากทองถิ่นเอง ทั้งนี้ก ารทํา วนเกษตรจะมีลักษณะ
แตกตางหรือผันแปรไปตามสภาพทนที่ รวมถึงทัศนคติ ความเชื้อ วัฒนธรรม ประเพณี และความรู
ความสามารถในการจัดการของแตละทองถิ่นเอง
ดัง นั้นวนเกษตร คื อ เกษตรทางเลือกรูปแบบหนึ่งโดยเปนการทํ าเกษตรที่มี การใช
ประโยชนที่ดินอยางผสมผสานระหวางกิจกรรมการเกษตร การปาไม รวมถึงการเลี้ยงสัตว ในพื้นที่
เดียวกันหรือสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยเปนกิจกรรมทีความสอดคลอง และเกื้อกูลกับระบบ
นิเวศน ปาไมในทองถิ่น เพื่อใหไดผลผลิตอยางสม่ําเสมอตลอดไป คํานึงถึงหลักความสมดุลตาม
ธรรมชาติของระบบนิเวศเปนสําคัญ เพื่อตอบสนองความตองการ ในขณะที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตของ
สังคมชาวชนบทที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้นๆ ใหมากที่สุด
เมื่อไดศึกษาถึงลักษณะของเกษตรทางเลือก ทํา ใหผูวิจัยสามารถนําความรูที่ไ ดไ ป
เชื่อมโยงและอธิบายถึงลักษณะการเพาะปลูกของกลุมเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางได และสามารถ
นํ า ไปเป น แนวทางในการตั้ ง คํ า ถามที่ ใ ช ใ นการสั ม ภาษณ เ พื่ อ จะได ท ราบถึ ง ลั ก ษณะการทํ า
การเกษตรของกลุมตัวอยางวาการทําการเกษตรโดยใชหลักการปฏิบัติแบบใด
และเมื่อไดขอมูลจากการสัมภาษณแลว ผูวิจัยจะสามารถจัดหมวดหมูไดวาการปลูกผัก
ปลอดสารพิษของเกษตรกรกลุมตัวอยางเปนการทําการเกษตรแบบใด
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3. เศรษฐกิจชุมชน
โดย เสรี พงศพิศ (2547) ในชุมชนหมูบานมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมาย ทั้งการทํา
มาหากิน และกิจกรรมที่ถูกนําเขาไปจากภายนอกโดยบุคคลหรือองคกร ระบบเศรษฐกิจชุมชน เปน
ระบบที่เกิดจากการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันจนเกิดพลังและสามารถ ขับเคลื่อนไปไดดวย
ตัวมัน ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติแผนที่ 1 วิถีชุมชนเริ่มเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เขาสู
สังคมบริโภค หาเงินทุกวิถีทางเพื่อนําไปซื้ออยูซื้อกิน แทนการทํามาหากิน นําเอาทรัพยากรทองถิ่น
ไปขาย แบบลางผลาญ ทําลายดิน น้ํา ปา ปลาและสัตวจนไมเหลือ ขายทรัพยากรหมดก็ขายแรงงาน
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ไปรับจางในเมือง รับจางในตางประเทศ การพัฒนาที่ผานมาไดทําลายระบบเศรษฐกิจชุมชน
แบบเดิมไปจนหมด เศรษฐกิจชุมชนดั้งเดิมนั้นเปน ระบบเพราะทุกอยางสัมพันธกัน เกื้อกูลกัน เปน
วิถีที่ชุมชนพึ่งพาตนเองได พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยกันเองระบบเศรษฐกิจชุมชนถูกทําลาย
ดวยระบบทุนนิยมโดยไมมีความพรอมอะไรเลย ไมมีการเรียนรู ไมมีขอมูลเพียงพอเพื่อการ
ตัดสินใจดวยตัวเอง ตองพึ่งพาอาศัยคนอื่นที่ใหแตขอมูลดีๆ เพียงดานเดียว ขอมูลที่เสริมความอยาก
ของธรรมชาติมนุษย ซึ่งมีกันทุกคน อยากมี อยากร่ํา อยากรวย เพื่อจะไดสบาย ไมลําบากระบบทุน
นิยมมีปรัชญาที่กอใหเกิด ลัทธิบูชาเงิน และ สังคมบาบริโภคซึ่งตองไป ตอไปนี้ขออธิบายถึงองคกร
ชุมชน และเครือขายชุมชน เพื่อนํามาประกอบกับแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
3.1 องคการชุมชน
องค ก รชุ ม ชน คื อ กลุ ม คนที่ มี ร ะบบการจั ด การที่ ส มาชิ ก ของชุ ม ชนจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ดําเนินการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได
พัฒนาที่อยู อาศั ยและสิ่งแวดลอมหรือความเปนอยู ข องสมาชิกในกลุม(พระราชกฤษฎีก าจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาองคกชุมชน 2550)
องค ก รชุ ม ชนหมายถึ ง กลุ ม หรื อ ชมรมหรื อ สหกรณ ห รื อ ในชื่ อ อื่ น ใดโดยมี ก ารจด
ทะเบียนตามกฎหมายหรือไมก็ตาม อันเปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวดวยความสมควรใจของ
ประชาชนจํานวนหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงคและอุดมการณรวมกัน มีมิตรภาพและความเอื้ออาทร
รวมกัน มีการเรียนรูกันอยางตอเนื่องในการทํางานเพื่อแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม มีผูนําเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการทํางานรวมกัน โดยมีผูนําหลายคน
ทั้งหญิงและชาย (วรวิทย อวิสุทธิวรกุล, 2544: 19-20 อางถึงใน เสรี พงศพิศ, 2547)
3.2 เครือขาย
เครือขาย คือ กลุมของคน หรือ องคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน
หรือทํากิจกรรมรวมกันโดยมีการจัดรูป หรือจัดระเบียบโครงสรางที่คนหรือองคกรสมาชิกยังมี
ความเปนอิสระกิจกรรมที่ทําในเครือขายตองลักษณะเทาเทียมกันหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและ
การเปนสมาชิกเครือขายไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคนหรือ
องคกรนั้นๆ (ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท, 2542: 2 อางถึงใน เสรี พงศพิศ, 2547)
ในอีกความหมายหนึ่งของเครือขาย เปนองคกรทางสังคมที่ทําหนาที่เฉพาะในดานการ
เชื่อมโยง องคกรทางสังคมตางๆไมวาจะเปนกลุมหรือครอบครัว สมาคมเขาดวยกัน (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2545: 13)
โดยทั้งนี้การรวมเครือขาย มีวัตถุประสงคตามที่กรมพัฒนาชุมชน(2545) ไดระบุไว
ดังตอไปนี้ เพื่อปรับปรุงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสมาชิก และแบงปนขอมูลขาวสารเพื่อ
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รวมกันในการศึกษา ฝกอบรม หรือตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนเครื่องมือ เพื่อเปนกลุมพลังกระตุนความ
ตระหนักของสังคม และเขาไปมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐเพื่อพิทักษผลประโยชนของ
สมาชิกการเกิดเครือขาย (ไพโรจน โพธิศาสตร, 2542: 53-54 อางถึงใน สัมพันธ เตชะอธิกและ
คณะ)
นอกจากนี้กรมพัฒนาชุมชน ยังไดแบงรูปแบบเครือขายวามี 2 แบบ ดังนี้
1. เครือขายรูปแบบเปนทางการและรวบอํานาจ เครือขายลักษณะมักจะมีการสงผาน
องคกร แกนที่เปนศูนยกลางเครือขายที่มีความเขมแข็ง
2.เครือข ายรูป แบบไมเปนทางการ และกระจายอํานาจเนนการติดตอกั นโดยตรง
ระหวางสมาชิก เครือขายลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในระดับรากหญา หรือองคกรที่ใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจขององคกรระดับลาง
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4. การผลิตผักปลอดภัยและมาตรฐาน
แนวคิดตอมาในดานการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษอางอิงจากวารสารกรมสงเสริม
การเกษตร (2550) โดยที่ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิตพืชผักที่ไมมีสารเคมีปองกันและ
กํา จัดศัตรูพืชตกคางอยู หรือมีตกคางอยูไมเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 28 เมษายน 2538 เรื่อง อาหารที่มี
สารพิษตกคาง
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ สามารถแบงไดเปน 2 ระบบ (ภัทราวุธ กาญจนบุราง
กูร, 2546 อางถึงใน ป.รัศมีธรรม, 2543: 27-29) คือ ระบบปด และ ระบบเปด
ระบบปด คือ การปลูกผักในมุงตาขาย พื้นที่ที่มีการปลูกผักเพื่อการคาอยางกวางขวาง
มีการปลูกหลายรุนอยางตอเนื่องกันมาตลอดป จะมีปญหาในการผลิตที่รุนแรงที่สุด คือ แมลง เชน
หนอนในผัก หนอนกระทูหอม ดวงหมัดผัก หนอนคืบ ตลอดจนแมลงศั ตรูดัง กลาวสรา งความ
ตานทานตอสารเคมีมาก การปองกันกําจัดที่ควรเลือกใชในพื้นที่ดังกลาว คือ การปลูกผักใน มุงตา
ขายไนลอน ซึ่งมีขอพิจารณาในการตัดสินใจปลูกผักในมุงตาขาย คือ
1. พื้นที่ปลูก
1.1 ควรเปนพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงศัตรูรุนแรงอยูเสมอ
1.2 ควรเปนพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีกําจัดแมลงมาก คิดเปนมูลคาไมนอยกวารอยละ
20 ของคาใชจายทั้งหมดหรือมากกวา 2,500 บาทตอไรตอ ฤดูกาลปลูก
1.3 ควรเปนพื้นที่ที่สามารถปลูกผักไดอยางตอเนื่องไมนอยกวา 3-4 ป
2. ชนิดของผักที่ควรปลูกในมุงตาขาย
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2.1 ควรเปนผักที่มีปญหาหลักจากการเขาทําลายของแมลงมาก เชน คะนา, กวางตุง,
กะหล่ําปลี หรือ บร็อคโคลี่ เปนตน
2.2 ควรเปนผักที่นิยมบริโภคโดยทั่วไปและตลอดมีความตองการสูง
ระบบเปด เปนการยึดหลักการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated pest
management; IPM)
มโนชัย กีรติกสิกร (2528) ไดแบงวิธีการปองกันศัตรูพืชแบบ IPM ดังนี้
1. การควบคุมโดยวิธีการเขตกรรม (cultural control) เปนวิธีที่ใหผลดีที่สุดวิธีหนึ่งใน
การปองกันการแพรระบาดของแมลง ซึ่งประกอบดวยวิธีตาง ๆ เชน
1.1 การทําความสะอาด (sanitation) โดยการนําเอาเศษไมใบหญาไปใชประโยชน
หรือเผาทําลายเพื่อไมใหเปนแหลงแพรพันธุ
1.2 การขุดหรือการไถพรวนดิน (tillage) จะชวยทําลายวัชพืชหรือพืชอาศัยของ
แมลงศัตรูพืช ทําใหแมลงไมมีแหลงเพาะพันธุ
1.3 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) เปนการหลีกเลี่ย งการเขาทําลายของ
แมลงโดยปลูกพืชที่ไมเปนอาหารของแมลงศัตรูพืชตอจากพันธุพืช
1.4 การรอนกิ่งและการตัดแตงกิ่ง (Pruning and thinning)
1.5 การปลูกพืชเปนกับดัก (trap crop) โดยการปลูกพืชพันธุที่แมลงศัตรูพืช ชอบ
ทํ า ลายก อ นที่ จ ะปลู ก พื ช หลั ก เพื่ อ ให แ มลงลงมาทํ า ลายจนหมดระยะการเจริ ญ เติ บ โต ทํ า ให
ประชากรของแมลงในชั่วอายุนี้ลดปริมาณลง
1.6 การจัดการที่ดี (good management) เชน การใชเมล็ดพันธุที่ปราศจากแมลงและ
โรค เลือกเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวใหเหมาะสม การใสปุย ระบบการใหน้ํา การจัดการที่ ดี จ ะช ว ยลด
การทําลายของแมลงและแหลงเพาะพันธุ
2. การควบคุมโดยวิธีกล (mechanical control) วิธีนี้เปนการทําลายแมลงโดยตรงและ
เปนวิธีงาย เชน การใชมือจับหรือขยี้ การเขยา การใชกับดัก
3. การควบคุมโดยวิธีกฎหมาย (legal control) เปนการปองกันการนําเขาของศัตรูพืช
และสัตวจ ากตางประเทศเขามาในประเทศ ควบคุมการระบาดของศัตรูพื ช ที่มี อยู แลว และการ
สนับสนุนที่จะกําจัดใหหมดไป
4. การควบคุมทางชีววิธี (biological control) เปนการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยการ
ใชประโยชนจากแมลงศัตรูธรรมชาติ
5. การปองกันโดยใชพันธุพืชตานทาน (host plant resistance)
6. การควบคุมโดยใชจุลิทรีย (microbial control)
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วิธีการผลิตผักปลอกภัยจากสารพิษ จะใชหลักการปลูกพืชผักโดยการใชสารเคมีในการ
ผลิตใหนอยที่สุด หรือใชตามความจํา เปนและจะใชหลัก การปองกันและกํา จัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสานหรือไอพีเอ็ม แทนแตการที่จะปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหไ ดผลนั้นจะตองเลือกวิธีที่
ประหยัดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูปลูกจะตองเขาใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
ดังนั้นการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษนั้น เปนกระบวนการที่กลุมเกษตรกรตองใช
ทักษะในการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานที่เขามารองรับการผลิตเพื่อทําการคา การ
จัดการความรูของกลุมเกษตรจะชวยใหความรูที่มีอยูในตัวคนตกผลึกเปนความรูที่ชัดแจง และนํามา
จัดการใหเปนระบบ ทําใหการดําเนินงานของกลุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนแนวคิดที่สําคัญอีกอย างหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จากวลี
ที่วาผูใหญลีตีกลองประชุ ม เมื่อ พ.ศ. 2504 ทําใหประเทศไทยเกิดแผนพัฒนาประเทศขึ้นมามี
บทบาทในการกํ า หนดทิศ ทางในการบริห ารงานประเทศ จนในป จ จุบั นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ดังกลาวไดดําเนินมาถึงแผนที่ 10 ที่มีระยะเวลา 2550 – 2554 ที่ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมี
การเตรียมความพรอมของคนและระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ
ฉบับที่ 9
จากแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาฉบับที่ 10 วาดวยเรื่องสถานะของประเทศ ดาน
ชุมชนของประเทศ กลาวไววา กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพั ฒนาและการจัดการ
ความรูมีมากขึ้น สงผลใหชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน ทําใหสามารถ
จัดการกับปญหาที่มากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง พรอมกับมีการเตรียมความพรอมของ
ทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริหารงานใหพรอมรับภารกิจ
กระจายอํานาจ โดยภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดทําแผนชุมชน การสงเสริม
กระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของสวนทองถิ่นและอําเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
ผูนําชุมชนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีสวนรวมสรางงานสรางอาชีพใหแก
ชุมชน ขณะที่ในดานวัฒนธรรม คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นยังถูกละเลยและมีการ
ถายทอดสูคนรุนใหมนอย ทั้งระบบคุณคาของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และ
การชวยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเสื่อมถอย อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผูนําการพัฒนาโดยเฉพาะ
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ผูนําชุมชนและปราชญ กระจายอยูทุกพื้นที่ และมีบทบาทสําคัญเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาชุ ม ขนทํ า ให มี ชุ ม ชนต น แบบที่ มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถเป น แบบอย า งเพื่ อ เรี ย นรู แ ละ
ประยุกตใชอยูทั่วทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันความเปนสังคมเมืองขยายตัวมากขึ้น โดยกระแสวัตถุนิยม
ที่เขาสูชุมชนไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหมีความสะดวกมากขึ้นแตมีความสุข
ลดลง มีรายไดไมพอรายจาย มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และความสัมพันธของคนในชุมชนลดนอยลงใน
ลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น
สฤณี อาชวานันทกุล (2551: 14) ไดใหความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไววา วิถีการ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของปจจุบันโดยไมลิดรอนความสามารถของคนรุนหลัง
ในการตอบสนองความตองการของพวกเขา
ความหมายอีก ประการหนึ่งของ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน การพั ฒนาที่ยั่ งยื นโดย นิรันดร
จงวุฒิเวศย (2545: 25-27) การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลง และเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ดีขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความ เจริญเติบโต มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ หรือการพัฒนา
สั ง คมให มี ค วาม ร ม เย็ น ผาสุ ก คนในสั ง คมมี ค วามเอื้ อ อาทรต อ กั น มี ค วามรั ก ความสามั ค คี
สมานฉันท มีจิตใจอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่งดงาม ดังนั้นนักพัฒนาสังคม จึ งเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง และถามองภาพรวม เปาหมายการพัฒนาประเทศ ทุก ๆ ประเทศ คือ ความผาสุก ความ
มั่นคงปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดลอมที่ดี และสามารถ พึ่งตนเองได หากมอง
ยอนไปในอดีต การพัฒนาของประเทศไทยใชแผน เปนเครื่องมือในการพัฒนา และนิรันดร ยังได
เสนอแนวทางที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมีมิติ ดังนี้
1. มิติทางเศรษฐกิจ ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชน
มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได
2. มิ ติป ระชากร ชะลอการขยายตัวของประชากร เพิ่ ม ศัก ยภาพและคุณภาพของ
ประชากร
3. มิติทางสังคม สรางเงื่อนไขสังคมใหม ใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการพัฒนาที่
พึงปรารถนา กอใหเกิดความเอื้ออาทร ความรัก ความสามัคคี สมานฉันทตอกัน ชุมชนสังคมมีความ
เขมแข็ง
4. มิติทางสภาพแวดลอม มีการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พัฒนาเทคโนโลยีและการพลังงาน ที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดมลภาวะ มีสภาพแวดลอมที่ดี
5. มิติทางการเมืองการปกครอง ปฏิรูปการเมือง การปกครอง การบริหาร ใหมีการ
กระจายอํานาจภารกิจหนาที่ใหแกทองถิ่น ใหสามารถตัดสินใจแกไขปญหา และพัฒนาทองถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น และพึ่งพาตนเองไดอยางแทจริง
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ลักษณะชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน
1. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชุมชนที่จะแกไขปญหา
และพัฒนาชีวิตความเปนอยู ของตนเอง
2. สมาชิกของชุมชนพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหา ของตนและชุมชน
3. มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง จนเปนวิถีของชุมชน
ภายใตการกระตุนและสนับสนุนของทุกฝาย ในลักษณะเปดโอกาสใหกับสมาชิกทั้งมวลเขามามี
สวนรวม โปรงใส และพรอมที่จะใหตรวจสอบ
4. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชน รวมคิด ตัดสินใจ
ดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล การแกไขปญหา และการพัฒนาของชุมชน
5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานเวทีประชาคม และเขารวม ในกระบวนการของ
ชุมชน
6. มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวยการพัฒนาทุก ๆ ดานของ ชุมชน ที่มุงการพึ่งตนเอง
เอื้อประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และมุงหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
7. การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอกเปนการพึ่ง เพื่อใหชุมชน สามารถพึ่งตนเองได
ในที่สุด ไมใชการพึ่งพาตลอดไป
8. มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปนหมูบาน ชุมชนอื่น ๆ ทองถิ่น
ภาคราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่น ๆ
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นในปจจุบันไดรับการเอื้อ การดําเนินงานจากหนวยงานของรัฐ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อใหกลุมเกษตรกรมีการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงจําเปนตองอาศัยการ
จัดการความรูเข ามาจัดระบบการทํางานใหก ลุม กลายเปนองคก รแหงการเรียนรู เพื่ อใหผลการ
ดําเนินงานมีประสิทธิผลมากที่สุด จนกอใหเกิดการพึ่งพาตนเอง ของคนในกลุม
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7.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ฉัตรแก ว ธีระเดชากุ ล (2551) ทํา การศึก ษาเรื่องการบริหารการจัดการความรูใ น
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 ผลการศึ ก ษาพบว า ใน
กระบวนการบริหารจัดการความรูในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด ตรงกันขามกับ
ขั้นตอนการจัดเก็บและเผยแพร ที่ทําไดนอยที่สุด เพราะการจัดการระบบฐานขอมูลในสถานศึกษา
ยั ง ไม ไ ดรั บ ความใส ใ จมากนั ก เป น การบั นทึ ก ความรู ที่ไ ด รับ จากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ล งใน
แบบฟอรมเทานั้น ปจจัยที่เอื้อตอการประสบความสําเร็จตอการบริหารจัดการความรูในสถานศึกษา
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ไดแก การใหความสําคัญกับการจัดการความรูของผูบริหารการศึกษา การมีสวนรวมของทุกฝาย
และความจริงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
กัญญาณัฐ บุญพวง (2551) ทําการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจั ดการ
ความรูข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาราชบุ รี เขต 2 ผลการวิจัย พบว า
วัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมไมสงผล
ตอการจัดการความรูในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา วัฒนธรรมองคกรดานความ
หลากหลายของบุ คลากร ดา นความมุ งประสงคของสถานศึก ษา สงผลตอการจัดการความรูใ น
สถานศึกษา
ปยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของ
สถานศึ ก ษา พบว า องค ป ระกอบของการจั ด การความรู ข องสถานศึ ก ษาประกอบไปด ว ย 9
องคประกอบ คือ 1. การเตรียมการตามกระบวนการจัดการความรู 2. การนิเทศติดตามผล 3. การ
แบงปนและแลกเปลี่ยนความรู 4. การจัดเก็บความรู 5. การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมใน
การทํางานของบุคลากร 6. การวางแผน 7. การติดตอสื่อสาร 8. การสรางความรู 9. การยกยอง
ชมเชยและการใหรางวัล อีกทั้งยังพบว า รูปแบบการจัดการความรูของสถานศึกษามีความถูกตอง
เหมาะสมเปนไปไดที่จะนํามาใชประโยชน ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย
ธันยพร วณิชฤทธา (2550) ทําการศึกษาถึงการจัดการความรูในชุมชน กรณีศึกษาดาน
การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา รูปแบบการจัดการความรูใน
ชุม ชนนั้นมี สวนประกอบที่ สํ า คัญ คือ ความรู คน และกระบวนการ ซึ่งความรู จะเป นความรู ที่
เกี่ยวกับการจัดการ โดยมีคน เปนกลไกสําคัญที่จะทําใหเกิดกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทําให
กระบวนการจึงเปนวิธีเชื่อมประสานคน ความรูเขาไวดวยกั น ซึ่งรูปแบบการจัดการความรูมีความ
สอดคลองกับแบบจําลองปลาทูอยางยิ่ง อีกทั้งกระบวนการจัดการความรูที่ไดสามารถสังเคราะห
เปนแบบจําลองที่มีลักษณะเปนเกลียวของความรูที่เชื่อมตอกัน และเมื่อมีการนําความรูไปใช จะ
พัฒนาใหเกิดองคความรูใหมเพิ่มพูนขึ้น ภายใต กรระบวนการแลกเปลี่ยนความรูผานการพูดคุยแต
สิ่งดีๆ ใหแกกัน
พัชรี ดํารงสุนทรชัย (2550) ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการความรูเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบสําคัญของการจัดการความรูประกอบดวยคือ 1) คน ซึ่งไดแก
ผูนําที่มีภาวะผูนํา คณะทํางานที่เ ขมแข็ง ชุมชนปฏิบัติการรวมเรียนรู และไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/ ประชาชน และสื่อมวลชนใหเกิดการจัดการความรู 2) กระบวนการ
จัดการความรูประกอบไปดวย การแสวงหาความรูทั้งจากแหลงภายใน/ภายนอกชุมชน การสราง
ความรูจากการทดลองปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรูโดยเฉพาะอยางที่เกิดขึ้นไมเปนทางการ การ
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รวบรวมและจัดเก็บขอมูลในรูปของการเลาเรื่องและบันทึกขอมูลไวในเครื่องบันทึกเสียง การถาย
โอนความรูและการใช ป ระโยชนผานทางสื่อสารสาธารณะของชุ ม ชน และองคประกอบที่ 3)
เทคโนโลยี/ทรัพยากรที่ใชในชุมชน และมีปจจั ยในการพิจารณาในการจัดการความรูไดแก ความ
สอดคลองกับบทวิถี/วิถีชีวิตของชุมชน ความตระหนัก/ความเขาใจเรื่องการจัดการความรูของชุมชน
การสรางแรงบันดาลใจใหชุมชนใฝรู การระบุความรูที่ตองการใหชัดแจง การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ การจัดการความรูที่เ ชื่อมโยงกับชุมชนอื่น การใชความสัมพันธอยางไมเปนทางการ การ
เสาะหาคนที่มีศักยภาพและสนใจในการทํางานดานการจัดการความรู และปจจัยสุดทาย การดึง
องคกรในชุมชนใหเขามามีบทบาท/สวนรวมในการจัดการความรูเพื่อชุมชน
รุงศักดิ์ พงษไสว (2550) ทําการศึกษาเรื่องการจัดการความรูเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง
ของนักทองเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี พบวา จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวที่ตางกันจะ
นํ า ไปสู ค วามต อ งการความรู ที่ แ ตกต า งกั น และแผนความรู ที่ ไ ด ก็ แ ตกตางกั น และป จ จั ย ที่ มี
ความสําคัญกับความรูพบวา มีความแตกตางกันไปตามจุดมุงหมายปลายทางโดยที่การนําความรูไป
ใชนั้นก็พบวามีความแตกตางกันตามจุดมุงหมายปลายทางเชนกัน
อมรทิพย เจริญผล (2550) ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการความรูจากแหลงเรียนรูของ
สถานศึกษา พบวา สถานศึกษาสวนใหญใชแหลงเรียนรูในระดับปานกลาง การตรวจสอบความรู
ประกอบไปดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1 การวิเคราะหการเลื่อนไหลของความรู 2 การกําหนด
ความรูที่ตองการและจัดทํารายการความรู และ 3 การทําแผนที่ความรู ซึงมีการดําเนินการอยูใน
ระดับมากโดยที่กระบวนการจัดการความรูประกอบไปดวย 6 องคประกอบ คือ 1. การสราง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู 2. การพัฒนาความรูที่จําเปนตอการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 3.
การตระหนักถึงความสําคัญของความรู 4. การสรางเครือขายความรู 5. การกําหนดวิสัยทัศน และ
6. การสรางความเขาใจ ซึ่งระดับการใชแหลงเรียนรูของสถานศึกษาไมไดบอกคุณภาพของการ
จัดการความรู ทั้งในดานการตรวจสอบความรูและกระบวนการจัดการความรู
เกล็ ดนที ไชยชนะ (2549) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ องการพั ฒ นาระบบการจั ด การความรู
กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ในรูปของ Web Application โดยแบงผูใชออกเปน 3 ประเภท
คือ ผูดูแลระบบ สมาชิก บุคคลทั่วไป ซึ่งผู ดูแลระบบสามารถจัดการความรูไดทุกอยางเกี่ยวกับ
บทความ คือ การเพิ่ม แกไข คนหา การลบ สําหรับบุคคลทั่วไปสามารถเขาไปอาน คนหา ตอบแบบ
สํารวจได แตจะไมสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอื่นได ความรูที่ซอนเรน (Tacit Knowledge) จะ
ถูกถายทอดจากผูเชี่ยวชาญผานทางระบบนี้สูผูที่มีความสนใจ และผลของการพั ฒนาระบบการ
จัดการความรูไปใชมีความพึงพอใจในระดับดี โดยระบบที่ไดมีความยืดหยุนสูง
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นพมาศ สุนทรเจริญนนท (2549) ทํา การศึกษาเรื่องการสรางและจัดการความรู :
อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร ไดนําเสนอผลการศึกษาไวดังตอไปนี้
ผลการทํางานดวยกระบวนการการสรางและการจัดการความรู จะเปนการพัฒนาที่นําไปสูความ
รวมมือรวมใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพรที่มีเอกลักษณในดานรูปแบบและ
แนวคิดเฉพาะตัวในการดูแลสุขภาพของสังคมไทยและมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
เปนที่ยอมรับในระดับสากล
การสรางและการจัดการความรูสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและสมุนไพร
โดย การจัดตั้ง สถาบันสุขภาพวิถีไทย และ สราง เครือขายการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยา
สมุนไพร ทั่วทุกภาค เปนองคกรที่รวมกันทํางานเปนชุมชนแนวปฏิบัติ ที่ใชกระบวนการการสราง
และจัดการความรูเปนแนวทาง โดยการดําเนินการควรอยูภายใตการประสานงานและสนับสนุน
ของ ระบบราชการ ในการจัดการความรูในเรื่อง การพัฒนาเจตคติของเจาหนาที่ภาครัฐ ซึ่งมีหนาที่
ตรวจสอบและรับ รองคุ ณภาพ การจัดใหมีองคก รเฉพาะ ทํา หนา ที่พั ฒนาและรับ รองคุ ณภาพ
โรงงานผลิตยาสมุนไพร และทําหนาที่ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูประกอบการใหไดรับมาตร
GMP-สมุนไพร
กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546) ทําการศึกษาถึง การนําระบบการจัดการความรู
สําหรับ องคก รภาคเอกชน ผลการศึ กษาพบวา ระบบการจัด การความรูสําหรับ องคภาคเอกชน
ประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 1. ผูนํา 2. วิสัยทัศน 3. พันธกิจ 4. นโยบาย 5. เปาหมาย
6. เทคโนโลยี 7. บุคลากรที่มีความรู และ 8. ทีมผูชํานาญการ ซึ่งระบบการจัดการความรูดังกลาวมี
5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1. การกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรู 2. การแสวงหาความรู 3. การสรางความรูใน
องคกร 4. การเก็บและสืบคนขอมูล และ 5. การถายโอนและนําความรูไปใช
บุญสง หาญพานิช (2546) ทําการศึกษาเรื่องพัฒนาการบริการรูปแบบการจัดการความรู
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษามีความตองการการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรูในระดับมาก ในขณะที่สภาพเปนจริงในปจจุบัน การพัฒนาเกิดขึ้นใน
ระดับคอนขางนอยทุกดานที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ไดแก การสรางความรู การจัดเก็บความรู
การนําความรูไปใช การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การบริหารความรู การสื่อสารความรู การใช
เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไว วางใจ วัฒนธรรมพลังรวม สิ่งทา ทาย และยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการความรู ลักษณะงานที่ผูบริหารมีความตองการในระดับมาก คือ การใหมีการนําองคความรู
ใหมๆ ซึ่งเกิดจาการบริหารจัดการความรูไปใช และมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูในลักษณะขาม
หนวยงาน ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการเพิ่มมากขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การจัดการความรูเพื่อความยั่ งยืนยั่ง ยืนของกลุม เกษตรกรผูปลูกผัก
ปลอดภัย จากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จัง หวัดนครปฐมครั้ง นี้ โดยวิธีก ารวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพด ว ยการสั ม ภาษณ ร ะดั บ ลึ ก มี วิ ธี ก ารการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ประชากร กลุ ม ตั ว อย า ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล ขอบเขตในการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ประชากร
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ประชากรที่ใชในการศึกษา ครั้งนี้ไดแก สมาชิกกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิ ษ ตํ า บลห ว ยพระ อํ า เภอดอนตู ม จั ง หวั ด นครปฐมโดยจํ า แนกเป น ระดั บ หั ว หน ากลุ ม
คณะกรรมการกลุม และเกษตรกรสมาชิกกลุม 10 คน
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึ ก ษานี้ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย แบ ง ออกเป น 2
ประเภท คือ
2.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลจากภาคสนาม โดยใชการสัมภาษณระดับลึก (Indepth Interview) โดยผูทําการวิจัยจะทําการศึกษาและทําความเขาใจในแบบสัมภาษณ เพื่อนําไปใช
ในการสัมภาษณโดยทําความเขาใจใหถูกตองกอนจะทําการเก็บขอมูล ซึ่งในการดําเนินการการเก็บ
ขอมูลผูศึกษาจะดําเนินการเก็บขอมูลทั้งหมดโดยเขาไปอยูในพื้นที่ โดยที่การสัมภาษณนี้ขอมูลที่ได
จะเปนขอมูลดานขอเท็จจริง ขอมูลความคิดเห็น และเจตคติ ซึ่งผูถูกสัมภาษณจะแสดงความคิดเห็น
ให คํ า อธิ บ ายรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งและสถานการณ ตลอดจนความเชื่ อ
ความหมายตางๆ อยางลึกซึ้งในแงมุมตางๆ ผูวิจัยจึงนําขอมูลมาวิเคราะหในเชิงคุณภาพ
ในการวิเคราะหเชิงคุณภาพนี้ เปนการจัดระบบสิ่งที่ผูวิจัยไดเห็นไดยินและไดอา น
เพื่อใหเขาใจความหมายในสิ่งที่ไดเรียนรู ในการจัดการกับขอมูล ผูวิจัยใชวิธีบรรยายเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจ หรือความคิดเห็นในประเด็นที่กํา หนดอยางลึกซึ้ง ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
การบันทึกผล การสัมภาษณ หรือจากการสังเกต จะนําเอาขอมูลมาดําเนินการตามขั้นตอนของการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยที่ผูวิจัยวิจัยตองวิเคราะหขอมูลตลอดทุกขั้นตอนของการวิจัย และ
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ตองวิเคราะหยอนกลับไปกลับมาหลายครั้งจนกวาจะไดสิ่งที่ตองการศึกษาครบถวน และไดคําตอบ
อยางชัดเจน จาก กลุมเกษตรกร
2.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา นโยบาย ปรัชญาและการ
ทํางาน วิสัยทัศนขององคการ แผนการปฏิบัติงาน เปาหมาย กฎระเบียบขอบังคับขององคการ ขอมูล
การบริหารจัดการองคกรทั่วไป รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ย วของโดยรวบรวมเอกสารจากทาง วิชาการ
บทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ และระบบออนไลน (Internet)
2.3 การจดบันทึกผูทําการศึกษาจะทําการจดบันทึกในขณะที่ทําการเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณทุกครั้งโดยละเอียด
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
3.1 ผูวิจัยของหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิ ลปกร เพื่อขอ
อนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาจากกลุมเกษตรกรใน ตําบลหวย
พระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
3.2 ติดตอประสานงานกับหัวหนากลุมเกษตรกร หรือแกนนํา เครือขายในพื้นที่ เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน และขอความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้
3.3 เก็ บรวบรวมข อ มูล ภาคสนามโดยการสัง เกต สั ม ภาษณ และตามประเด็ น ที่
ครอบคลุมวัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้

4. การตรวจสอบขอมูล
เพื่ อ ตรวจสอบว า ข อ มู ล ที่ ไ ด มี ค วามถู ก ต อ งเชื่ อ ถื อ ได นั้ น ผู ศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบไปพร อ มๆ กั บ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากการเก็ บ ข อ มู ล
ภาคสนาม โดยนําขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวยวิธีการดังนี้ (สุภางค
จันทวานิช, 2540)
4.1 การตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) เพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่ไดจากการ
สัง เกต สัม ภาษณ สนทนากลุม มีความถูก ตองหรือไม ดว ยวิธีก ารตรวจสอบข อมู ล ในดานเวลา
สถานที่ และบุคคล พิจารณาวา ถาตางเวลา ตางสถานที่ แลวขอมูลยังเหมือนเดิมหรือไมและถา
บุคคลที่ใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนเดิ มหรือไม และเปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาเก็บ
ใหเปนระบบระเบียบ ใหความหมายกับขอมูล จัดหมวดหมู ความหมายของขอมูล วิเคราะหและ
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สรุปรวบรวมความหมาย ซึ่งกอนวิเคราะห ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยแบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก
4.1.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) จะเนนการตรวจสอบ
ขอมูลที่ ไดมาจากแหลงตางๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม ซึ่งถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบ
มาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
4.1.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (investigator triangulation) จะเนนการ
ตรวจสอบจากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลตางคนกันวาไดคนพบที่เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร
ซึ่งถาผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลทุกคนพบวาขอคนพบที่ไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัย
ไดมามีความถูกตอง
4.1.3 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (theory triangulation) จะเนนการ
ตรวจสอบวาถามี การใชทฤษฎีที่หลากหลายแลว ขอมูลที่ไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถา
ผูวิจัยพบวาไมวา จะนําทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบที่เหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความ
ถูกตอง
4.2. การตรวจสอบความครบถวนและคุณภาพของขอมูล
4.2.1 การตรวจสอบความสอดคลองกันของขอมูลจากการบอกเลาจากการกระทํา
โดยขอมูลที่เปนความคิดเห็นหรือทัศนะของผูถูกสัมภาษณ ซึ่งเปนขอมูลประเภทที่ผูใหขอมูล ไดทํา
การประเมินแลววาตนเองรูสึกอยางไรตอหัวขอที่กําลังพูดถึง (Evaluative Data) ขอมูลชนิดนี้ไดแก
สภาวะทางอารมณ คานิยม ทัศนคติ และความคิดเห็นของผูพูดตอหัวขอที่กําลังพูดถึงซึ่งการทําการ
ตรวจสอบขอมูลทําโดยการเชื่อ มโยงระหวางการกระทําหรือพฤติกรรมกับความเห็นของผูพูดที่
ปรากฏวาคลองกันหรือไม และตรวจสอบถึงการแสดงออกของขอมูลดานนี้ มี ความตองการอยาง
อื่นแอบแฝงอยูหรือไม เชน ความอยากเอาใจผูวิจัย ความกลัวที่จะมีผลกระทบที่ไมดีตอตนเอง
ความตองการใหขอมูลบิดเบือนเปนตน
4.2.2 ตรวจความนาเชื่อถือของผูใหขอมูล ขอมูลที่เปนการใหรายละเอียดหรือเลา
เหตุการณ เพื่อตรวจสอบความเชื่อถือไดของผูใหขอมูล ค นหาความโนมเอียงสวนตัว หรืออคติของ
ผูใหขอมูลวามีการรับรูตอเหตุการณที่กําลังใหรายละเอียดอยางไร บุคลิกภาพเปนอยางไร และเรื่อง
ที่เลาสอดคลองหรือแตกตางจากเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นจริงหรือไม อยางไร ดวยวิธีการเปรียบเที ยบ
เรื่องเลาของผูใหขอมูลหลายๆ คนและหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ
4.3 การตรวจสอบอคติ ความลําเอียงของผูวิจัยเปนวิธีการตรวจสอบความเชื่อถือได
ของขอมูลที่สําคัญ เนื่องจากผูทําการศึกษาใชตัวเองเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย
จะตองตรวจสอบอคติ ความลําเอียงของตนเอง เชน ความชอบ ความเกลียด ฯลฯ ที่เกี่ย วกับกลุมที่
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ศึกษา ตั้งแตเริ่มตนทําการศึกษา ระหวางที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในชวงตางๆ และเมื่อสิ้ นสุด
การศึกษา เพื่อใหผลการวิจัยมีความถูกตอง ดังนั้นผูทําการศึกษาดําเนินการตรวจสอบความรูสึก
โนมเอียงและความคิดเห็นของตนเองที่มีตอสถานที่ศึกษาที่ไดบันทึกไวระหวางการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อรักษาความเปนกลางของผูศึกษา
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.1 ผูวิจัย นักวิจัยถือเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดเตรียมตัวศึกษา ทําความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา กําหนดวิธีการและ
ประเด็นที่สําคัญ ที่เปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลอยางรอบด านตรงตามวัตถุประสงคของการ
วิจยั
5.2 การสังเกตแบบใกลชิด ในฐานะผูสังเกตการณ ในการประชุมประจําเดือนของกลุม
ซึ่งจะทําใหไดรายละเอียดในกิจกรรมตางๆในการปฏิบัติงานได โดยผูทําการศึกษาสังเกตโดยเขาไป
มีสวนรวมในการดําเนินงานของกลุม ตั้งแตเริ่มปลูก การดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต และการขายใน
ขั้นตอนสุดทาย ในการที่ผูศึกษาไดเขาไปอยูในทองที่นั้น จึ งสามารถเก็บขอมูลจาการสังเกตใหได
ขอมูล ที่เป นจริงมากที่สุด ซึ่งจะทําใหไดรายละเอียดตางๆในการปฏิบัติงานประจําวันของกลุม
เกษตรกร ในการสังเกตจะเก็บรวบรวมขอมูลในการเรียนรูและการถายทอดความรู ทั้งที่เปนความรู
แบบฝง ลึก และความรูที่ ชั ด แจง การสังเกตแบบมีสวนรวมจะตองประกอบดวยกระบวนการ 3
ขั้นตอน คือ การสังเกต การซักถาม และการจดบันทึก
5.3 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ เปนความตอเนื่องของการสังเกตอยางมีสวนรวม
จะมีขั้นตอนของการสัมภาษณซึ่งคือ การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ โดยผูวิจัยจะเตรียมแนว
คําถามแบบกวางๆมาลวงหนา ซึ่งจะมีทั้ง การสัมภาษณโดยเปด กวางไมจํากัดคําตอบ การสัมภาษณ
แบบมีจุดความสนใจเฉพาะ การตะลอมกลอมเกลา และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
5.4 การสัมภาษณ แบบเปนทางการในการวิจัยประกอบไปดวยความสัมพันธเชิงพลวัติ
ที่มี ค วามสลับซับ ซอนระหวา ง ผูวิจัยและผูมีสวนรวมในการวิจัย (Researcher and research
participant) หรือ ผูวิจัยกับผูใหขอมูลวิจัย (Researcher and research informant) โดยที่ผูวิจัยไดเก็บ
ขอมูลจากกลุมเกษตรกรในพื้นที่วิจัย ดวยการสัมภาษณเชิงลึก กลุมเกษตรกรในพื้นที่ โดยการใช
การสัมภาษณปลายเปดควบคูกับการพูดคุย ขอมูลในการสัมภาษณเกี่ยวกับ วิธีในการปลูก ดูแล และ
การควบคุมการใชเคมีเกษตร ขั้นตอนการขนสง ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ และขอเสนอแนะ
5.5 การจดบันทึก ผูทําการวิจัยจะทําการจดบันทึกในขณะที่ทําการเก็บขอมูลในการ
สัมภาษณทุกครั้งโดยละเอียด
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5.6 การใชเครื่องบันทึกเสียง ผูวิจัยจะทําการบันทึกเสียงของผูใหขอมูลวิจัยทุกครั้งที่มี
การสั ม ภาษณ ซึ่ ง ก อ นการสั ม ภาษณ ทุ ก ครั้ ง ผู วิ จั ย จะขออนุ ญ าตผู ใ ห ข อ มู ล วิ จั ย ก อ นในการ
บันทึกเสียง เพื่อใหผูวิจัยไดขอมูลที่ครบถวน และสามารถนํามาตรวจสอบความถูกตองไดภายหลัง
เพื่อยืนยันใหความหนักแนนของขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ คือ การจําแนกแยกแยะขอมูล จัดขอมูลออกมาเปน
กลุมๆ และจัดระเบียบขอมูลซึ่งเก็บรวบรวมมาจากขั้นตอนการสัมภาษณ ใหเปนในแนวทางที่เมื่อ
ตีความหมายอยางเสร็จสมบูรณแลวจะสามารถตอบคําถามที่ผูวิจัยตองการได ดังนั้ นการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล คือ การทําความเขาใจกับความเปน
จริงของบุคคลที่เปนผูมีสวนรวมในการวิจัยในเชิงลึก รวมทั้งทําความเขาใจประสบการณของผูมี
สวนรวมในการวิจัยในมุมดานตางๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งผูวิ จัยตองใชความพยายามอยาง
สูงที่จะทําความเขาใจในประสบการณอันสลับซับซอนของมนุษย เพื่อใหเขาใจอยางลึกซึ้งทั้งยัง
รวมไปถึงบริบทที่ประสบการณดํารงอยู และเมื่อผูวิจัยไดเนื้อหาที่เปนขอมูลปรากฏออกมาแลวนั้น
แนวคิ ด หรื อ ข อ มู ล ดั ง กล าวจะมี ค วามสั ม พั น ธกั น ระหว า งแนวคิ ด หลายๆ แนวคิ ด ทํ า ให ผูวิ จั ย
สามารถกลับไปพิจารณาวามีทฤษฎีใดที่มีแบบแผนเชนเดียวกัน
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเนนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลัก
ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจะอยูในรูปแบบเอกสารขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับ บันทึกงานภาคสนาม เทปบันทึกเสียง
ผู วิ จั ย ได นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าจั ด หมวดหมู แ ยกประเภทเพื่ อ ให ง า ยต อ การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาและ
ตีความหมาย
การวิเคราะหขั้นตนนั้นจะกระทําไปตลอดการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเปนแนวทางและ
ประเภทของขอมูล ในครั้งตอไป เพื่อรวบรวมขอมูลไดอยางสมบูรณ เปนการตีความหมายในระดับ
กวาง แลวนํามาอธิบายปรากฏการณ สรุปและเปรียบเทียบขอเสนอแนะของการวิจัย เพื่อจะทําให
ได ข อ เสนอแนะที่ แ ตกยอดออกไปเรื่ อ ยๆ ที่ จ ะสามารถนํ า ไปพั ฒ นาองค ก รได และยั ง ตอบ
วัตถุประสงคในการวิจัย
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7. ขอบเขตของการศึกษา
ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลวิจัย จากกลุมเกษตรกรในพื้นที่ ต.หวยพระ อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม ตั้งแตเดือนกันยายน 2553 – พฤษภาคม 2554 ระยะเวลาทั้งสิ้น 9 เดือน
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8. ระยะเวลาของการศึกษา
บทที่
เดือน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค.
53 53 53 53 53 54 55 55 55 55 55 56 56
กําหนดหัวขอ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เก็บขอมุล
บทที่ 5
วิเคราะหผล
สรุปผล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการทําวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเพื่อความยั่งยืน
ของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.หวยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม” เพื่อใหเปนไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการจั ด การความรู ข องกลุ ม ในด า น
กระบวนการผลิตผักปลอดภัยและดานการพัฒนากลุม ในตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของกลุมเกษตรกรในการเปนองคแหงการเรียนรู เพื่อ
นําเสนอแนวทางในการพัฒนาใหกลุมเกษตรมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ผูวิเคราะหไดนําขอมูลจากการ
สัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวมและนําขอมูลจากการสัมภาษณ ไดทําการแบงไดดังนี้
1. สภาพการทั่วไป ประวัติความเปนมาของกลุมเกษตรกรบานหวยพระ อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
2. รายละเอียดผูใหขอมูลหลัก
3. การบริหารจัดการความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
4. ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูเพื่อความยั่งยืนของกลุมดานการผลิตผัก
ปลอดภัย
5. แนวทางการพัฒนากลุมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1. สภาพการทั่ ว ไป ประวั ติ ค วามเป น มาของกลุ ม เกษตรกร ตํ า บลห ว ยพระ อํ า เภอดอนตู ม
จังหวัดนครปฐม
1.1 ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ โดยทั่ ว ไปของตํา บลห วยพระเป น ที่ ร าบเหมาะแก ก าร
เกษตรกรรม มีคลองชลประทานเปนคลองสงน้ํามาจากเขื่อนทามวง และมีคลองซอยตางๆ ที่สงน้ํา
เพื่อการเกษตร พื้นที่และการใชประโยชนเปนที่ราบเปนที่อยูอาศัย ประชาชนในพื้นที่ประกอบ
อาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม และ
คาขายทั่วไป ประกอบไปดวย 9 หมูบาน คือ หมู 1 บานหวยพระ หมู 2 บานสามแกว หมู 3 บาน
ดอนแกแระ หมู 4 บานแจงงาม หมู 5 บานเลาเตา หมู 6 บานไผแหลม หมู 7 บานรางโพธิ์ทอง หมู 8
บานทุงพิชัย หมู 9 บานบอหลวง จํานวนครัวเรือน ทั้งหมด 1,845 ครัวเรือน จํานวนประชากร
ทั้งหมด 7,022 คน แยกเปน ชาย 3,405 คน หญิง 3,617 คน
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มีอาณาเขตพื้นที่ทั้งหมด 17,525 ไร คิดเปนพื้นที่จํานวน 27 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต
ติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ต.สามงาม อ.ดอนตูม
ทิศใต
ติดตอกับ ต.ตากอง อ.เมืองนครปฐม
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ ต.ดอนพุทรา ต.หวยดวน อ.ดอนตูม
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ ต.ลําเหย อ.ดอนตูม ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน
1.2 ประวัติการจัดตั้งกลุม
กลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระกอตั้งขึ้นเมื่อป 2536 ในพื้นที่หมู 1
ตําบล หวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกเริ่มแรก 7 ราย เกษตรกรไดประสบปญหา
การระบาดโรคพืช ในผักโดยเฉพาะ กระชาย ซึ่งถือวาเปนพืชหลักของเกษตรกร และเปนพืชที่ทํา
รายไดใหกับ เกษตรกร ดังนั้นจึง แก ปญหาโดยการรวมกลุม กันของชาวบานโดยมีเจ าหนาที่ของ
สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม เปนผูประสานงานในการจัดตั้งกลุม และรวมกันแกปญหา โดยตั้ง
ชื่อกลุมวา “กลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ” หลังจากการรวมกลุมแลวก็เริ่มดําเนินการทันที
โดยการใชสารเคมี การเปลี่ยนชนิดพืช การปรับสภาพดิน และในที่สุดก็ไ ดขอยุติที่วาจะสับเปลี่ยน
การปลูกพืชซึ่งในขณะนั้น ไดสับเปลี่ยนจากการปลูกกระชาย มาปลูกผักใบ เชน กระเพรา โหรพา
คะนา กวางตุง และผักบุง ซึ่งก็แกไขปญหาไปไดอยางดี แตก็ประสบปญหาในเรื่องของตลาด ซึ่งใน
ขณะนั้น (พ.ศ. 2541) ไดเกิดวิกฤตดานเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐ บาลขณะนั้นไดจัดทํา โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหทางกลุมนําผลผลิตไปจําหนายหนาศาลากลาง
จากการนํา ผลผลิตไปจํา หนา ยครั้ง นั้น ทําใหก ลุม เปนที่รูจัก ของผูบริโภคและผูสง
พืชผักไปจําหนายตางประเทศ กลุมไดมีโอกาสติดตอกับบริษัทกําแพงแสนคอมเมอรเชียล จํากัด
โดยบริษัทไดติดตอใหกลุมปลูกผักสงบริษัท โดยระบุชนิดผักที่ตองการรับซื้อ กลุมไดเลือกชนิดผัก
ที่จะปลูก โดยพิจารณาจากชนิดผักที่สมาชิกถนัด ทําไดตอเนื่องทุกวัน เมื่อมีความตองการสั่งซื้อเพิ่ม
มากขึ้น กลุมไดชักชวนผูสนใจเขาเปนสมาชิกกลุมเพิ่มเติม โดยใหสมาชิกเลือกปลูกผักตามความ
ถนัด คิดคํานวณตนทุน และราคาจําหนายใหบริษัท (เปนราคาที่ยอมรับไดทั้งของฝายเกษตรกรและ
ฝายบริษัท) ในลักษณะการประชุมรวม การตัดสินใจรวม โดยยึดเสียงขางมาก เมื่อตกลงชนิดผัก
ปริมาณ และราคาไดแล ว โดยรวมกลุมไมมีการทําสัญญาเปนเอกสาร แคทําสัญญาใจในการรับซื้อ
ผลผลิตของกลุมอยางตอเนื่อง
หลังจากนั้นบริษัทกําหนดใหมีจุดรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร และใหบริษัทไปรับ
ซื้อที่จุดรวบรวมดังกลาว ระยะแรกกลุมจําหนายผลผลิตใหบริษัทเปนเงินสด ตอมาใหเครดิตบริษัท
15 วัน แตทุก 7 วัน ตองจายเงินสดคาผลผลิตใหกับสมาชิก แตถาเปนบริษัทที่ยังไมมีความคุนเคย จะ
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ใหจายเปนเงินสดกอน เมื่อเชื่อใจกันแลว จึงใหจายเงินผานบัญชีธนาคาร ตอมาทางบริษัทไดสราง
โรงงานในบริเวณที่ทําการกลุม สําหรับเปนที่ทําความสะอาด คัด บรรจุ และควบคุมความเย็น เพื่อ
ลดการสูญเสียของผลผลิต จากเดิมที่ทําความสะอาดที่แปลง แลวจึงขนผลผลิตไปที่โรงงานซึ่งอยู
ไกลจากแปลง ซึ่งสูญเสียถึง 40% ทั้งนี้ บริษัทมีเกณฑวา ใหโอกาสผลผลิตเสียหายได 25% ถา
ผลผลิตเสียหายไมเกินเกณฑดังกลาว บริษัทจะจายเงินคาผลผลิตให 100 % แตถาผลผลิตเสียหาย
มากกวานี้ เกษตรกรจะตองรับผิดชอบสวนที่เหลือ หลังจากที่มีการสร างโรงงานบรรจุที่ที่ทําการ
กลุม บริษัทจึงใหเกษตรกรตัดผักเรียงใส ตะกราเลย แลวจึงนําตะกรามาสงที่โรงงานบรรจุ ปรากฏ
วาผลผลิตเสียหายไมเคยเกิน 25 % ซึ่งเปนผลดีทั้ง 2 ฝาย โดยฝายบริษัทไดผลผลิตผักมากขึ้น โดย
จายเท าเดิม สว นเกษตรกรไดรับ เงิ นเต็ม จํานวนผลผลิตที่จําหนา ย โดยไมถูก หักผลผลิตสวนที่
เสียหายเกินเกณฑ จากนั้นกลุมไดพัฒนามาตรฐานการผลิต และขยายตลาดเรื่อยมา จนปจจุบัน มี
บริษัทมารับซื้อผลผลิตของกลุม ทั้งหมด 5 ราย และมีรายไดตอเดือน มากกวา 15,000 บาทตอ
ครัวเรือน จากเดิมกอนการรวมกลุมเกษตรกรมีรายไดเพียง 3,000 บาทตอครัวเรือน มูลคาของทั้ง
กลุมคิดเปนประมาณ 2 แสนบาทตอเดือน
ปจจุบันกลุมมีสมาชิกทั้งหมด 63 ราย ประกอบดวย สมาชิกผลิตผักบุงจีน 14 ราย
สมาชิกผลิตกระเพรา โหระพา แมงลัก ตะไคร 10 ราย สมาชิกผลิตหนอไมฝรั่ง 8 ราย และสมาชิก
คัดบรรจุและหีบหอ 31 ราย
คณะกรรมการกลุม ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ
เลขานุการ ที่ปรึกษา พนักงานประจําฟารม
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2. การบริหารจัดการความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
หลักการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP
GAP ยอมาจาก Good Agricultural Practice หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การ
ปฏิบัติเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นระหวางการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตอการบริโภค (ที่มา : แนว
ทางการผลิตพืชอาหารตามมาตรฐานสินคาเกษตร GAP 2552: 10)
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอาหาร สามารถจําแนกไดเปน 3 ทาง
1. ชีวภาพ ไดแกพวกจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เชน แบคทีเรีย ไวรัส ปาราสิต เชื้อรา
เปนตน
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2. เคมี ไดแกพวกโลหะหนัก สารพิษตามธรรมชาติในพืช สารเคมีทางการเกษตร
สารเติมแตง วัตถุเจือปนอาหาร สารเคมีวัตถุประสงคอื่นๆ เปนตน
3. กายภาพ ไดแก วัสดุแปลกปลอม เชน กรวด ดิน หิน เศษแกว โลหะ ไมพลาสติก
เปนตน
ผลที่ไดจากการผลิตตามมาตรฐาน GAP
ทํ า ให ไ ด ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เป น ที่ ต อ งการของตลาด เกษตรกรมี สุ ข ภาพดี ขึ้ น
ประหยัดคาใชจาย และตนทุน ผูบริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาและทําใหผูบริโภคปลอดภัยใน
การบริโภค รักษาสิ่งแวดลอม และเกิดการเกษตรแบบยั่งยืน
ตารางที่ 1 ขอกําหนด วิธีปฏิบัติ และวิธีตรวจประเมิน ตามมาตรฐาน GAP
ขอกําหนด
1. แหลงน้ํา

วิธีปฏิบัติ
วิธีตรวจประเมิน
- น้ํ า ที่ ใ ช ต อ งไดจ ากแหล ง น้ํ า ที่ ไ ม มี ส ภาพแวดล อ มซึ่ ง - ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูใน
กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตรายและจุลินทรีย
สภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบและวิเคราะห
คุณภาพน้ํา
2. พื้นที่ปลูก
- ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีวัตถุอันตราย และจุลินทรียที่จะทําให - ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูใน
เกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลผลิต
สภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบและวิเคราะห
คุณภาพดิน
3. การใชวัตถุอันตราย - หากมี ก ารใช ส ารเคมี ใ นการบวนการผลิ ต ให ใ ช ต าม - ตรวจสอบสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ
ทางการเกษตร
คํ า แนะนํ า ของกรมวิ ช าการเกษตร หรื อ ตามฉลากที่ ขึ้ น อันตรายทางการเกษตร
ทะเบียนอยางถูกตองกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร - ตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตราย
และสหกรณ
ทาง ก าร เก ษ ตร แ ล ะ สุ ม ตั ว อ ย า ง
- ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู วิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต กรณี
คาอนุญาตใหใช
มีขอสงสัย
- หามใชวัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายที่ทาง
ราชการหามใช
4. การเก็บรักษาและการ - สถานที่ เ ก็บ รั ก ษาต องสะอาด อากาศถ า ยเทได ดี และ - ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ ภาชนะ
ขนย า ยผลผลิ ต ภายใน สามารถป อ งกั น การปนเป อ นของวั ต ถุ แ ปลกปลอม วั ต ถุ บรรจุ ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารขนย า ย
แปลง
อันตรายและสัตวพาหะนําโรค
ผลผลิต
- อุปกรณและภาชนะในการขนยายตองสะอาดปราศจากการ
ปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค
- ตองขนยายผลผลิตอยางระมัดระวัง
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ตารางที่ 1 ขอกําหนด วิธีปฏิบัติ และวิธีตรวจประเมิน ตามมาตรฐาน GAP (ตอ)
ขอกําหนด
5. การบันทึกขอมูล

วิธีปฏิบัติ
- ตองมีก ารบันทึกข อมูลเกี่ยวกับ การใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร
- ตองมีการบันทึกข อมูล การสํารวจและการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช
- ตองมีก ารบันทึก ข อมูล การจัดการเพื่อใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพ
6. การผลิตใหปลอดภัย - สํารวจการเข าทําลายของศัตรูพืช และปองกันกําจัดเมื่อ
จากศัตรูพืช
สํารวจพบความเสียหายระดับเศรษฐกิจ
- ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลว ตองไมมีศัตรูพืชติดอยู ถาพบตองคัด
แยกไวตางหาก

วิธีตรวจประเมิน
- ตรวจบันทึกขอมูลของเกษตรกรตาม
แบบบันทึกขอมูล

- ตรวจสอบบันทึกข อมูลการสํารวจ
ศัตรูพืช และการปองกันกําจัด
- ตรวจพินิจผลการคัดแยก

7. การจัดการกระบวน - การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต
การผลิ ต เพื่ อ ให ไ ด ผ ล - คัดแยกผลผลิตดอยคุณภาพไวตางหาก
ผลิตคุณภาพ

- ตรวจสอบบันทึก ข อมูล การปฏิบัติ
และการจั ด การเพื่ อ ให ไ ด ผ ลผลิ ต
คุณภาพ
- ตรวจพินิจผลการคัดแยก
8. การเก็บเกี่ยวและการ - เก็บเกี่ยวผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑในแผนควบคุม - ตรวจสอบบันทึกการเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การผลิต
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- อุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุ และวิธีการเก็บ - ตรวจพิ นิ จ อุ ป กรณ ภาชนะบรรจุ
เกี่ยวตองสะอาด ไม กอให เ กิด อันตรายต อคุ ณ ภาพของผล ขั้นตอน และวิธีการเก็บเกี่ยว
และปนเป อ นสิ่ง อั น ตรายที่ มีผ ลต อ ความปลอดภั ยในการ
บริโภค

ที่มา: นลินทิพย เพณี. (2552). “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร,” แนวทางการผลิต
อาหารตามมาตรฐานสินคาเกษตร GAP 3, 15 (พฤศจิกายน): 35-38
จากการศึ ก ษาหลั ก เกณฑ ก ารผลิ ต พื ช ตามมาตรฐาน GAP สามารถสรุ ป ได ดั ง นี้
กลุมเกษตรกรมีความตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิ ษ
เนื่องจาก ในปจจุบันที่มีบริษัทคูคา ถึง 5 ราย และคูคามีความตองการสินคาถึงวันละ 1,300 - 1,400
กิโลกรัม เพื่อใหกลุมสามารถมีผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการของตลาด ในขณะที่กลุมก็ตอง
ควบคุมคุณภาพของผลผลิตใหสามารถผานเกณฑมาตรฐานสินคาปลอดภัยไปควบคูกัน จึงทําให
ผูวิจัยเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูของกลุมเกษตรกร สามารถสรุปประเด็นหลักการผลิต
พืชของกลุมเกษตรกรไดดังนี้
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การจัดการความรูดานการผลิต
สามารถจําแนกเปนขั้นตอนไดดังตอไปนี้
1. การเตรียมแปลงปลูก การเลือกพื้นที่ปลูกตองไม เสี่ยงตอการมีวัตถุอันตรายที่ ทําให
เกิดการตกคางหรือการปนเป อนในการผลผลิต หรือพื้นที่นั้น ตองไมใชพื้นดินที่เคยทําการปศุสัตว
มากอนหรืออยูใ กลกั บการทํ าปศุสัตว เพราะอาจเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรียจากมู ลสัตว
สัต ว เ ป น โรค อาหารสั ตว ห รื อสารเคมี ที่ ผ สมในอาหารสั ต ว ถ า หลี ก เลี่ย งไม ไ ด ก็ ใ ห ใ ช กํ า แพง
ธรรมชาติ ซึ่งก็คือการปลูกรั่วตนไม ก็จะสามารถปองกันการพัดพาของสารเคมีไดในระดับหนึ่งแต
แปลงปลูกบริเวณนั้นจะตองทําการตรวจสภาพดิน และน้ําใหไดมาตรฐานตามหลัก GAP กอน
จึงปลูกได เมื่อพิจารณาแปลงปลูกวาปลอดภัยแลว ก็ ไถดิน แลวตากดินทิ้งไว 1 เดือนเพื่อฆาวัชพืช
และเชื้อโรคตางๆ จากนั้นจึงทําการปนดิ น หรือยอยดินใหเหมาะกับพืชนั้นๆ หากเปนฤดูฝน ก็ตอง
ยกรองเพื่อชวยในการระบายน้ํา แตหากฤดูกาลอื่นก็ไมจําเปน

ภาพที่ 2 การไถดินเตรียมแปลงปลูก
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ภาพที่ 3 การตากดินเพื่อฆาเชื้อโรค และวัชพืชตางๆ

ภาพที่ 4 การหวานเมล็ดพันธุ
2. การเตรียมเมล็ดและขั้นตอนการปลูก สมาชิกกลุมรับเมล็ดพันธุ จากที่ทําการกลุม
จากนั้นนําเมล็ดพันธุไปแชน้ํา 1- 2 คืน เพื่อชวยใหเมล็ดงอกงายขึ้น และยังเปนการคัดแยกเมล็ดพันธุ
ที่ไม ไดคุณภาพออกดวย จากนั้นนํา เมล็ดหวานลงแปลงปลูก อาจมี การไถคราดกลบเมล็ดพันธุ
สําหรับเกษตรกรบางรายหรือในจะทําการเพาะกลากอนนําลงปลูกในแปลงก็ไดสําหรับพืชบางชนิด
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ภาพที่ 5 เมล็ดพันธุที่ใช ตองมีใบรับรอง และไมใชพืช GMO
3. การดูแลรักษา หลังจากที่หวานเมล็ดพันธุหรือลงกลาแลว เกษตรกรจะทําการตั้ง
สปริงเกอร ในการขึ้นน้ําหรือรดน้ํา และเลือกแหลงน้ํา ที่ปราศจากวัตถุปนเปอน และตองผานการ
ตรวจรับรองคาระดับความวิกฤตของจํานวนเชื้อจุลินทรีย faecal coliforms แหลง น้ํา ที่ใชใ น
กระบวนการผลิตมาจากชลประทาน ก็ตองไดรับการตรวจหาสิ่ งปนเปอนเชนกัน โดยมีเจาหนาที่
จากบริษัทเขามาเก็บตัวอยางน้ําไปตรวจ อยางนอย สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือ 3 ครั้งตอเดือน ขั้นตอไป
เมื่ อ พื ช ไดร ะยะ คื อหลัง จากที่ห ว า นหรือ ปลู ก ไปแล ว ระยะหนึ่ง ก็ ฉีด ยาป องกั นเชื้อ รา และให
ฮอรโมนทางใบ ซึ่งยาที่ใชก็ตองเปนยาที่ไดรับอนุญาตตามมาตรฐาน GAP โดยเกษตรกรไดไปรับ
ยาและปุยที่ที่ทําการกลุม ทั้งนี้เพื่อเปนการงายตอการควบคุมมาตรฐานการผลิต เมื่อฉีดยาปองกัน
เชื้ อราแลว จึ ง ใสปุ ย เพื่ อ ใหพื ชเจริญเติ บโตไดดี หากเกิ ดโรคระบาดหรื อแมลงศัตรูพื ช ระบาด
เกษตรกรจะใชยาฆาแมลงที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานของการผลิตพืชปลอดภัยวาอนุญาตให
ใช ฉีดพนเพื่อกําจัดแมลงดังกลาว แลวทิ้งไว อยางนอย 7 วัน หรือตามระยะเวลาที่ระบุของยาแตละ
ชนิดนั้นๆ แลวจึงเก็บเกี่ยวได
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ภาพที่ 6 การติดตั้งสปริงเกอร ในการรดน้ํา

ภาพที่ 7 เกษตรกรกําจัดวัชพืชโดยการใชมือถอนวัชพืช
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ภาพที่ 8 กําแพงธรรมชาติที่ชวยปองการสารเคมีหรือสารที่อาจปลิวมากับอากาศ
4. การเก็บเกี่ยว เมื่อผลผลิตมีอายุครบกําหนดการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจึ งเริ่มเก็บผลผลิต
ครั้งแรกและนับไปจนตลอดอายุการเก็บเกี่ยวในแตละครั้งของพืชแตละชนิด รวบระยะเวลาการเก็บ
เกี่ยวจะตองไมเกินชวงอายุของผลผลิต ทั้งนี้เพราะ หากปลอยพืชทิ้งไวนานพืชอาจเกิดโรค ลําตนไม
สวย ไมไดคุณภาพตามที่บริษัทกําหนด วิธีการเก็บผลผลิต โดยนําตะกราโดยใชถุงพลาสติกปูรองที่
กนตะกรา ใสถุงมือ สวมรองเทาบูท และใชมีดที่ผานการลางดวยคลอรีน เพื่อปองกันไมใหผลผลิต
สัม ผัส ดิน หรือ เชื้ อโรคซึ่ ง อั นจะเป นสาเหตุข องการปนเป อนไปสู ผลผลิ ต ได โดยเกษตรกร ใช
ประเพณี “การลงแขก” รวมกันระหวางสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตของแตละแปลงใน
เวลาเชาทุกวันจนเสร็จ จึงนําไปสงยังจุดรับซื้อ
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ภาพที่ 9 เกษตรกรลงแขกชวยกันเก็บเกี่ยวผลผลิต

ภาพที่ 10 การแตงกายที่ถูกสุขลักษณะ
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ภาพที่ 11 การเก็บเกี่ยวในแปลงผักใบ

ภาพที่ 12 การเก็บผลผลิต หนอไมฝรั่ง
5. การขนสงไปยังจุดรับซื้อ ตะกราที่ใชในการบรรจุผลผลิตนั้น ตองมีวัสดุกรุภายใน
เพื่อปองกันการกระแทกเสียดสี การจัดวางผลผลิตตองเหมาะสมเพราะชวยปองกันการเกิดรอยแผล
ที่เกิดจากการขูดขีดหรือกระแทกกันระหวางผลผลิต รวมทั้ งปญหาการเสื่อมสภาพของผลผลิตอัน
เนื่องมาจากความรอนและแสงแดด ในขณะการขนยายผลผลิตเกษตรกรก็ควรจะปฏิบัติดวยความ
ระมัดระวัง
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ภาพที่ 13 การขนสงไปยังจุดรับซื้อของที่ทําการกลุม
การจัดการความรูดานการควบคุมคุณภาพ
เนื่องจากบริษัทที่รับซื้อผลผลิตตองมีการตรวจสอบความปลอดภัยในผลผลิตเพื่อให
แนใจวาผลผลิตนั้นปลอดภัยไดมาตรฐาน จึงจําเปนตองมีการควบคุมในดานคุณภาพ วิธีการในการ
ควบคุมคุณภาพของกลุมมีดังนี้
1.การขอใบรับรองการผลิตพืช GAP สมาชิกเกษตรกรทุกราย จะเขาอบรมในโรงเรียน
เกษตรกรของกลุมถึงกระบวนการดําเนินงานของการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หลังจากนั้นจะ
ไปยื่นเรื่องเพื่อขอใบรับรองการผลิตพืช GAP โครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ดาน
พืช ที่สํานักงานเกษตรอํา เภอ เจาหนาที่เกษตรประจําตําบลตองมาตรวจแปลงผลิตของเกษตรให
เปนไปตามมาตรฐาน GAP เมื่อเจาหนาที่ทําการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนแลวจึงนําสงคํารองของ
เกษตรกรไปที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อดําเนินการประเมิน และออกใบรับรองใหเกษตรกรตอไป
เมื่อเกษตรกรไดรับใบรับรองการผลิตพืช GAP แลวก็สามารถนําผลผลิตที่ผลิตไดมาสง
ใหกลุม ณ จุดรับซื้อของกลุม โดยที่ใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 1 ป สมาชิกเกษตรกรมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของมาตรฐาน GAP เพื่อขอตออายุใบรับรองในปตอไป เพื่อใชเอกสารดังกลาวเปน
ขอรับรองวาผลผลิตที่ผลิตไดไดมาตรฐาน และปลอดภัย
2. การตรวจประเมินโดยเจาหนาที่ฟารม เจาหนาที่ ไดเขาตรวจแปลงทุกเดือนเพื่อ
ตรวจสอบวาสมาชิก กลุ มปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม หากสมาชิก มีข อสงสัยหรือมีปญหาก็ จะ
สามารถปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไขปญหาไดทันทวงที เจาหนาที่ฟารมจะสุมตัวอยางผลผลิต
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เพื่อตรวจหาสิ่งปนเปอน โดยตัวอยางตองผานเกณฑทุกครั้ง ถึงจะผลิตตอได เจาหนาที่ฟารมไดสุม
ตัวอยางน้ําที่ใชในการรดน้ําผลผลิต เพื่อนําไปตรวจหาสิ่งปนเปอนในน้ํา อยางนอยเดือนละ 3 ครั้ง
เพื่อตรวจหาคาความเปนกรดดาง หรือสิ่งปนเปอนที่อาจปนเปอนกับน้ํา
3. การตรวจประเมินโดยเจาหนาที่บริษัท ทางบริษัทจะมีผูเชี่ยวชาญมาวางระบบการ
บริหารจัดการการผลิตและควบคุมคุณ ภาพใหกับ กลุม เพื่ อใหก ารทํ า แปลงและผลผลิตไดตาม
มาตรฐานยุโรป (Global GAP) ซึ่งมีขอปฏิบัติหลัก จํานวน 14 ขอ ซึ่งทางกลุมจะมีการแบงหนาที่
ของแตละฝายที่ตองรับผิดชอบ ทั้งในสวนของการปฏิบัติจริง และดานเอกสารที่จะตองบันทึกเปน
หลักฐานทุกฝายที่เกี่ยวของ แม แต พนักงานทําความสะอาด และตองปฏิบัติตอเนื่องทุกวัน เพื่อให
เกิดความเคยชิน จนเปนการปฏิบัติตามปกตินิสัย โดยมีผูตรวจสอบจากตางประเทศมาตรวจแปลง
และผลผลิต กอนใหใบรับรอง โดยเบื้องตน เนนความสะอาดของโรงงานคัดบรรจุ หากไมสะอาด ผู
ตรวจสอบจะตรวจสอบจุดอื่นๆอย างละเอียด สําหรับผลผลิตที่จําหนายใหบริษัทอื่น เชน เอ็กเซล
ธนศักดิ์ กลุมจะแจงใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) ทราบ เพื่อให
สวพ.ชวยตรวจสอบผลผลิต และใหก ารรับรอง เพื่อเปนการประกันความมั่นใจใหกับกลุมและ
บริษัท ทั้งนี้ ในแงการผลผลิต จะระวังในดานความปลอดภัย โดยใชสารเคมีอยางถูกตองเหมาะสม
เชน ใชเฉพาะสารเคมีที่ไดรับอนุญาต หลีกเลี่ยงการเก็บผลผลิตกอนเวลาสมควรเพื่อปองกันไมใหมี
สารตกคาง การใชสารเคมีในปริมาณที่พอเหมาะ เปนตน นอกจากนี้ ยังหาวิธีการเพื่อลดการใช
สารเคมี เชน การปลู ก ปอเทืองเพื่อบํารุง ดิน การใชปุย คอก (มูลวัว) เปนตน ซึ่งแตละตลาดจะมี
กฎเกณฑขอบังคับที่ไมเหมือนกัน ตองอาศัยความรวมมือกันระหวางบริษัท ทางกลุมเกษตรกร และ
สมาชิ กในการแจง รับ ทราบขอมูล ข า วสาร ความรูท างวิช าการ ความตระหนัก และมีจิตสํา นึ ก
รวมทั้งการลงมือปฏิบัติรวมกันตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย เพื่อใหเกิดผลดีที่เปนประโยชนกับ
ทุกฝาย
การจัดการความรูดานการควบคุมปริมาณ
เนื่ อ งจากป จ จุ บั น กลุ ม มี ย อดสั่ ง ซื้ อ ผั ก บุ ง วั น ละ1,000 กิ โ ลกรั ม หน อ ไม ฝ รั่ ง วั น ละ
300 กิโลกรัม กะเพรา โหระพา วันละ 50 - 60 กิโลกรัม ผูนํากลุมและสมาชิกทุกคนจึงมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่เพียงพอกั บความตองการของผู
ซื้อ กลุมใชวิธีการวางแผนการผลิตดังนี้
1. กลุมใหสมาชิกเลือกชนิดผักที่ปลูกตามความถนัด คนละหนึ่งชนิด โดยตองเปนชนิ ด
ที่บริษัทรับซื้อ และสมาชิกตองแบงแปลงปลูกเปน 3 แปลง ปลูกทีละแปลงใหเหลื่อมอายุกัน เพื่อ
ควบคุมปริมาณผักใหมีสงตลาดสม่ําเสมอ และที่สําคัญเปนการปองกันโรคแมลง จากการปลูกพืช
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ซ้ําๆ กันบอยๆ จะทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคแมลงไดงาย และการที่เกษตรกรเลือกปลูกพืชตามความ
ถนัดนั้น ยังทําใหผลผลิตที่ผลิตไดมีปริมาณมาก เพราะเกษตรกรมีเชี่ยวชาญ มีความรู เทคนิควิธีใน
การบํารุงรักษาผลผลิตใหไดปริมาณมาก
2. กลุมสนับสนุนการใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
โดยการใชแ รงงานของสมาชิก ในกลุม ในลัก ษณะการลงแขก ช วยกั น ปลู ก ช วยกั น ดูแ ลรั กษา
ชวยกันเก็บเกี่ยว ในการปลูกผักบุง สําหรับโหระพา กะเพรา ตะไคร หนอไมฝรั่ง ซึ่งเปนพืชที่ใช
แรงงานไมมาก สมาชิกรับผิดชอบปลูก ดูแลรักษา ตลอดจนเก็บเกี่ยวเอง
3. การเลือกชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเชาในแตละวัน สมาชิกเริ่มงาน
ตั้งแตตี 5 มารับตะกราที่โรงบรรจุ เก็บเกี่ยวชวงเชา เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดซึ่งจะทําใหผลผลิตไดรับ
ความเสียหาย ผูเก็บผลผลิตตองลางมือกอนตัด และสวมถุงมือทุกครั้ง โดยตัดผักบุงใหเหลือโคน
เพื่อไถกลบเปนปุย ผักบุงที่ตัดแลวจะนําเรียงใส ตะกราพลาสติกทันที และนํามาที่โรงคัด -บรรจุไม
ควรเกิน 9.00 น. ถาสายกวานั้น ใหลางผักเพื่อใหผักสดได แตหามใชน้ําคลอง ผักจะถูกนํามา
ควบคุมความเย็นในการเก็บรักษา กอนบรรจุลังสงตางประเทศ ทั้งนี้ ราคาผักบุงที่จําหนายไดจะสูง
กวาทั่วไปเกือบ 1 เทาตัว ในกรณีหนอไมฝรั่ง เกษตรกรก็ เก็บผลผลิตตั้งแตเชาเชนกัน เพราะจะได
หนอไมฝรั่งที่ยังตูมอยู ซึ่งจะขายไดราคาดีกวาหนอที่บานแลว ซึ่งจะตองขายเปนหนอตกเกรด จาก
ปกติ ราคาเกรด A หรื อขนาด เส นผ า ศู นย ก ลาง 1.1 เซนติ เมตร ราคา 110 บาท เกรด B
เสนผาศูนยกลาง 0.8 เซนติเมตร ราคา 80 บาท เกรด C ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร ราคา
60 บาท แตหนอตกเกรดราคา 30 บาท ทําใหรายไดที่เกษตรกรควรไดรับนอยลง เกษตรกรอาจ
ขาดทุนได
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3. ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูเพื่อของกลุมดานการผลิตผักปลอดภัย
3.1 ปจจัยภายนอก ที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เปน
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก
3.1.1 สภาพดินฟาอากาศ พืชแตละชนิดชอบลักษณะภูมิอากาศที่แตกตางกัน และ
จะเจริญเติบโตไดดีแตกตางกันตามฤดูกาล ในกลุมของเกษตรกรซึ่งจะปลูกพืชชนิดเดิมๆ คือ ผักบุง
หนอไมฝรั่ง กระเพราและโหรพา นั้น ก็เชนกัน คือในแตละฤดูกาลพื ชแตละชนิดก็จะเจริญเติบโต
ไดแตกตางกัน สภาพภูมิอากาศจึงเปนปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตและการ
ควบคุมปริมาณผลผลิตของเกษตรกร เชนหากอากาศหนาว พืชจะเติบโตชาหรือไมเจริญเติบโต
เกษตรกรก็จะตองฉีดพนฮอรโมน หรือใสปุยเพิ่มใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามความตองการ และ
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เพื่อใหไดปริมาณผลผลิตใหเพียงพอกับจํานวนในการสั่งซื้อของคูคา การฉีดพนฮอรโมนและการ
ใสปุยนอกจะเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตแลว ยังอาจเปนสาเหตุของการตกคางของสารเคมีที่ใชอีก
ดวย ดังนั้นเกษตรกรจึงควรศึกษาวิธีการใชใหดี และตองปรึกษาเจาหนาฟารมทุกครั้งกอนใชวายา
ฮอรโมน หรือปุยที่ใชนั้นไดรับอนุญาตใหใชจากคูคาหรือไม หรือในชวงฤดูฝน ผลผลิตอาจเกิดโรค
ระบาดเกี่ยวกับเชื้อรา ทําใหผลผลิตเสียหายทั้งแปลง เกษตรกรก็จะตองไถแปลงทิ้ง เพื่อปองกัน
ไมใหโรคระบาดรามไปติดแปลงขางเคียง ก็จะทําใหเกษตรกรขาดทุนในงวดนั้นไป
3.1.2 การเกิดโรคระบาดในพืช เชื้อโรคตางๆ จะปลิวมาตามกระแสลม ทําใหเกิด
ความเสียหายใหกับผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งยากแกการควบคุมและบํารุงรักษาใหสามารถเก็บเกี่ยว
ใหคงคุณภาพที่ผูรับซื้อกําหนด หรืออาจรุนแรงถึงขั้นที่จะตองไถแปลงทิ้งไปเพื่อปองกั นไมใหโรค
ระบาดกระจายไปยังแปลงอื่นๆ ในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน จนเปนสาเหตุใหกลุมไมมีผลผลิตที่จะสง
ใหกับผูรับซื้อเลย และหากเกิดโรคระบาดขึ้นเกษตรกรก็จะมีความจําเปนที่จะตองใชสารเคมีเพื่อ
ปองกันโรค หรือเพื่อฆาเชื้อโรคตางๆ แตพฤติกรรมการใชสารเคมีเหลานั้ นเกษตรกรจะถูกควบคุม
ดวยมาตรฐาน GAP และเกษตรกรก็ไมสามารถซื้อสารเคมีตางๆมาฉีดพนเองได ตามความตองการ
เกษตรกรจะตองใชสารเคมีที่ไดรับอนุญาตใหใชเทานั้น ซึ่งในกลุมของเกษตรกรบานหวยพระนี้ จะ
มีจุดศูนยรวมในการเก็บสารเคมีตางๆ อยูที่ทําการของกลุม หากเกษตรกรตองการสารเคมีหรือยาตัว
ไหนก็ตองแจงใหเจาหนาที่ฟารมรับทราบกอน วาสารเคมีหรือยานั้นสามารถใชไดหรือไม และเมื่อ
มีการใชสารเคมีที่แปลงของเกษตรกรรายไหนแลวเจาหนาที่ฟารมก็จะทําการจดบันทึกรายละเอียด
การใชสารเคมี วาเปนชนิดใด ใชวันที่เทาไหร เพื่อใชเปนฐานขอมูลเพื่อสามารถตรวจสอบยอนกลับ
ไดและการเก็บผลผลิตก็จะตองมีการเวนระยะเวลาเพื่อไมใหเกิดปญหาสารเคมีตกคางในผลผลิต
3.1.3 ศัตรูพืช เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเชนเดียวกัน เพราะพื้นที่ที่ทําการเกษตรของ
กลุมเปนพื้นที่โลง การคุกคามของแมลง ศัตรูพืชจึงเปนอีกปญหาหนึ่งของการผลิตผักปลอดภัย
ศัตรูพืชในที่นี้เชน หนอน ดวงเตา มดแดง ไสเดือนฝอย เชื้อรา ไวรัส เปนตน ศัตรูพืชเหลานั้นจะ
สงผลกระทบกับคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกร เชนแมลงกัดกินใบทําใหใบเปนรู ผักไมสวยก็จะ
โดนคัดทิ้ง ก็จะเปนสาเหตุทําใหปริมาณผลผลิตไมไดตามจํานวนที่ผูรับซื้อตองการ แตศัตรูพืชที่มี
อยูตามธรรมชาติก็มีทั้งศัตรูพืชที่มีประโยชน ที่เกษตรกรควรเรียนรูพึ่งพาศัตรูพืชเหลานั้น ใหเปน
ประโยชน เพราะศัตรูพืชบางตัวก็จะเปนศัตรูกับอีกตัวหนึ่ง ก็จะชวยแบงเบาการใชสารเคมีของ
เกษตรกรลงไปได อีกทั้งยังเปนการชวยลดตนทุนการผลิตลงอีกดวย
3.2 ปจจัยภายใน ที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่เปน
สาเหตุมาจากคนและสิ่งที่อยูภายในองคกร
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3.2.1 สมาชิกกลุมเกษตรกรมีการศึกษานอย เกษตรกรที่เปนสมาชิกทั้งหมด จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มีศักยภาพแคอานออกเขียนได ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
สวนใหญจะไมสามารถอานได ในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษถือเปนความรูใหมของเกษตรกร
เพราะเกษตรกรกลุมนี้จะเคยชินกับวิถีชีวิตการผลิตแบบเดิมๆ ที่ตองพึงพาสารเคมี ยาฆาแมลง ยา
กําจัดวัชพืช เพราะถือเปนความรูที่ตกทอดกัน มา ตั้งแตรุนพอรุนแม เมื่อ เจาหนาที่จากสํานักงาน
เกษตรอําเภอดอนตูม ซึ่งเปนเจาหนาที่ ที่ดําเนินการพัฒนารูปแบบกระบวนการผลิตของเกษตรกร
ในยุคแรกนั้นตองถายทอดความรูใหกับเกษตรกรโดยวิธีการเลาสูกันฟง เพื่อถายทอดความรูจากใน
ตําราเพื่อใหเกษตรกรเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเนื่องจากเกษตรกรมีการศึกษานอยทําให
ประสิทธิภาพในการตีความก็ต่ําดวยจึงจําเปนตองมีผูรูคอยแนะนําแนวทางปฏิบัติใหถูกตองตาม
มาตรฐาน
3.2.2 พื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกเปนพื้นที่เดิมและมีจํากัด พื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ตั้งอยูใน เขต หมู 1 ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ทั้งหมด 126 ไร
การปลูก พืช ชนิดเดิม ๆ เปน ระยะเวลานาน จะสงผลตอคุณภาพของดิน ทําใหส ภาพของพื้นดิน
บริเวณนั้นเสื่อมโทรม มีปริมาณแรธาตุในดินนอยหรืออาจจะไมมีเหลือเลย ทําใหผลผลิตที่ไดเมื่ อ
ผานไประยะเวลาหนึ่งมีปริมาณลดลง ลําตนแคะแกรน ไมไดตามมาตรฐานของผูรับซื้อ และปญหา
การมีพื้นที่เพาะปลูกแบบจํากัด ก็ทําใหกลุมไมสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดตามความตองการของ
ผูรับซื้อ ทําใหสูญเสียโอกาสในการทํากําไรและสูญเสียโอกาสในการเพิ่มชองทางการขยายตลาด
ดวย
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4. แนวทางการพัฒนากลุมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
คุ ณ ลั ก ษณะของกลุ ม มี ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล โดยกลุ ม มี ก ารจั ด ประชุ ม
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยนัดหมายกันในชวงบาย หลังจากสมาชิกทุกคนเสร็ จภารกิจในแปลง
ของตนเองแลว โดยสมาชิกมารวมกันที่ทําการกลุมหรือ ที่บริเวณโรงคัดบรรจุ หากมีสมาชิกคนใด
หรือประธานกลุมไดมีโอกาสไปอบรมไดรับขอมูลความรูมา ก็นําความรูที่ไดมาถายทอดใหกับ
สมาชิกคนอื่นในกลุมไดรับรูความรูนั้นเชนกัน ในกรณีมีเรื่องสําคัญเรงดวน กลุมจะนัดประชุม
สมาชิกทันที นอกจากนี้ยังมีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันที่แปลงของสมาชิกในชวงเชาที่
สมาชิกลงแขก ชวยกันเก็บผลผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขาวสารที่สมาชิกไดรับมา ถายทอดใหกับ
สมาชิกทราบโดยวิธี การเลาสูกันฟง หากสมาชิกคนไหนมีขอสงสัยก็จะซักถามกัน ถาผูถายทอด
ทราบคําตอบก็จะตอบใหทันทีหากผูถายทอดไมทราบก็จะไปปรึกษาผูรู ไดแก เจาหนาที่สํานักงาน
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เกษตร เจาหนาที่ฟารม เพื่อหาคําตอบมาให และในทํานองเดียวกัน หากสมาชิกคนไหนที่มีปญหา
ในเรื่องการผลิต ก็ใชโอกาสนี้ในการปรึกษาหารือกับสมาชิกเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา ซึ่งการใช
แปลงที่ทําการผลิตในการแลกเปลี่ยนความรูกันนั้นถือเปนโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School
: FFS) ซึ่งหมายถึง การใชพื้นที่ในการปฏิบัติงานจริงเปนสถานที่ในการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกัน และระหวางสมาชิกในกลุมยอยดวยกันเอง ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ
มีองคความรูและเทคโนโลยีในเครือขาย ความรูในการบริหารจัดการสินคาและองคกร
ในชวงเริ่ม ก อตั้ง กลุม นั้น กลุม ไดรับ การถายทอดความรูใ นการผลิตผัก ปลอดภัย จากเจาหนา ที่
สํานักงานเกษตรอําเภอ ในเรื่องการผลิตผักกางมุงรวมถึงการรวมกลุม และจดทะเบียนจัดตั้งกลุม
แมบานขึ้นในชวงแรก ทําใหกลุมสามารถผลิตผักที่ปลอดภัยไดในชวงระยะเริ่มแรก หลังจากนั้น
เมื่อกลุมไดรับการติดตอจากบริษัท กําแพงแสนคอมเมอรเชียล กลุมไดรับการถายทอดความรูและ
เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต พื ช ผั ก จากบริ ษั ท และจากอาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรวิ ท ยาเขต
กําแพงแสน รวมกับ เจาหนาที่เกษตรตํา บล เปนหลัก ซึ่งบริษัทไดสงพนักงานมาประจํา ที่ฟารม
เพื่อใหคําแนะนําและดูแลการผลิตผักใหปลอดภัยจากสารพิษ ตามระเบียบกฎเกณฑของลูกคาแตละ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดระบบเพื่อ ขอรับรองมาตรฐาน
Global Gap สวนความรูอื่นๆไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ย วของ คือ กรมสงเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมทั้งจากการศึกษาดูงาน
ทั้ง นี้ กลุม ไดใ หโอกาสสมาชิก ในการรับ การถายทอดความรูและเทคโนโลยี อย า ง
ตอเนื่องและทันสถานการณตามบทบาทหนาที่ของสมาชิก นอกจากนี้กลุมยังมีพัฒนาองคความรู
และเทคโนโลยีจากประสบการณในการดําเนินการที่ผานมา คือ การจัดระบบปลูกพืช การบริหาร
การเงินและองคกร
การเลื่อนไหลของขอมูลขาวสารทั่วทั้งองคกร เนื่องจากกลุมมีการจัดประชุมอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง หัวขอในการประชุมสวนใหญเปนเรื่องระบบการบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กลุม เนื่องจากสถานการณปจจุบันขาวสารขอมูลหรือองคความรูตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยา ง
รวดเร็ว มีกฎระเบียบขอบังคับในเรื่องที่เกี่ยวของกับการผลิตผักปลอดภัยหรือแมกระทั้งกฎหมาย
แรงงานตางๆ ออกมามาก ซึ่งสมาชิกกลุมและคณะกรรมการตองตามใหทัน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่น หากมีเรื่องสําคัญเรงดวน ตองนัดประชุมทันทีที่บริเวณโรงคัด -บรรจุ แตหาก
เปนเรื่องที่ไมสําคัญ จะพูดคุยกันที่แปลง จากการที่ สมาชิกกลุมทุกคนไดรับโอกาสในการรับการ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการเลื่อนไหลของขอมูลขาวสารนั้นจึงเปนในลักษณะทั่วถึงกันทั้ง
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องคกร กลาวคือ ประธานกลุมทราบหรือรูขอมูลอะไร สมาชิกกลุมก็จะทราบหรือรูขอมูลนั้นดวย
หลักการบริหาร จะใชเสียงสวนใหญของสมาชิก หากมีใครทําผิดขอตกลง กลุมจะตักเตือนกอน แต
หากยังทําผิดซ้ําอีก จะใหออกจากการเปนสมาชิกกลุม เชน กรณีที่กลุมมีผักสงบริษัทไมพอ แต
สมาชิกกลับขายผักใหแหลงอื่น กลุมจะไมรับซื้อผักจากสมาชิกรายนี้อีก ยกเวนกลุมมีผักสงบริษัท
เพียงพอแลว สมาชิกจึงสามารถจําหนายที่อื่นได หรือการที่สมาชิกแอบซื้อยาฆาแมลงมาใชเอง โดย
ไมปรึกษาเจาหนาฟารม หรือสมาชิกกอน แลวยานั้นไมไดรับอนุญาตใหสามารถใชไดในการผลิต
ผักปลอดภัยสมาชิกรายนั้นก็อาจถูกพักการจัดสงผลผลิตใหกับกลุม เปนตน
มีการลื่นไหลของกิจกรรมที่สนองตอบสมาชิก กิจกรรมสําคัญของกลุมที่เปนจุดเชื่อม
การรวมกันของสมาชิกคือ การเชื่อมโยงตลาดโดยมีการแบงบทบาทหนาที่ ดังนี้
กลุม ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการจัดการผลผลิต ระหวางบริษัทและสมาชิกผูปลูกผัก
ทั้ ง ในด า นชนิ ด ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ราคา และแหล ง จํ า หน า ย รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น ความรู และ
เทคโนโลยีใหกับสมาชิก
สมาชิกกลุม ทําหนาที่ผลิตสินคาตามขอตกลงระหวางกลุมกับบริษัท
บริ ษั ท ทํ า หน า ที่ ห าตลาด แจ ง ข อ มู ล ข า วสาร กฎระเบี ย บเงื่ อ นไขของลู ก ค า และ
สนับสนุนความรู เทคโนโลยีใหกับกลุม
ซึ่ง กิ จกรรมดัง กลาวที่ผานมา ทุ ก ฝา ยไดรับประโยชน เปนที่พ อใจรวมกั น มี ความ
เจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ
นอกจากนี้ ยั งมี กิ จกรรมเสริม เพื่ อเชื่ อมความสัม พันธระหวา งกลุม กับ สมาชิก และ
ระหวางกลุม สมาชิก ชุมชน ไดแก กิจกรรมการออมเงิน การรวมในงานประเพณี และการบริจาค
เพื่อการกุศล การออกรานรวมกับภาครัฐ การสนับสนุนใหกลุ มเปนศูนยกลางการเรียนรูดานการ
ผลิตผักปลอดภัย ทําใหสมาชิกทุกคนมีโอกาส ในการเปนตัวแทนใหความรู กับผูที่มาศึกษาดูงาน
กิ จ กรรมดั ง กล า วนี้ มี ก ารดํ า เนิ น อย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง ทํ า ให ก ลุ ม มี ก ารเคลื่ อ นไหว และสมาชิ ก มี
ความสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไมเฉพาะเรื่องการผลิตผลผลิตเทานั้นแตยังรวมถึงมี
การช วยเหลือกั นในเรื่องประจํา วันดวย และกลุม ไดจัดหาสารเคมี ปุย เคมี (จากธนาคารเพื่ อ
การเกษตร) เมล็ดพันธุ จําหนายใหแกสมาชิกในราคาถูก
มีกระบวนการสรางอํานาจตอรองที่ยอมรับของทุก ฝาย จากการที่กลุมมีการดํา เนิน
กิจกรรมรวมกันของสมาชิก ทําใหสมาชิกในกลุมมีความรักใคร เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และกอปร
กับการที่สมาชิก ตางรวมกันฟนฝาอุปสรรคตางๆ ดวยกันมาเปนเวลากวา 15 ป ทําใหการอยูรวมกัน
มี ลั ก ษณะเหมื อ นญาติ พี่ น อ ง และสมาชิ ก ทุ ก คนให ค วามไว ว างใจกั บ ผู นํ า กลุ ม ทํ า ให เ มื่ อ เกิ ด
เหตุการณที่ตองตัดสินใจ สมาชิกไววางใจใหผูนํากลุมสามารถตัดสินใจแทนได
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การบริหารงาน กลุมใชเสียงสวนใหญของสมาชิกในการตัดสินใจ แตขณะเดียวกันก็
คํานึงถึงประโยชนของผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียดวย เพื่อใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเปน
ธรรม โดยไมมีการทํา สัญญาเอกสารใดๆ ในการตกลงกับคูคา แตใชสัญญาใจ ในการดําเนินงาน
เชนเรื่องการตกลงราคาในการรับซื้อผลผลิตของบริษัท บริษัทจะเสนอมาแบบการประกันราคา โดย
บริษัทสัญญาจะรับซื้อผลผลิตตามราคาตลาดถาหากราคาผลผลิตชนิดนั้นตกต่ํา บริษัทก็จะรับซื้อใน
ราคาที่ใหสัญญาไวโดยไมมีการกดราคาลง แตในทางกลับกันถาราคาในตลาดเพิ่มขึ้นบริษัทก็จะรับ
ซื้อในราคาสูงขึ้นดวย ดวยเหตุนี้กลุมจึงมีความเชื่อ ใจกัน ซึ่งประกอบดวย ความสามัคคี ความ
ซื่อสัตย ความอดทน ความจริงใจ และการเสียสละ ของผูเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งที่ผานมาแตละฝายตาง
ยึดถือตามขอตกลงที่เปนสัญญาใจ หากมีสมาชิกไมทําตามขอตกลง กลุมจะมีมาตรการดําเนินการ
ทันที เพื่อควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดรวมกัน
จากการศึกษาลักษณะของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ผูวิจัยสามารถสรุปแนวทาง
ในการพัฒนากลุมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนคือ การมีโรงเรียนเกษตรกร จัดใหมีการอบรมถายทอด
ความรูอยางสม่ําเสมอ การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร
4.1 การมีโรงเรียนเกษตรกร เปนโรงเรียนที่สงเสริมใหเกษตรกรใชพื้นที่ในแปลง
เพาะปลูกของตนเองเปนเวทีในการปรึกษาหารือ หรือการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรูใหมๆ ที่
ได รั บ การถ า ยทอดมา หรื อ ความรู ที่ ส มาชิ ก ในกลุ ม ได อ า นหรื อ พบเจอมา หรื อ ความรู จ าก
ประสบการณที่ผานมาของสมาชิก โดยกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระ ก็
นําแนวคิดดังกลาวมาปฏิบัติ ดังนี้ จากประเพณีการลงแขกรวมมือ ชวยเหลือกันเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในช วงเชาของทุ ก วัน สมาชิ ก กลุม ทุ กคนจะมาเจอกั นที่แ ปลงปลูก ผัก ในระหวางการเก็ บเกี่ ย ว
ผลผลิตก็จะมีการพูดคุย เลาสูกันฟง ในเรื่องที่ตนเองไดพบเจอมา หรือหากมีสมาชิกที่เปนตัวแทน
ของกลุมไดเขารับการอบรมในเรื่องใดมา ก็จะใชเวทีนี้ในการถายทอดความรูใหกับสมาชิกคนอื่ น
ใหรับ ทราบ และหากสมาชิ กคนไหนมีป ญหาก็ จะใชเวทีนี้ก ารปรึกษาหาแนวทางแก ไ ขปญหา
ดังกลาว และกลุมยังเปดที่ทําการกลุมใหเปนโรงเรียนเกษตรกร หากมีเรื่องเรงดวนสมาชิกทุกคนก็
จะมารวมตัวกันที่บริเวณที่ทําการกลุม แตจะเปนชวงเวลาตั้งแตบายเปนตนไป คือเปนชวงเวลา
หลังจากที่สมาชิกเกษตรกรเสร็จภารกิจจากไรของตนเองแลว จากการนําแนวคิดเรื่องโรงเรียน
เกษตรกร มาใชทําใหสมาชิกสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางทันตอเวลา และสามารถแกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง สงผลใหผลการดําเนินงานของกลุมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนเปนที่
ยอมรับของบริษัทคูคาที่มารับซื้อผลผลิตที่มีการติดตอของซื้อผลผลิตอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น
4.2 จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากวิวัฒนาการและความรูมี
การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งและไม ห ยุ ด ยั้ ง เกษตรกร จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ก ารพั ฒ นาความรู
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ความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลาเชนเดียวกัน การจัดใหมีการอบรมนั้นนอกจากจะชวยเพิ่มพูน
ความรูใหกับเกษตรกรแลวยังเปนการชวยเพิ่มทักษะ กระบวนการคิดใหกับเกษตรกรมีความคิดตอ
ยอดในการที่จะพัฒนางานของตัวเองใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจะนําความรูที่ไดมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิตพืชของตนเอง อีกทั้งยังเปนการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ระหวางหนวยงานผูอบรมกับเกษตรกรที่จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนากระบวนการในการผลิตผักปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น และในปจจุบันนี้การเกิดโรค
ระบาดตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดใหมีการอบรมอยาง
สม่ําเสมอนี้ จะชวยใหเกษตรกรปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง และรูแนวทางในการแกปญหาที่
จะเกิดขึ้นไดอยางถูกวิธี ซึ่งในกลุมจะสงเสริมใหสมาชิกในกลุมเขารับการอบรมกับหนวยงานตางๆ
โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใหทั่วถึงกัน ไมใชแคใครคนใดคนหนึ่ง เชนการอบรมในเรื่องการ
ทําบัญชีรายรับ รายจายเพื่อใหเกษตรกรเห็นถึงรายไดที่แทจริง และจะไดเกิดความตระหนัก มีการ
วางแผนมรการดําเนินชีวิต
4.3 การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร ปจ จุบันกลุมถือวาเปนกลุมที่มีความ
เขมแข็งอยูในระดับหนึ่ง ในเรื่องของทุนในการดําเนินงาน แตในเรื่องทุนดานความรูเปนสิ่งที่กลุม
ตองการความรวมมือจากบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูรู ไมวาจะเปนหนวยงานของราชการ เชน กรม
สงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร กรมการคาภายใน เปนตน
หรือหนวยงานของภาคเอกชน เช น บริษัทผูรับซื้อผลผลิตของกลุม ในการถา ยทอดองคความรู
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผักปลอดภัยใหไดตามมาตรฐานกําหนด เพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการ
ดําเนินงานของกลุม ในการสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกรสามารถมองไดอีกแงมุมหนึ่ง
การที่กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระถือเปนกลุมที่ประสบความสําเร็จอยู
ในระดับแถวหนา มีชื่อเสียงจนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเดนเกษตรกรตนแบบ GAP ในงาน
วันอาหารโลก ในป 2551 ณ สํานักงานองคการอาหารและเกษตร (FAO) แหงสหประชาชาติ
ประจําประเทศไทย จึงเปนที่สนใจของกลุมเกษตรกรอื่นๆ ขอเขามาศึกษาดูงานอยูเปนประจํา จึง
เปนโอกาสในการสรางเครือขายดานความรูใหแกบุคคลภายนอกองคกร และกลุมเกษตรกรเองก็ยัง
ถือโอกาสใชเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันด วย และรูจักนําจุดดีของเครือขายมาเปน
ตัวอยางในการดําเนินงานหรือนําจุดดอยของกลุมอื่นมาพัฒนาปรับปรุงงานของตนเองใหดียิ่งขึ้น
4.4 มีการจัดทําเอกสารความรูใหเปนระบบ ความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่สั่งสมมาเปนระยะเวลากวา 15 ป ของสมาชิกกลุมเกษตรกรปจจุบันยังไมมีการรวบรวมเอาความรู
ที่มี มาทําการจัดการใหเปนระบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงได ความรูจึงกระจัดกระจายอยูในตัวของ
เกษตรกรแตละคน ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกผักบุงก็จะมีความเชี่ยวชาญในการปลูกผักบุง เกษตรกรที่ปลูก
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หนอไมฝรั่งก็จะมีความเชี่ยวชาญในการปลูกหนอ ไมฝรั่ง เชนเดียวกับกระเพราและโหรพา หากมี
การนําความรูดังกลาวมาจัดใหเปนระบบแลว เกษตรกรที่เปนสมาชิกเองก็จะสามารถเขาถึงขอมูล
เหลานั้นได หากเกิดปญหาในกระบวนการผลิตใดก็สามารถนําคูมือดังกลาวไปศึกษาและแกปญหา
ไดดวยตนเอง นอกจากที่สมาชิกคนเกาของกลุมสามารถนําความรูที่จัดระบบแลวไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมยังกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลภายนอกกลุม หรือ สมาชิกใหมที่จะเขารวมกลุมในอนาคต
ได มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ ง เมื่ อ บุ ค คลเหล า นั้ น เข า มาเป น สมาชิ ก แล ว ก็ จ ะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ทําใหก ลุมสามารถพัฒนาตอไปไดอยางตอเนื่อง ไมตองกังวล
วาสมาชิกที่มาใหมนั้นจะปฏิบัติไมถูกตองหรือระแวงวาผลผลิตที่ไดจะตามมาตรฐานที่กําหนด
หรือไม เพราะสมาชิกใหมนั้นไดศึกษาและทําความเขาใจคูมือนั้นมากอนแลว และนอกเหนือจาก
เอกสารความรูในดานกระบวนการผลิตแลวควรเพิ่มเอกสารในเรื่องขอกําหนดและวิธีปฏิบัติในการ
เปนสมาชิก กฎ ระเบียบ ตางๆ ในการเขารวมเปนสมาชิกของกลุม เพื่อสมาชิกใหและสมาชิกเดิม
เห็นแนวทางในการปฏิบัติไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนั้นในการพัฒนากลุมเกษตรกรบานหวยพระใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น จึง
จําเปนตองใชระยะเวลา รวมถึงการเอาใจใสจากสมาชิกทุกคนในกลุม ผูนํากลุมก็มีหนาที่ในการ
ผลักดันกลุมใหมีเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน จัดสงเสริมใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหกับสมาชิกจะชวยให เวที
โรงเรียนเกษตรกรการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสุดทายการรวบรวมความรูที่กระจัด
กระจายอยูในตัวคนที่เปนสมาชิกใหเปนระบบ ก็จะชวยสงเสริมใหกลุมมีวิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจนขึ้น
ขั้นตอนการเกิดและพัฒนาเครือขาย
1. การจัดใหองคกรมาพบปะแลกเปลี่ยนความตองการกับกลุมเกษตรกร
จากการสนับสนุนของหนวยงานราชการ ไดจัดเวทีเพื่อใหมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความตองการของบริษัทที่รับซื้อผลผลิต กับ ผูขายซึ่งก็คือกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ทั้งสอง
ฝายมีความตองการที่สอดคลองกัน โดยกลุมเกษตรกรตองการตลาดสําหรับการขายผักปลอดภัยจาก
สารพิษที่กลุมผลิตได สวนทางบริษัทตองการผลผลิตที่มีคุณภาพ และแหลงผลิตที่สามารถผลิตผัก
หรือผลผลิตที่ตองการปอนโรงงานไดอยางสม่ําเสมอ จากเวทีดังกลาว ทําใหกลุมเกษตรกรมีความ
เขมแข็งและพัฒนาไดมาจนถึงปจจุบัน ทั้งในดานจํานวนสมาชิกที่ เพิ่มมากขึ้น เงินทุนที่หมุนเวียน
ภายในกลุมที่มีมากขึ้น
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2. วิเคราะหสถานการณ
จากการที่กลุมมีการจัดประชุม กันเดือนละอยา งนอย 1 ครั้งนั้น กลุม ไดวิเคราะห
สถานการณรวมกัน คือ ชนิดผักที่กลุมสามารถผลิตได ปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และราคาจําหนาย ที่
มติสมาชิกรับได รวมทั้งสถานการณตางๆ ที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายตอผลผลิตของเกษตรกร หาก
พบวามีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได สมาชิกก็จะชวยระดมความคิดเพื่อหาทางแกปญหาไดทันเวลา
หรือหาทางปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นใหหมดไปได ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานตอไปได
อยางราบรื่น
3. กําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงสราง บทบาท กฎระเบียบ และกติกาของกลุม
กลุมกําหนดเปาหมายการดําเนินงานกลุม แผนงาน โครงสราง บทบาท กฎระเบียบ
และกติกาของกลุม โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการดําเนินงานของสมาชิก โดย
ยึดเสียงขางมากของสมาชิกในการกําหนดขอตกลงตางๆ และแจงใหสมาชิกทุกคนทราบในการ
ประชุม
4. ดําเนินกิจกรรมกลุมตามแนวทางที่กําหนด
กลุมไดดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดในการประชุมรวมของสมาชิก ไดแก
การเชื่อมโยงตลาด การบริหารจัดการการผลิตและผลผลิต การจัดหาปจจัยการผลิตตอบสนองความ
ตองการสมาชิก การเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยี การออมทรัพย การ
รวมงานสาธารณประโยชนของชุมชน
5. การทบทวนประเมินผลเพื่อปรับปรุง
เมื่อแรกตั้งกลุม การวางเปาหมาย แผนงาน โครงสราง บทบาท กฎระเบียบ และกติกา
ของกลุ ม ยั ง เป น แนวทางกว า งๆ เนื่ อ งจากยั ง ไม มี ป ระสบการณ แต เ มื่ อ ได ดํ า เนิ น การและมี
ประสบการณเพิ่มขึ้น การวางแนวทางการปฏิบัติของกลุมจะมีรายละเอียดและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดย
กลุมไดนําประสบการณที่ผานมา พัฒนา ปรับปรุงเพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
6. พัฒนาผูนําและสมาชิกในกลุม
กลุ ม ได ใ ห โ อกาสคณะกรรมการกลุ ม และสมาชิ ก ในการพั ฒ นาความรู แ ละ
ประสบการณตามบทบาทหนาที่ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคล องคกรทั้งภายในกลุมและ
ภายนอกกลุม เชน การประชุม การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การศึกษาดูงาน และการเขารวมอบรม
กับองคกรภายนอก
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ปจจัยที่ทําใหกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระประสบความสําเร็จ
1. ดานผูนํา
1.1 มี วิสัย ทัศ น แนวคิ ดในการพั ฒ นา ผูนํ า กลุม มี ค วามคิ ด ที่จะพั ฒนากลุม อยู
ตลอดเวลา เพราะผูนําตระหนักดีวาสมาชิกสวนใหญในกลุมก็เปรียบเสมือนญาติพี่นอง ตองการให
สมาชิกทุกคน มีสภาพการกินอยูที่ดี มีรายไดเพิ่มมากขึ้น ใหเพียงพอกับรายจาย และใหสมาชิกมีเงิน
เหลือไวเก็บออม เพื่อใชสอยในความจําเปนในอนาคต
1.2 มีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานการทํางานกับภาคราชการ เอกชน เกษตรกร
ไดอยางดี ผูนํากลุม เดิมเคยเปนผูใหญบานที่หมู 1 ตําบลหวยพระมากอน ทําใหมีความสัมพันธ อัน
ดีกับหนวยงานราชการ ในการติดตอขอขอมูลหรือขอการสนับสนุนตางๆ กับหนวยงานราชการ
และเปนผูที่มีการนับหนาถือตาของชาวบาน และคูคา
1.3 มีค วามเสี ย สละ เช น การทํา เป นตั ว อย า ง การใช ส ถานที่ส วนตัว (บา น) เพื่ อ
ประโยชนสวนรวมของกลุม เมื่อสมาชิกมีปญหา ผูนํากลุมจะยื่นมือเขามาเพื่อชวยเหลือสมาชิกทุก
ครั้ง เปนตน
1.4 มีภาวะผูนํามีความนาเชื่อถือ ผูนํากลุมมีความกลาในการตัดสินใจเพื่อใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด ในการดํ า เนิ น งานของกลุ ม ให เ ป น ไปอย า งราบรื่ น และเนื่ อ งจากกลุ ม มี ก าร
ดําเนินงานมานาน ทําใหสมาชิกเกิดความเชื่อถือ และไวใจในการตัดสินใจของผูนํา
1.5 มีค วามซื่อสัตย ผูนํา กลุม เมื่อมีการดํา เนินการ หรือกิจกรรมภายในกลุม จะ
รายงาน หรือแสดงรายละเอียดใหสมาชิกรับทราบทุกครั้ง ในที่ประชุมกลุม
2. ดานสมาชิก
2.1 มีความสมัครใจ สมาชิกมีความสมัครใจในการเขารวมกลุมถึงแมวากอนที่จะเขา
รวมกลุมเกษตรกรตองเขาอบรมในโรงเรียนเกษตรกรเพื่อใหมีความรูในดานการผลิตปลอดภัยตาม
มาตรฐาน GAP กอน การเลือกชนิดผักปลูกสงกลุมไดตามความถนัด ของสมาชิกแตละราย เพื่อให
เกษตรกรสามารถผลิตผักไดมีคุณภาพ
2.2 มี ความเสมอภาค สมาชิก ทุ ก คนรับทราบข อมู ล ข าวสารความเคลื่อนไหวใน
กิจกรรมตางๆ ของกลุมไดทั้งจากการประชุม หรือจากพบปะกันที่แปลงในชวงการลงแขก อีกทั้ง
สมาชิกทุกคนสมารถแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดอยางอิสระ
2.3 มีความสม่ําเสมอ สมาชิกสามารถผลิตผักสงกลุมเพื่อรวบรวมผลผลิตสงบริษัท
ตามขอตกลงอยางสม่ําเสมอ โดยกลุมจะไมตัดทอนหรือละทิ้งเมื่อสมาชิกผลิตผลผลิตออกมาแลว
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2.4 มีสัญญาใจ การยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุม เนนการพูดความจริง มี
ความซื่อสัตย รวมทั้งการที่สมาชิกชวยกันสอดสองดูแลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตามขอตกลง ไม
มีการเซ็นสัญญาเปนลายลักษณอักษร มีความเชื่อใจ มีการดูแลกันพึ่งพิงกันเหมือนญาติพี่นอง
2.5 มีความสามัคคี สมาชิกผานกิจกรรมตางๆ ของกลุม การใชปจจัยการผลิตของ
กลุมรวมกัน เงินออม การเขารวมประชุมกลุม การลงแขกทํากิจกรรมปลูกผัก การจัดงานประเพณี
ตางๆของชุมชน การรวมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมและชุมชน
3. ดานการบริหารจัดการ
3.1 มีกฎกติกาของกลุมเปนที่ยอมรับรวมกัน เพื่อใหทุกคนภายในกลุมปฏิบัติตามกฎ
และกติกานั้นเชน ในกระบวนการผลิตผักปลอดภัยนั้นมีมาตรฐาน GAP มาเปนเครื่องมือในการ
ควบคุม หรือการนําผลผลิตที่ผลิตไดไปขายใหพอคา รายอื่น หากฝาฝนจะมีการลงโทษ เชน การงด
รับซื้อผลผลิตของสมาชิกรายนั้น
3.2 มีระบบการผลิตที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ โดยใชมาตรฐาน ที่เปนที่ยอมรับของ
สากล ทั้งมาตรฐาน GAP, Global GAP, HACCP มาเปนเครื่องมือในระบบการผลิตใหเปนที่ยอมรับ
3.3 มีการสื่อสารทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรทั่วถึงและสม่ําเสมอ จากการที่
กลุมมีการจัดประชุมกันทุกเดือน หรือทุกครั้งที่มีเรื่องเรงดวน ทําใหขอมูลถูกถายทอดใหกับสมาชิก
ทุกคนไดอยางทั่วถึงและทันตอเวลา สวนการสื่อสารภายนอกองคกรนั้น เนื่องจากกลุมเกษตรกร
บานหวยพระนั้นเปนที่รูจักในกลุมของผูผลิตผักปลอดภัย กลุมไดรับการสนับสนุน จากทั้งภาครัฐ
และเอกชน จนทําใหกลุมไดรับรางวัลในการดําเนินงาน เชน รางวัลชนะเลิศ ผูนํากลุมดีเดน อาชีพ
กาวหนาดีเดน
3.4 มีการนําความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนากลุมและสมาชิ กอยางตอเนื่อง กลุมมี
การสงสมาชิกในกลุมเขาอบรมความรู ที่จัดโดยหนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ และสมาชิกที่เขารับ
การอบรมก็มีหนาที่ในการมาถายทอดความรูที่ไดเรียนรูมาใหกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมทราบดวย
3.5 มีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาคราชการและ
เอกชน กลุมมีการทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกในสวนของภาครัฐหรือราชการ ในกิจกรรมเชน
การใหกลุมเปนศูนยการเรียนรู ในการศึกษาดูงานของกลุมอื่น และรวมทํางานกับภาคเอกชน คือ
การรวมเปนคูคากับบริษัทรับซื้อผลผลิตที่กลุมผลิตได
3.6 มีการบริหารการเงินอยางโปรงใส เปนธรรม ยึดเสียงสวนใหญของสมาชิก เมื่อ
กลุมมีการดําเนินงานใดๆ เกี่ยวกับการเงิน สมาชิกทุกคนจะรับทราบในกิจกรรมนั้นๆ และมีสวน
รวมในการสินใจทุกครั้ง และจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวในการประชุมกลุมทุกครั้ง
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3.7 มีการบริหารจัดการปจจัยการผลิ ตตางๆที่จําเปนเพื่อบริการสมาชิก เชน แทร็ก
เตอร ปุย สารเคมี เมล็ดพันธุ แหลงน้ํา โดยสมาชิกจะมาแสดงความจํานงในการใชบริการในเรื่อง
ดังกลาว กรรมการกลุม หรือเจาหนาที่ฟารมที่กลุมจําอํานวยความสะดวก ใหกับสมาชิก
3.8 มีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอน ถึงแมวากลุมจะไมมีการทําสัญญา ในการสั่งซื้อ
กับบริษั ท คูค า แตจากประสบการณดําเนินงานที่ผานมากวา 15 ป บริษั ทก็ รับซื้อผลผลิตของ
เกษตรกรมาอยางสม่ําเสมอ ไมมีการละทิ้งผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการทําวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูดานการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษของกลุมเกษตรกร บานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม” เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือเพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัด การความรูในการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษของกลุมเกษตรกรบานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และศึกษา
ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อนําเสนอแนวทาง
ในการพัฒนากลุมใหมีความยั่งยื น และสามารถพึ่งพาตนเองได ผูวิเคราะหไดนําขอมู ลจากการ
สัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวมมาวิเคราะหสามารถสรุปผลไดดังนี้
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1. สรุปผลการศึกษา
1.สภาพทั่วไปของและประวัติการกอตั้งกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวย
พระกอตั้งขึ้นเมื่อป 2536 ในพื้นที่หมู 1 ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีสมาชิ ก
เริ่มแรก 7 ราย เกษตรกรไดประสบปญหาการระบาดโรคพืช ในผักโดยเฉพาะ กระชาย ซึ่งถือวาเปน
พื ชหลั ก ของเกษตรกร และเป นพื ช ที่ทํา รายไดใ หกั บเกษตรกร ดั ง นั้น จึงเกิ ด การนํามาเพื่ อการ
แก ปญหาโดยการรวมกลุมกั นของชาวบา นโดยมี เจาหนา ที่ข องสํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม
เปนผูประสาน ในการจัดตั้งกลุม และรวมกันแกปญหา โดยตั้งชื่อกลุมวา “กลุมผูปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ” หลังจากการรวมกลุมแลวก็เริ่มดําเนินการทันที โดยใชสารเคมี การเปลี่ยนชนิดพืช
การปรับสภาพดิน และในที่สุดก็ไดขอยุติที่วาจะสับเปลี่ยนการปลูกพืชซึ่งในขณะนั้น ไดสับเปลี่ยน
จากกสนปลูกกระชาย มาปลูกผักใบ เชน กระเพรา โหรพา คะนา กวางตุง และผักบุง ซึ่งก็แกไข
ปญหาไปไดอยางดี แตก็ประสบปญหาในเรื่องของตลาด ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ. 2541) ไดเกิดวิกฤต
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลขณะนั้นไดจัดทําเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหทางกลุมนําผลผลิตไปจําหนาย
หนาศาลากลาง ซึ่งจากการนําผลผลิตไปจําหนายครั้งนั้น ทําใหกลุมเปนที่รูจักของผูบริโภคและผู
สงพืชผักไปจําหนายตางประเทศ หลังจากนั้นจึงมีบริษัทผูสงออกไดเขามารับซื้อผลผลิตของกลุม
อยางตอเนื่อง จากนั้นกลุมไดพัฒนามาตรฐานการผลิต และขยายตลาดเรื่อยมา จนปจจุบัน มีบริษัท
มารับซื้อผลผลิตของกลุมทั้งหมด 5 ราย และมีรายไดตอเดือน มากกวา 15,000 บาทตอครัวเรือน
จากเดิมกอนการรวมกลุมเกษตรกรมีรายไดเพียง 3,000 บาทตอครัวเรือน มูลคาของทั้งกลุมคิดเปน
ประมาณ 2 แสนบาทตอเดือน ปจจุบันกลุมมีสมาชิกทั้ง หมด 63 ราย ประกอบดวย สมาชิกผลิต
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ผักบุงจีน 14 ราย สมาชิกผลิตกระเพรา โหระพา แมงลัก ตะไคร 10 ราย สมาชิกผลิตหนอไมฝรั่ง 8
ราย และสมาชิกคัดบรรจุและหีบหอ 31 ราย
2.การบริหารจัดการความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของกลุมเกษตรผูปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
การจัดการความรูของเกษตรกรสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1. การจัดการความรูดานเทคนิคการผลิต
1.1 การเตรียมแปลงปลูก การเลือกพื้นที่ปลูกตองไมเสี่ยงตอการมีวัตถุอันตรายที่จะ
ทําใหเกิดการตกคางหรือการปนเปอนในการผลผลิต หรื อพื้นที่นั้นจะตองไมใชพื้นดินที่เคยทําการ
ปศุสัตวมากอนหรืออยูใกลกับการทําปศุสัตว เพราะอาจเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรียจากมูล
สัตว สัตวเปนโรค อาหารสัตวหรือสารเคมีที่ผสมในอาหารสัตว หากหลีกเลี่ยงไมไดก็ใหใชกําแพง
ธรรมชาติ ซึ่งก็คือการปลูกรั่วตนไม ก็จะสามารถปองกันการพัดพาของสารเคมีไดในระดับหนึ่งแต
แปลงปลู ก บริ เ วณนั้ น จะต อ งทํ า การตรวจสภาพดิ น และน้ํ า ที่ ใ ช ต อ งได จ ากแหล ง น้ํ า ที่ ไ ม มี
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตรายและจุลินทรีย ตามมาตรฐานหลัก GAP กอน
จึงทําการปลูกได
เมื่อพิจารณาแปลงปลู กวาปลอดภัยแลว ก็ทําการไถดิน แลวตากดินทิ้งไว 1 เดือนเพื่อ
ฆาวัชพืชและเชื้อโรคตางๆ จากนั้นจึงทําการปนดิน หรือยอยดินใหเหมาะกับพืชนั้นๆ หากเปนฤดู
ฝน ก็ตองยกรองเพื่อชวยในการระบายน้ํา แตหากฤดูกาลอื่นก็ไมจําเปน
และเพื่อเปนการรักษาคุณภาพของดินใหยังคงมีแรธาตุที่พืชตองการอยูในเกษตรกรจะ
ปลูกตนปอเทืองในแปลงที่เก็บเกี่ยวแลวเพื่อเปนการเพิ่มแรธาตุในดิน เมื่อจะใชแปลงปลูกเกษตรกร
ก็จะไถตนปอเทืองรวมไปกับการไถดิน เพื่อให ปอเทืองยอยสลายไปเปนการเพิ่มแรธาตุในดินของ
แปลงปลูกของเกษตรกร
1.2 การเตรียมเมล็ดและขั้นตอนการปลูก สมาชิกกลุมรับเมล็ดพันธุ จากที่ทําการ
กลุม จากนั้นนําเมล็ดพันธุไปแชน้ํา 1- 2 คืน เพื่อชวยใหเมล็ดงอกงายขึ้น และยังเปนการคัดแยก
เมล็ดพันธุที่ไมไดคุณภาพออกดวย จากนั้นนําเมล็ดหวานลงแปลงปลูก อาจมีการไถคราดกลบเมล็ด
พันธุ สําหรับเกษตรกรบางรายหรือในจะทําการเพาะกลากอนนําลงปลูกในแปลงก็ไดสําหรับพืช
บางชนิด
1.3 การดูแลรักษา หลังจากที่หวานเมล็ดพันธุหรือลงกลาแลว เกษตรกรจะทําการตั้ง
สปริงเกอร ในการขึ้นน้ําหรือรดน้ํา และเลือกแหลงน้ําที่ปราศจากวัตถุปนเปอน ซึ่งจะตองผานการ
ตรวจรับรองคาระดับความวิกฤตของจํานวนเชื้อจุลินทรีย faecal coliforms ซึ่งในกลุมใชแหลงน้ํา
ในกระบวนการผลิตจากชลประทาน ซึ่งน้ําก็จะตองไดรับการตรวจหาสิ่งปนเปอนเชนกัน โดยทาง
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กลุมจะมีเจาหนาที่จากบริษัทเขามาเก็บตัวอยางน้ําไปตรวจ อยางนอย สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง
ตอเดือน ขั้นตอไป เมื่อพืชไดระยะ คือหลังจากที่หวานหรือปลูกไปแลว ระยะหนึ่งก็จะฉีดยาปองกัน
เชื้อรา และใหฮอรโมนทางใบ ซึ่งยาที่ใชก็ตองเปนยาที่ไดรับอนุญาตตามมาตรฐาน GAP โดย
เกษตรกรจะไปรับยาและปุยที่ๆ ทําการกลุม ทั้งนี้ เพื่อเปนการงายตอการควบคุมมาตรฐานการผลิ ต
เมื่อฉีดยาปองกันเชื้อราแลว หลังจากนั้น จึงใสปุย เพื่อใหพืชเจริญเติบโตไดดี หากเกิดโรคระบาด
หรือแมลงศัตรูพืชระบาดเกษตรกรจะใชยาฆาแมลงที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานของการผลิต
พืชปลอดภัยวาอนุญาตใหใช ฉีดพนเพื่อกําจัดแมลงดังกลาว แลวทิ้งไว อยางนอย 7 วัน หรือตาม
ระยะเวลาที่ระบุของยาแตละชนิดนั้นๆ แลวจึงเก็บเกี่ยวได
กรณี การกําจัดวัชพืช เกษตรกรนั้นจะใชวิธีการถอนดวยมือ และบอกกลาวสมาชิก ให
มาชวยในการลงแขกในการถอนวัชพืช ซึ่งวิธีนี้จะชวยทําใหเกษตรกรประหยัดคาใชจายในเรื่องการ
จางแรงงานเพื่อมาทําการนี้ เกษตรกรจึงมีกําไรเพิ่มขึ้น
1.4 การเก็บเกี่ยว เมื่อผลผลิตมีอายุครบกําหนดการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเริ่มเก็บ
ผลผลิตครั้งแรกและนับไปจนตลอดอายุการเก็บเกี่ยวในแตละครั้งของพืชแตละชนิด รวบระยะเวลา
การเก็บเกี่ยวจะตองไมเกินชวงอายุของผลผลิต ทั้งนี้เพราะ หากปลอยพืชทิ้งไวนานพืชอาจเกิดโรค
ลําตนไมสวย ไมไดคุณภาพตามที่บริษัทกําหนด วิธีการเก็บผลผลิตนําตะกราโดยใชถุงพลาสติกปู
รองที่กนตะกรา ใสถุงมือ สวมรองเทาบูท และใชมีดที่ผานการลางดวยคลอรีน เพื่อปองกันไมให
ผลผลิตสัมผัสดินหรือเชื้อโรคซึ่งอันจะเปนสาเหตุของการปนเปอนไปสูผลผลิตได โดยเกษตรกรใช
ประเพณี “การลงแขก” รวมกันระหวางสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตของแตละแปลงใน
เวลาเชาทุกวันจนเสร็จ จึงนําไปสงยังจุดรับซื้อ
1.5 การขนสงไปยังจุดรับซื้อ ตะกราที่ใชในการบรรจุผลผลิตนั้นจะตองมีวัสดุกรุ
ภายใน เพื่อปองกั นการกระแทกเสียดสี การจัดวางผลผลิตตองเหมาะสมเพราะจะชวยปองกันการ
เกิดรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีดหรือกระแทกกันระหวางผลผลิต รวมทั้งปญหาการเสื่อมสภาพของ
ผลผลิตอันเนื่องมาจากความรอนและแสงแดด ในขณะการขนยายผลผลิตเกษตรกรก็ควรจะปฏิบัติ
ดวยความระมัดระวัง
2. เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
2.1 การขอใบรับรองการผลิตพืช GAP สมาชิกเกษตรกรทุกราย จะเขาอบรมใน
โรงเรียนเกษตรกรของกลุมถึงกระบวนการดําเนินงานของการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อขอ
ใบรับรองเมื่อเกษตรกรไดรับใบรับรองการผลิตพืช GAP แลวก็จะสามารถนําผลผลิตที่ผลิตไดมาสง
ใหกลุม ณ จุดรับซื้อของกลุม โดยที่ใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 1 ป สมาชิกเกษตรกรมีหนาที่ปฏิบัติ
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ตามขอกําหนดของมาตรฐาน GAP เพื่อขอตออายุใบรับรองในปตอไป เพื่อใชเอกสารดังกลาวเปน
ขอรับรองวาผลผลิตที่ผลิตไดไดมาตรฐาน และปลอดภัย
2.2 การตรวจประเมินโดยเจาหนาที่ ฟารม เจาหนาที่จะเขาตรวจแปลงทุกเดือนเพื่อ
ตรวจสอบวาสมาชิก กลุมปฏิบั ติตามมาตรฐานหรือไม หากสมาชิก มีขอสงสัยหรือมีปญหาก็ จะ
สามารถปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไขปญหาไดทันทวงที
2.3 การตรวจประเมินโดยเจาหนาที่บริษัท ทางบริษัทจะมีผูเชี่ยวชาญมาวางระบบ
การบริหารจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพใหกับกลุม เพื่อใหการทําแปลงและผลผลิตไดตาม
มาตรฐานยุโรป (Global GAP) ซึ่งมีขอปฏิบัติหลัก จํานวน 14 ขอ ซึ่งทางกลุมจะมีการแบงหนาที่
ของแตละฝายที่ตองรับผิดชอบ ทั้งในสวนของการปฏิบัติจริง และดานเอกสารที่จะตองบันทึกเปน
หลักฐานทุกฝายที่เกี่ยวของ สําหรับผลผลิตที่จําหนายใหบริษัทอื่น กลุมจะแจงให สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร (สวพ).ทราบ เพื่ อให ช วยตรวจสอบผลผลิต และใหก าร
รับรอง เพื่อเปนการประกันความมั่นใจใหกับกลุมและบริษัท
3. เทคนิคดานปริมาณ
เนื่องจากปจจุบันกลุมมียอดสั่งซื้อผักบุงวันละ 1,000 กิโลกรัม หนอไมฝรั่งวันละ 300
กิโลกรัม กะเพรา ตะไคร โหระพา วันละ 50 - 60 กิโลกรัม ผูนํากลุมและสมาชิกทุกคนจึงมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่เพียงพอกับความตองการของผู
ซื้อ กลุมจึงใชวิธีการวางแผนการผลิตดังนี้
3.1 กลุมใหสมาชิกเลือกชนิดผักที่ปลูกตามความถนัด คนละหนึ่งชนิด โดยตองเปน
ชนิดที่บริษัทรับซื้อ โดยแตละชนิด สมาชิกตองแบงแปลงปลูกเปน 3 แปลง ปลูกทีละแปลงให
เหลื่อมอายุกัน เพื่อควบคุมปริมาณผักใหมีสงตลาดสม่ําเสมอ
3.2 กลุมสนับสนุนการใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน โดยการใชแรงงานของสมาชิกในกลุมในลักษณะการลงแขก ชวยกันปลูก ชวยกันดูแล
รักษา ชวยกันเก็บเกี่ยว
3.3 การเลือกชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเชา จะเริ่มงานตั้งแตตี 5 เพื่อ
หลีกเลี่ยงแสงแดดซึ่งจะทําใหผลผลิตไดรับความเสียหาย แตถาสายกวานั้น ใหลางผัก และผลผลิตที่
เก็บไดเพื่อใหผักสดได แตหามใชน้ําคลอง นํามาควบคุมความเย็นกอนบรรจุลังสงตางประเทศ
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3. ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูเพื่อของกลุมดานการผลิตผักปลอดภัย
3.1 ปจจัยภายนอก ที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เปน
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก
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3.1.1 สภาพดินฟาอากาศ พืชแตละชนิดชอบลักษณะภูมิอากาศที่แตกตางกัน
และจะเจริญเติบโตไดดีแตกตางกันตามฤดูกาล ปจจัยภายนอกจึงสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต
และการควบคุ ม ปริ ม าณผลผลิ ต ของเกษตรกร เช น หากอากาศหนาว พื ช จะเติ บ โตช า หรื อ ไม
เจริญเติบโต หรือในชวงฤดูฝน ผลผลิตอาจเกิดโรคระบาดเกี่ยวกับเชื้อรา ทําใหผลผลิตเสียหายทั้ง
แปลง เกษตรกรก็จะตองไถแปลงทิ้ง เพื่อปองกันไมใหโรคระบาดรามไปติดแปลงขางเคียง ก็จะทํา
ใหเกษตรกรขาดทุนในงวดนั้นไป
3.1.2 การเกิดโรคระบาดในพืช เชื้อโรคตางๆ จะปลิวมาตามกระแสลม ทําให
เกิดความเสียหายใหกับผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งยากแกการควบคุมและบํารุงรักษาใหสามารถเก็บ
เกี่ยวใหคงคุณภาพที่ผูรับซื้อกําหนด หรืออาจรุนแรงถึงขั้นที่จะตองไถแปลงทิ้งไปเพื่อปองกันไมให
โรคระบาดกระจายไปยังแปลงอื่นๆ ในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน จนเปนสาเหตุใหกลุมไมมีผลผลิตที่จะ
สงใหกับผูรับซื้อเลย และหากเกิดโรคระบาดขึ้นเกษตรกรก็จะมีความจําเปนที่จะตองใชสารเคมีเพื่อ
ปองกันโรค หรือเพื่อฆาเชื้อโรคตางๆ แตพฤติกรรมการใชสารเคมีเหลานั้นเกษตรกรจะถู กควบคุม
ดวยมาตรฐาน GAP
3.1.3 ศัตรูพืช เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเชนเดียวกัน เพราะพื้นที่ที่ทําการเกษตร
ของกลุมเปนพื้นที่โลง การคุกคามของแมลง ศัตรูพืชจึงเปนอีกปญหาหนึ่งของการผลิตผักปลอดภัย
ศัตรูพืชในที่นี้เชน หนอน ดวงเตา มดแดง ไสเดือนฝอย เชื้อรา ไวรัส เปนตน ศัตรูพืชเหลานั้นจะ
สงผลกระทบกับคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกร เชนแมลงกัดกินใบทําใหใบเปนรู ผักไมสวยก็จะ
โดนคัดทิ้ง ก็จะเปนสาเหตุทําใหปริมาณผลผลิตไมไดตามจํานวนที่ผูรับซื้อตองการ แตศัตรูพืชที่มี
อยูตามธรรมชาติก็มีทั้งศัตรูพืชที่มีประโยชน ที่ เกษตรกรควรเรียนรูพึ่งพาศัตรูพืชเหลานั้น ใหเปน
ประโยชน เพราะศัตรูพืชบางตัวก็จะเปนศัตรูกับอีกตัวหนึ่ง ก็จะชวยแบงเบาการใชสารเคมีของ
เกษตรกรลงไปได อีกทั้งยังเปนการชวยลดตนทุนการผลิตลงอีกดวย
3.2 ปจจัยภายใน ที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่เปน
สาเหตุมาจากคนและสิ่งที่อยูภายในองคกร
3.2.1 สมาชิกกลุมเกษตรกรมีการศึกษานอย เกษตรกรที่เปนสมาชิกทั้งหมด จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ทําใหประสิทธิภาพในการตีความก็ต่ําดวยจึงจําเปนตองมีผูรูคอย
แนะนําแนวทางปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรฐาน
3.2.2 พื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกเปนพื้นที่เดิมและมีจํากัด พื้นที่ที่ทําการเพาะปลูก
ของเกษตรกร ตั้งอยูใน เขต หมู 1 ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ทั้งหมด 126
ไร การปลูกพืชชนิดเดิมๆ เปนระยะเวลานาน จะสงผลตอคุณภาพของดิน ทําใหสภาพของพื้นดิน
บริเวณนั้นเสื่อมโทรม มีปริมาณแรธาตุในดินนอยหรืออาจจะไมมีเหลือเลย ทําใหผลผลิตที่ไดเมื่อ
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ผานไประยะเวลาหนึ่งมีปริมาณลดลง ลําตนแคะแกรน ไมไดตามมาตรฐานของผูรับซื้อ และปญหา
การมีพื้นที่เพาะปลูกแบบจํากัด ก็ทําใหกลุมไมสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดตามความตองการของ
ผูรับซื้อ ทําใหสูญเสียโอกาสในการทํากําไรและสูญเสียโอกาสในการเพิ่มชองทางการขยายตลาด
ดวย
4. แนวทางการพัฒนากลุมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
คุ ณ ลั ก ษณะของกลุ ม มี ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล โดยกลุ ม มี ก ารจั ด ประชุ ม
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ ง โดยนัดหมายกันในชวงบาย หลังจากสมาชิกทุกคนเสร็ จภารกิจในแปลง
ของตนเองแลว ในกรณีมีเรื่องสําคัญเรงดวน กลุมจะนัดประชุมสมาชิกทันที นอกจากนี้ยังมีการ
พบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันที่แปลงของสมาชิกในช วงเชา ที่สมาชิกลงแขก ชวยกันเก็ บ
ผลผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขาวสารที่สมาชิกไดรับมา ถายทอดใหกับสมาชิกทราบโดยวิธี การ
เลาสูกันฟง ซึ่งการใชแปลงที่ทําการผลิตในการแลกเปลี่ยนความรูกันนั้นถือเปนโรงเรียนเกษตรกร
(Farmer Field School : FFS)
มีองคความรูและเทคโนโลยีในเครือขาย กลุมไดรับการถายทอดความรูในการผลิต ผัก
ปลอดภัยจากเจาหนาที่ของทางราชการ ไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีในการผลิตพืชผัก
จากบริษัท และจากอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับเจาหนาที่เกษตร
ตําบล เปนหลัก ซึ่งบริษัทไดสงพนักงานมาประจําที่ฟารม เพื่อใหคําแนะนําและดูแลการผลิตผักให
ปลอดภัยจากสารพิษ ตามระเบียบกฎเกณฑของลูกคา ทั้งยังมีผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาแนะนําใน
การจัดระบบเพื่อขอรับรองมาตรฐาน Global Gap สวนความรูอื่นๆไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งจากการศึกษาดูงาน
การเลื่อนไหลของข อมู ล ข า วสารทั่วทั้งองค ก ร กลาวคือ ประธานกลุมทราบหรือรู
ขอมูลอะไร สมาชิกกลุมก็จะทราบหรือรูขอมูลนั้นดวย หลักการบริหารสมาชิกกลุมทุกคนไดรับ
โอกาสในการรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีก ารเลื่อนไหลของขอมูลขาวสารนั้นจึงเปนใน
ลักษณะทั่วถึงกันทั้งองคกร
มีการลื่นไหลของกิจกรรมที่สนองตอบสมาชิก กิจกรรมสําคัญของกลุมที่เปนจุดเชื่อม
การรวมกันของสมาชิกคือ การเชื่อมโยงตลาดโดยมีการแบงบทบาทหนาที่ ดังนี้
กลุม ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการจัดการผลผลิต ระหวางบริษัทและสมาชิกผูปลูกผัก
ทั้ ง ในด า นชนิ ด ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ราคา และแหล ง จํ า หน า ย รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น ความรู แ ละ
เทคโนโลยีใหกับสมาชิก
สมาชิกกลุม ทําหนาที่ผลิตสินคาตามขอตกลงระหวางกลุมกับบริษัท
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บริ ษั ท ทํ า หน า ที่ ห าตลาด แจ ง ข อ มู ล ข า วสาร กฎระเบี ย บเงื่ อ นไขของลู ก ค า และ
สนับสนุนความรู เทคโนโลยีใหกับกลุม
ซึ่ง กิ จกรรมดัง กลาวที่ผานมา ทุ ก ฝา ยไดรับประโยชน เป นที่พอใจรวมกั น มี ความ
เจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ
นอกจากนี้ ยั งมี กิ จกรรมเสริม เพื่ อเชื่อมความสัม พันธระหวา งกลุม กับ สมาชิก และ
ระหวางกลุม สมาชิก ชุมชน ไดแก กิจกรรมการออมเงิน การรวมในงานประเพณี และการบริจาค
เพื่อการกุศล การออกรานรวมกับภาครัฐ การสนับสนุนใหกลุมเปนศูนยกลางการเรียนรู ทําให
สมาชิกมีความสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
แนวทางการพั ฒ นากลุ ม ให เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ป จจั ย ที่ สํ า คั ญ ได แ ก การมี
โรงเรียนเกษตรกร จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูอยางสม่ําเสมอ การสรางเครือขายความรูกับ
ภายนอกองคกร มีการจัดทําเอกสารความรูใหเปนระบบ
มีกระบวนการสรางอํานาจตอรองที่ยอมรับของทุกฝาย การบริหารงาน กลุมใชเสียง
สวนใหญของสมาชิกในการตัดสินใจ แตขณะเดียวกันก็คํานึงถึงประโยชนของผูเกี่ยวของหรือผูมี
สวนไดเสียดวย เพื่อใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเปนธรรม จากการที่กลุมมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันของสมาชิก ทําใหสมาชิกในกลุมมีความรักใคร เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และกอปรกับการที่
สมาชิ ก ตางรวมกั นฟนฝาอุปสรรคตางๆ ดวยกันมาเปนเวลากวา 15 ป ทํา ใหก ารอยูรวมกันมี
ลักษณะเหมือนญาติพี่นอง และสมาชิกทุกคนใหความไววางใจกับผูนํากลุม ทําใหเมื่อเกิดเหตุ การณ
ที่ตองตัดสินใจ สมาชิกไววางใจใหผูนํากลุมสามารถตัดสินใจแทนได
จากการศึกษาลักษณะของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ผูวิจัยสามารถสรุปแนวทาง
ในการพัฒนากลุมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนคือ การมีโรงเรียนเกษตรกร จัดใหมีการอบรมถายทอด
ความรูอยางสม่ําเสมอ การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร
1. การมีโรงเรียนเกษตรกร ดังกลาว เปนโรงเรียนที่ สงเสริมใหเกษตรกรใชพื้นที่ใน
แปลงเพาะปลูกของตนเองเปนเวทีในการปรึกษาหารือ หรือการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู
ใหมๆ ที่ไดรับการถายทอดมา หรือความรูที่สมาชิกในกลุมไดอานหรือพบเจอมา หรือความรูจาก
ประสบการณที่ผานมาของสมาชิก โดยกลุมเกษตรกรผูปลูกผั กปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระ
จะนําแนวคิดดังกลาวมาปฏิบัติ ดังนี้ จากประเพณีการลงแขก การถายทอดความรูใหกับสมาชิกคน
อื่นใหรับทราบ ใชเวทีนี้เปนเวทีการปรึกษาหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว และกลุม เปดที่ทําการ
กลุม ใหเป นโรงเรี ย นเกษตรกร จากการนําแนวคิ ด เรื่อ งโรงเรี ย นเกษตรกร มาใชทํ า ใหส มาชิ ก
สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางทันตอเวลา และสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตอง สงผลใหผล
การดําเนินงานของกลุมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนเปนที่ยอมรับของบริษัทคูคา
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2. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากวิวัฒนาการและความรูมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องและไมหยุดยั้งการอบรมนั้นนอกจากจะชวยเพิ่มพูนความรู และเพิ่มทักษะ
ใหกับเกษตรกรแลวยังเปนการชวย กระบวนการคิดใหกับเกษตรกรมีความคิดตอยอดในการที่จะ
พัฒนางานของตัวเองใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหวางหน วยงานผู
อบรมกับเกษตรกรที่จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการในการผลิตผักปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น การจัดใหมีการอบรมอยางสม่ําเสมอนี้ จะชวยให
เกษตรกรปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง และรูแนวทางในการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นไดอยางถูก
วิธี ซึ่งในกลุมจะสงเสริมใหสมาชิกในกลุมเขารับการอบรมกับหนวยงานตางๆ โดยจะสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปใหทั่วถึงกัน ไมใชแคใครคนใดคนหนึ่ง
3. การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร ในดานความรูเปนสิ่งที่กลุมตองการ
ความรวมมือจากบุคคลภายนอกซึ่ งเปนผูรู ไมวาจะเปนหนวยงานของราชการ เชน กรมสงเสริม
การเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมการคาภายใน เปนตน หรือ
หนวยงานของภาคเอกชน เชน บริษัทผูรับซื้อผลผลิตของกลุม ในการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตผักปลอดภัยใหไดตามมาตรฐานกําหนด เพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการดําเนินงาน
ของกลุม ในการสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกรสามารถมองไดอีกแงมุมหนึ่งการที่กลุม
เกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระถือเปนกลุมที่ประสบความสําเร็จอยูในระดับ
แถวหนา มีชื่อเสียงจนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเดนเกษตรกรตนแบบ GAP ในงานวันอาหาร
โลก ในป 2551 ณ สํานักงานองคการอาหารและเกษตร (FAO) แหงสหประชาชาติประจําประเทศ
ไทย
4. มีการจัดทําเอกสารความรูใหเปนระบบ ความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษที่
สั่งสมมาเปนระยะเวลากวา 15 ป ของสมาชิกกลุมเกษตรกรปจจุบันยังไมมีการรวบรวมเอาความรูที่
มี มาทําการจัดการใหเปนระบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงได ความรูจึงกระจัดกระจายอยูในตัวของ
เกษตรกรแตละคน หากมีการนําความรูดังกลาวมาจัดใหเปนระบบแลว เกษตรกรที่เปนสมาชิกเองก็
จะสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นได หากเกิดปญหาในกระบวนการผลิตใดก็สามารถนําคูมือดังกลาว
ไปศึกษาและแกปญหาได ดวยตนเอง นอกจากนี้การนําความรูที่จัดระบบแลวไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมยังกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลภายนอกกลุม หรือ สมาชิกใหมที่จะเขารวมกลุมในอนาคต
ได มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ ง เมื่ อ บุ ค คลเหล า นั้ น เข า มาเป น สมาชิ ก แล ว ก็ จ ะสามารถ
ดํ า เนิ น งานได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม ทํ า ให ก ลุ ม สามารถพั ฒ นาต อ ไปได อ ย า งต อ เนื่ อ ง และ
นอกเหนือจากเอกสารความรูในดานกระบวนการผลิตแลวควรเพิ่มเอกสารในเรื่องขอกําหนดและ
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วิธีปฏิบัติในการเปนสมาชิก กฎ ระเบียบ ตางๆ ในการเขารวมเปนสมาชิกของกลุม เพื่อสมาชิกให
และสมาชิกเดิมเห็นแนวทางในการปฏิบัติไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนั้นในการพัฒนากลุมเกษตรกรบานหวยพระใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น จึง
จําเปนตองใชระยะเวลา รวมถึงการเอาใจใสจากสมาชิกทุกคนในกลุม ผูนํากลุมก็มีหนาที่ ในการ
ผลักดันกลุมใหมีเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน จัดสงเสริมใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหกับสมาชิกจะชวยใหเวที
โรงเรียนเกษตรกรการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสุดทายการรวบรวมความรูที่กระจัด
กระจายอยูในตัวคนที่เปนสมาชิกใหเปนระบบ ก็จะชวยสงเสริมใหกลุมมีวิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจนขึ้น
ขั้นตอนการเกิดและพัฒนาเครือขายใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในการพัฒนากลุมใหมีความยั่งยืนมีขั้นตอนดังนี้ การจัดใหองคกรมาพบปะแลกเปลี่ยน
ความต องการกั บ กลุม เกษตรกร วิเ คราะหส ถานการณ กํ าหนดเป า หมาย แผนงาน โครงสรา ง
บทบาท กฎระเบียบ และกติกาของกลุม การดําเนินกิจกรรมกลุมตามแนวทางที่กําหนด การทบทวน
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนา ปรับปรุงเพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และพัฒนาผูนําและสมาชิกในกลุม ตามบทบาทหนาที่
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ปจจัยที่ทําใหกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระประสบความสําเร็จ
1. ดานผูนํา ประกอบดว ย มีวิสัยทัศ น/แนวคิดในการพัฒนา มี ม นุษยสัม พัน ธ
สามารถประสานการทํางานกับภาคราชการ เอกชน เกษตรกรไดอยางดี มีความเสียสละ เพื่อ
ประโยชนสวนรวมของกลุม มีภาวะผูนํา มีความนาเชื่อถือ มีความซื่อสัตย
ป จ จั ย ดั ง กล า ว เป น ตั ว ผลั ก ดั น ให ก ลุ ม เกษตรกรมี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง
เนื่องจากผูนําเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนใหกลุมมีการพัฒนาและดําเนินงาน
อยางราบรื่น หากเกิดปญหาขึ้นผูนํากลุม ก็จะยื่นมือเพื่อชวยแกปญหา เปนคนแรก ทําใหเกิด
ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการดํ า เนิ น งานของกลุ ม จึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ก ลุ ม ประสบ
ความสําเร็จ
2. ดานสมาชิก ประกอบดวย มีความสมัครใจ ในการเขารวมกลุม การเลือกชนิด
ผักปลูกสงกลุมไดตามความถนัด มีความเสมอภาค ในการรับทราบขอมูลขาวสาร การแสดง
ความคิดเห็น มีความสม่ําเสมอ มีการรับซื้อผลผลิตของสมาชิกอยางตอเนื่อง มีสัญญาใจ มี
ความสามัคคี ผานกิจกรรมตางๆของกลุม
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ปจจัยดังกลาว ถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกลุม ใหมี การพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สมาชิกทุกคนมีความรักใคร สามัคคีกัน และรวมมือรวมใจในการที่จะปฏิบัติ ในการ
ผลิต และการดําเนินกิจกรรม เพื่อใหกลุมมีการพัฒนาและเปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอก
และที่สําคัญ ทําใหสมาชิกในกลุม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกดวย
3. ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย มีกฎกติกาของกลุมเปนที่ยอมรับรวมกัน
และใหสมาชิกปฏิบัติตาม หากฝาฝนจะมีการลงโทษตัก มีระบบการผลิตที่มีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ มี การสื่อสารทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรทั่วถึงและสม่ําเสมอ มีการนํา
ความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนากลุมและสมาชิกอยางตอเนื่อง มีการบูรณาการการทํางาน
รวมกันกับหนวยงานภายนอก ทั้ งภาคราชการและเอกชน มีการบริหารการเงินอยางโปรงใส
เปนธรรม ยึดเสียงสวนใหญของสมาชิก มีการบริหารจัดการปจจัยการผลิตตางๆที่จําเปนเพื่อ
บริการสมาชิก มีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอน
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ปจจัยดังกลาว เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลุม ซึ่งประกอบไปดวยคนจํานวนมาก
ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปในแนวเดียวกัน
2. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวาการจัดการความรูดานกระบวนการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
ประกอบดวย การจัดการความรูดานการผลิต 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การเตรียมแปลงปลูก 2.การเตรียม
เมล็ดและการปลูก 3.การดูแลรักษา 4.การเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.การขนสงไปยังจุดรับซื้อ โดยขั้นตอน
ทั้งหมดจะตองเปนไปตามมาตรฐาน GAP และ Global GAP ดานการควบคุมคุณภาพ สามารถสรุป
ไดดังนี้ การขอใบรับรองการผลิตพืช GAP สมาชิกเกษตรกรทุกราย การตรวจประเมินโดยเจาหนาที่
ฟารม การตรวจประเมินโดยเจาหนาที่ บริษัท และดานการควบคุมปริมาณ สามารถสรุปไดดังนี้ให
สมาชิ ก เลื อ กชนิ ด ผั ก ที่ ป ลู ก ตามความถนั ด สนับ สนุ น การให ส มาชิ ก ทุก คนมี ส ว นร ว มในการ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเลือกชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่เหมาะสม ปญหาและ
อุปสรรคที่พบในการศึกษาเรื่องการจัดการความรูดานการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษคือ 1. ปจจัย
ภายนอก ไดแก สภาพดินฟาอากาศ การเกิดโรคพืชระบาด และศัตรูพืช ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได และสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตอยางรุนแรง เกษตรกรตองเรียนรูวิธีการปองกัน
หรือบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นไดจากการใชประสบการณที่ผานมาในการแกปญหาดังกลาว
เพราะสาเหตุของการเกิดปญหานั้นเราไมสามารถควบคุมได หรือไมสามารถบังคับใหมันไมเกิดได
2. ปจจัยภายใน ไดแก เกษตรกรมีการศึกษานอย พื้นที่ในการปลูกเปนพื้นที่เดิมและมีจํากัด เปน
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ปจจัยที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือสิ่งที่อยูภายในองคกรหรือกลุม เปนปจจัยที่สามารถพัฒนาปรับปรุงให
ดีขึ้นได และจะสงผลตอการดําเนินงานของกลุมในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น เมื่อเวลาผานไปปญหา
ดัง กลาวก็จะถูกแก ไขไปได แนวทางเพื่อพั ฒนากลุมเกษตรกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจะ
เกิดขึ้นจากปจจัยภายในกลุมเอง ไดแก การมีโรงเรียนเกษตรกร จัดใหมีเวทีการเรียนรูขึ้นในพื้นที่
การทํางานของตนเองเปนการสรางแหลงเรียนรูที่ทําใหทุกคนสามารถเขาถึงไดงายเพราะสมาชิก
กลุมทุกคนจะตองรวมกันลงแขกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตใหกับเพื่อนสมาชิกในทุกๆ วัน เกษตรกรจะ
ไดพ บปะเจอหนากั นทุก วัน เวทีดัง กลาวจึงมีค วามเหมาะสมในการที่จะเป นแหลงเรีย นรูใ หกั บ
สมาชิกทุกคนในองคกร และยังเปนสถานที่ที่เหมาะสมกับการสาธิตหากจําเปน ทุกคนจะไดเรียนรู
จากการไดลงมือปฏิบัติจริง และสามารถจดจําและสามารถซักถามไดทันทีจากการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูอยางสม่ําเสมอ การที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น
สมาชิกทุกคนในองคกรจะตองขวนขวายหาความรูใหมๆ ใสตนเองอยางสม่ําเสมอ หรือแมกระทั้ง
การนําความรูที่มีอยูเดิมมาทําการพัฒนาตอยอดใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การที่กลุมมีการสงสมาชิกเขารับการอบรมทั้งจากหนวยงานของทางราชการเองก็ดี
หรือจากหนวยงานของภาคเอกชนเองก็ดี ได เป นแนวทางในการพั ฒนาทรัพ ยากรบุค คลที่เปน
สมาชิกของกลุมใหมีศักยภาพเพิ่มยิ่งขึ้น และการที่กลุมมีการสับเปลี่ยนตัวแทนในการเขารับการ
ฝกอบรมก็ยังเปนการสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรหรือกลุมใหเจริญกาวหนา
กลาวคือ ตัวแทนที่ไดคัดเลือกใหเขารับการอบรมจะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองและตระหนัก
วาตัวเองเป นบุคคลสําคั ญ และมีความยินดีที่จะถายทอดความรูใ หกับเพื่อนสมาชิก ในกลุม เมื่อ
สมาชิกทุกคนไดรับการถายทอดความรูใหมๆ ในทุกๆครั้งก็จะมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือความรูใ หม นั้น วาเปนอย างไร และชวยกั นวิเคราะหวาความรูเหลานั้นพวกเขาจะ
สามารถนํามาประยุกตใชไดอยางไรเพื่อใหเหมาะกับกับตนเอง
การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองค กร การสรางเครือขายความรูกับภายนอก
องคกรในที่ขอแยกเปน 2 ประเด็น คือการรับการถายทอดความรู และการถายทอดความรูที่เกิดขึ้น
จากประสบการณการทํางานของกลุม ใหกับบุคคลภายนอกที่สนใจ จากการสรางเครือขายการ
ถายทอดองคความรูดัง กลา วสงผลให เกษตรกรไดแลกเปลี่ ยนความรูที่มีกั บบุคคลอื่น ชวยเพิ่ ม
มุมมองใหมๆ ในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ และยังเปนการเพิ่มพูนความรูของตนเอง
เมื่อไปพบเจอปญหาอะไรเกษตรกรจะจะนําความรูที่มีอยูมาทําการประมวลผล และสามารถเลือกใช
วิธีการในการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
มีก ารจั ดทําเอกสารความรูใ หเป นระบบ ในขั้นตอนนี้จะเป นการรวบรวมความรูที่
กระจัดกระจายอยูในตัวของบุคคลที่เปนเกษตรกรที่มีความชํานาญเฉพาะในการปลูกพืชชนิดที่
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ตัวเองทําอยู เพื่อนํามาทําเปนคูมือในการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคนในองคกร หากเกิดปญหาขึ้น
ในขั้นตอนกระบวนการผลิตสมาชิกในกลุมก็จะสามารถนําคูมือนี้ไปศึกษาหาแนวทางแกไขปญหา
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และทันเวลา อีกทั้งคูมือนี้ยังจะตองประกอบไปดวยขอปฏิบัติตนในการ
เปนสมาชิกกลุม มีวิสัยทัศน มีเปาหมายการดําเนินงานของกลุมรวมถึงขอตกลงขอปฏิบัติตางๆ
บทลงโทษ หากสมาชิกไมปฏิบัติตามขอตกลง เพื่อใหสมาชิกทุกคนรับทราบรวมกัน
ทั้งนี้การพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูนั้นทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพหลักของตน ทราบรายรับที่แนนอนของครัวเรือน มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น จากการมี ร ายได อ ย า งต อ เนื่ อ ง กลุ ม มี ค วามยั่ ง ยื น สามารถพึ ง พาตั ว เองได
เกษตรกรมีความรูเพิ่มมากขึ้น สามารถถายทอดความรูใหแกคนอื่นที่สนใจได
ในการศึกษาครั้งนี้ผลการศึกษามีความคลองจองบางสวนกับงานวิจัยของ ธันยพร วณิช
ฤทธา (2550) กลาวถึงแนวคิดเกี่ย วกับ รูปแบบการจัดการความรูใ นชุม ชนนั้นมีสวนประกอบที่
สําคัญคือ ความรู คน และกระบวนการ ซึ่งความรูจะเปนความรูที่เกี่ยวกับการจัดการ โดยมีคน เปน
กลไกสํา คัญที่ จะทํ า ใหเ กิ ดกระบวนการหรือกิ จ กรรมตา งๆ ทํา ใหกระบวนการจึงเปน วิธีเชื่อ ม
ประสานคน ความรูเขาไวดวยกัน ซึ่งรูปแบบการจัดการความรูมีความสอดคลองกับแบบจําลอง
ปลาทูอยางยิ่ง อีกทั้งกระบวนการจัดการความรูที่ไดสามารถสังเคราะหเปนแบบจําลองที่มีลักษณะ
เปนเกลียวของความรูที่เชื่อมตอกัน และเมื่อมีการนําความรูไปใช จะพัฒนาใหเกิดองคความรูใหม
เพิ่มพูนขึ้น ภายใตกรระบวนการแลกเปลี่ยนความรูผานการพูดคุยแตสิ่งดีๆ ใหแกกัน อีกทั้งงานวิจัย
ของพัชรี ดํารงสุนทรชัย (2550) ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการความรูเพื่อสุขภาวะชุมชน
กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ องคประกอบสําคัญของการจัดการความรูประกอบดวยคือ 1) คน ซึ่งไดแก
ผูนําที่มีภาวะผูนํา คณะทํางานที่เขมแข็ง ชุ มชนปฏิบัติการรวมเรียนรู และไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/ ประชาชน และสื่อมวลชนใหเกิดการจัดการความรู 2) กระบวนการ
จัดการความรูประกอบไปดวย การแสวงหาความรูทั้งจากแหลงภายใน/ภายนอกชุมชน การสราง
ความรูจากการทดลองปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรูโดยเฉพาะอยางที่เกิดขึ้นไมเปนทางการ การ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลในรูปของการเลาเรื่องและบันทึกขอมูลไวในเครื่องบันทึกเสียง การถาย
โอนความรูและการใช ป ระโยชนผานทางสื่อสารสาธารณะของชุม ชน และองค ประกอบที่ 3)
เทคโนโลยี/ทรัพยากรที่ใชในชุมชน และมีปจจัยในการพิจารณาในการจัดการความรูไดแก ความ
สอดคลองกับบทวิถี/วิถีชีวิตของชุมชน ความตระหนัก/ความเขาใจเรื่องการจัดการความรูของชุมชน
การสรางแรงบันดาลใจใหชุมชนใฝรู การระบุความรูที่ตองการใหชัดแจง การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ การจัดการความรูที่เชื่อมโยงกั บชุมชนอื่น การใชความสัมพันธอยางไมเปนทางการ การ
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เสาะหาคนที่มีศักยภาพและสนใจในการทํางานดานการจัดการความรู และปจจัยสุดทาย การดึง
องคกรในชุมชนใหเขามามีบทบาท/สวนรวมในการจัดการความรูเพื่อชุมชน
ที่กลาวมานี้เปนแนวทางในการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นของกลุมเกษตรกร
บานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทั้ง
ในดานสุข ภาพของเกษตรกร ที่ ไมตองพึ งพาสารเคมีการปลูก ผัก จนเปนสาเหตุใหรา งกายของ
เกษตรกรรับเอาสารพิษเขาไป จนทําใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา และในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น การดําเนินงานของกลุมมีแนวทางที่แนนอนชัดเจนเพื่องายตอ
การตรวจสอบ และมีความมั่นคงและสามารถขยาย พัฒนากลุมใหเติบโตไดตอไป
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3. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ

จากการวิจัย พบวา การจัดการความรูดานการปลูก ผัก ปลอดภัยจากสารพิษของกลุม
เกษตรกรตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีจัดหมวดความรู เปน 3 ดานคือ การ
จัดการความรูดานกระบวนการผลิต การจัดการความรูดานการควบคุมคุณภาพ การจัดการดานการ
ควบคุมปริมาณ ดังนั้นในการพัฒนากลุมเกษตรกรบานหวยพระใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้ น จึง
จําเปนตองใชระยะเวลา รวมถึงการเอาใจใสจากสมาชิกทุกคนในกลุม ผูนํากลุมก็มีหนาที่ในการ
ผลักดันกลุมใหมีเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน จัดสงเสริมใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหกับสมาชิ กจะชวยใหเวที
โรงเรียนเกษตรกรการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสุดทายการรวบรวมความรูที่กระจัด
กระจายอยูในตัวคนที่เปนสมาชิกใหเปนระบบ ก็จะชวยสงเสริมใหกลุมมีวิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจนขึ้น
4. ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. ควรจัดใหมีการประชุมสมาชิกทั้งหมด โดยใหสมาชิกบอกเลาความรูของตนเองใน
กระบวนการผลิ ต ผั ก ปลอดภั ย จากสารพิ ษ แล ว นํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากทุ ก คนมาประมวลในสิ่ ง ที่
เหมือนกันแลวเขียนเปนคูมือในการปลูกพืชแตละชนิด
2. ควรจะมีการจดบันทึกทุกครั้งที่เกษตรกรมีการประชุมและปรึกษาหารือกันไมวาจะ
เปนในโรงเรียนเกษตรกรหรือการประชุม ณ ที่ทําการกลุม เพื่อนําขอมูลที่ไดไปศึกษาหาคําตอบ
หากสิ่งนั้นเปนปญหา หรือนําขอมูลที่ไดมารวบรวมเปนคูมือในการปฏิบัติงานใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
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3. ผูนํากลุมควรเปนตัวอยางที่ดี ในการจัดการความรูในกระบวนการผลิตใหมีการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ
5. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1.การศึกษาครั้งนี้เปนการเลือกกลุมที่มีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยูใน
ระดับหนึ่งแลว ในครั้งตอไปควรที่จะศึกษากลุมหรือองคกรที่ยังไมเขมแข็งหรือยังไมสามารถพึ่งพา
ตนเองได เ พื่ อ จะได ศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ แ ละป จ จั ย ต า งๆที่ ทํ า ให ก ลุ ม หรื อ องค ก รนั้ น ไม ป ระสบ
ความสําเร็จ
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แบบนําสัมภาษณสําหรับผูนํากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
ดานกระบวนการผลิตและการวางแนวทางพัฒนากลุม ในตําบลหวยพระ อําเภอดอน
ตูม จังหวัดนครปฐม
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แบบนําสัมภาษณ
สําหรับผูนํากลุมเกษตรกรบานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง 1.แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอมูล 3 สวน ขอความรวมมือทุกทานรวม
แสดงความคิดเห็นใหครบทุกสวน และให ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความคิดเห็นของทาน
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางแนวทางในการพัฒนากลุมของทานใหยั่งยืนตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ-สกุล ..................................................อายุ..........................
2. เพศ ..........ระยะเวลาในการทํางานในองคการนี้......................
3. สถานที่ทํางาน...............................ตําแหนงงาน.......................
สวนที่ 2 ขอมูลดานกระบวนการผลิตและการจัดการกลุม
1. ประวัติการกอตั้งกลุม
2. พืชที่นิยมปลูกในกลุมมีอะไรบาง
3. ในกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษทานมีขั้นตอนการผลิตอยางไร
4. ทานมีวิธีในการจัดการน้ําสําหรับผลผลิตอยางไร และน้ําที่ใชเปนน้ําจากแหลง
ใด
5. ทานมีความรูในกระบวนการผลิตผักปลอดภัยอยางไร
6. กลุมของทานมีการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตอยางไร
7. ทานมีวิธีการในการคัดเลือกสถานที่ปลูกพืชผักปลอดภัยอยางไร
8. กลุมของทานมีการจัดการการควบคุมปริมาณในกระบวนการผลิตอยางไร
9. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของทานมีวิธีการอยางไร
10. อุปสรรค ปญหาที่พบในกระบวนการผลิตคือ แนวทางแกไข
11. ผลผลิตที่ไดนําไปขายที่ไหน และมีกระบวนการในการขนสงอยางไร
12. การกําหนดราคาขายผลผลิตโดยวิธีใด
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13. หากผลผลิตที่ผลิตไดไมเปนที่ตองการของตลาดทานมีวิธีการแกปญหา
อยางไร
14. ทานมีการวางแผนการผลิตลวงหนาหรือไม หากมีทานจะคํานึงถึงปจจัย
อะไรบาง
15. หากเกิดปญหาขึ้นในกระบวนการผลิตทานจะแกปญหาอยางไร
16. แนวคิดในการตั้งกลุม เกิดมาไดอยางไร
17. สมาชิกของกลุมมีกี่คน มีการแบงงานกันอยางไร
18. ณ ปจจุบันนี้กลุมมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน (ถาเพิ่ม/ลดลง ทานคิดวาเปนเพราะ
เหตุใด)
19. แนวทางในการพัฒนากลุมของทานเปนอยางไร
20. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินของกลุมมีอะไรบาง
21. ทานมีแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรคอยางไร
22. ทานจะมีวิธีการดําเนินงานอยางไรเพื่อใหกลุมของทานมีความยั่งยืนในระยะ
ยาว
23. กลุมของทานมีกฎระเบียบขอบังคับหรือไม/หากมีกฎระเบียบเหลานั้นมี
อะไรบาง
24. คูค าของกลุมของทานในการรับซื้อผลผลิตมีเงื่อนไขการรับซื้ออยางไร
25. กลุมที่ยั่งยืนในทัศนคติของทานเปนอยางไร
26. แนวทางการพัฒนาตลาด กลุมของทานมีแนวทางอยางไร
27. หากในกลุมเกิดความขัดแยงทานจะแกไขปญหาอยางไร
28. ขั้นตอนในการพัฒนากลุมของทานมีอะไรบาง
29. องคประกอบสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกลุมคือ
30. ขอดีและขอเสียของการรวมกลุมมีอะไรบาง
31. สําหรับสมาชิกใหมทานมีการถายทอดความรูดานการปลูกผักปลอดภัย และ
กฎระเบียบตางๆ อยางไร
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32. มีการจัดกิจกรรมหรือการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานหรือจุดประกาย
ความคิดในการทํางานใหสมาชิกกลุมมีความตระหนักถึงมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑในการทํางานไหม อยางไร
33. มีการจัดกิจกรรมชวยเสริมสรางความสามัคคีไหม อยางไร
34. มีเทคโนโลยีใดที่ชวยสงเสริมการทํางานใหเขาใจในการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
35. วินัยและการปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสมาชิกในกลุมเปนอยางไร
สวนที่ 3 ขอมูลและแนวทางพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ใหมีความยั่งยืน
สามารถพึ่งพาตนเองได
1. การใหความรวมมือและการทํางานเปนทีมในองคการมีลักษณะอยางไร
เปนไปในทิศทางเดียวกันไหม
2. การเขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม มีการแจกจายหนาที่อยางไร และ
สมาชิกเขาใจในหนาที่ตัวเองไหม
3. การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูในองคการมีไหม
4. การถายทอด แบงปน และแลกเปลี่ยนประสบการณ/ความรูภายในองคกร
5. ทานมีแนวทางในการพัฒนากลุมอยางไร (แผนในอนาคต)
6. ในดานการวางระบบการทําแผนปฏิบัติงานในระดับ สมาชิก สามารถ
เชื่อมโยง บรรลุกับเปาหมายของกลุม อยางไร กําหนดอยางไร
7. ในการดําเนินงานบุคคลากรใหความสําคัญตามตําแหนงหรือประสบการณ
ความสามารถมากกวากัน
8. ในการพัฒนากลุมมีการอาศัยความรวมมือกับองคกรภายนอกหรือไม อยางไร
9. การแบงชั้นวรรณะมีการแบงชั้นวรรณะในการทํางานหรือไม กลาวคือ มีการ
แบงแยกกันระหวางการทํางานในดาน ระดับการศึกษา อายุ เพศ หรือไม
10. การศึกษาดูงานกับหนวยงานอื่นๆที่เปน Best Practice มีไหม อยางไร
11. ในอนาคตกลุมของทานมีการวางแผนเพิ่มชองทางการจัดจําหนายหรือไม
อยางไร
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12. การเปดโอกาส ในการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมมีมากนอย
อยางไร
13. การพัฒนาความรู มีการเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมในหนาที่การงาน
หรือไม
14. การสื่อสารกันภายในกลุมมีลักษณะการสื่อสารกันในลักษณะใด เชน การ
สื่อสารดวยวาจา หรือการสื่อสารโดยการใชหนังสือ และทานคิดวาการสื่อสาร
ดังกลาวไดผลอยางไร

ภาคผนวก ข
แบบนําสัมภาษณสําหรับสมาชิกกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ดานกระบวนการผลิต
และการวางแนวทางพัฒนากลุม ในตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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แบบนําสัมภาษณ
สําหรับสมาชิกกลุมเกษตรกรบานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง 1.แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอมูล 3 สวน ขอความรวมมือทุกทานรวมแสดงความ
คิดเห็นใหครบทุกสวน และให ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการวางแนวทางในการพัฒนากลุมของทานใหยั่งยืนตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ-สกุล ..........................................อายุ............................
2. เพศ ........ระยะเวลาในการทํางานในองคการนี้..................
3. สถานที่ทํางาน..................ตําแหนงงาน..............................
สวนที่ 2 ขอมูลดานกระบวนการผลิตและการจัดการกลุม
1. ในกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษทานมีขั้นตอนการผลิตอยางไร
2. ทานมีวิธีในการจัดการน้ําผักปลอดภัยอยางไร และน้ําที่ใชเปนน้ําจากแหลงใด
3. ความรูดานกระบวนการผลิตที่ทานมีนี้เปนความรูที่มีมาตั้งแตเดิมหรือเปน
ความรูที่ไดรับการถายทอดมาใหม
4. ในขั้นตอนการเตรียมดิน กอนการเพาะปลูกทานมีวิธีปฏิบัติอยางไร
5. กลุมของทานมีการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว
อยางไร
6. ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีวิธีการปฏิบัติอยางไรเพื่อใหพืชปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน
7. ทานมีวิธีการในการคัดเลือกสถานที่ปลูกพืชผักปลอดภัยอยางไร
8. ทานมีความรูเรื่องการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยางไร
9. ทานมีวิธีการการดูแลพืชผักใหไดคุณภาพอยางไร
10. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของทานมีวิธีการอยางไร
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11. อุปสรรค ปญหาที่พบในกระบวนการผลิตคือ แนวทางแกไข
12. ผลผลิตที่ไดนําไปขายที่ไหน และมีกระบวนการในการขนสงอยางไร
13. มีวิธีการกําหนดราคาขายอยางไร
14. หากผลผลิตที่ผลิตไดไมเปนที่ตองการของตลาดทานมีวิธีการแกปญหา
อยางไร
15. หากเกิดปญหาขึ้นในกระบวนการผลิตทานจะแกปญหาอยางไร
16. แนวทางในการพัฒนากลุมของทานเปนอยางไร
17. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมมีอะไรบาง
18. ทานมีแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรคอยางไร
19. ทานจะมีวิธีการดําเนินงานอยางไรเพื่อใหกลุมของทานมีความยั่งยืนในระยะ
ยาว
20. ทานรับทราบกฎระเบียบขอบังคับของกลุมหรือไม/หากทราบกฎระเบียบ
เหลานั้นมีอะไรบาง
21. และคูคาของทานในการรับซื้อผลผลิตมีเงื่อนไขการรับซื้ออยางไร
22. กลุมที่ยั่งยืนในทัศนคติของทานเปนอยางไร
23. แนวทางการพัฒนาตลาด กลุมของทานมีแนวทางอยางไร
24. ขั้นตอนในการพัฒนากลุมของทานมีอะไรบาง
25. องคประกอบสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกลุมคือ
26. ขอดีและขอเสียของการรวมกลุมมีอะไรบาง
27. สําหรับสมาชิกใหมทานมีการถายทอดความรูดานการปลูกผักปลอดภัย และ
กฎระเบียบตางๆ อยางไร
28. ความคิดริเริ่มในกลุมเปนอยางไร เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นไหม
29. มีการจัดกิจกรรมหรือการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานหรือจุดประกาย
ความคิดในการทํางานใหทานมีความตระหนักถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑใน
การทํางานไหม อยางไร
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30. มีเทคโนโลยีใดที่ชวยสงเสริมการทํางานใหเขาใจในการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
31. วินัยและการปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของทานในกลุมเปนอยางไร
สวนที่ 3 ขอมูลและแนวทางพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ใหมีความยั่งยืน
สามารถพึ่งพาตนเองได
1. การใหความรวมมือและการทํางานเปนทีมในองคการมีลักษณะอยางไร
เปนไปในทิศทางเดียวกันไหม
2. กลุมมีการแจกจายหนาที่อยางไร และสมาชิกเขาใจในหนาที่ตัวเองไหม
3. การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูในองคการมีไหม
4. การถายทอด แบงปน และแลกเปลี่ยนประสบการณ/ความรูภายในองคกร
5. ทานมีแนวทางในการพัฒนากลุมอยางไร (แผนในอนาคต)
6. ในการพัฒนากลุมมีการอาศัยความรวมมือกับองคกรภายนอกหรือไม อยางไร
7. การแบงชั้นวรรณะมีการแบงชั้นวรรณะในการทํางานหรือไม กลาวคือ มีการ
แบงแยกกันระหวางการทํางานในดาน ระดับการศึกษา อายุ เพศ หรือไม
8. การศึกษาดูงานกับหนวยงานอื่นๆที่เปน กลุมดีเดนมีไหม อยางไร
9. ในอนาคตกลุมของทานมีการวางแผนเพิ่มชองทางการจัดจําหนายหรือไม
อยางไร
10. การเปดโอกาส ในการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมมีมากนอย
อยางไร
11. การพัฒนาความรู มีการเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมในหนาที่การงาน
หรือไม
12. การสื่อสารกันภายในกลุมมีลักษณะการสื่อสารกันในลักษณะใด เชน การ
สื่อสารดวยวาจา หรือการสื่อสารโดยการใชหนังสือ และทานคิดวาการสื่อสาร
ดังกลาวไดผลอยางไร
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รายละเอียดผูใหขอมูลหลัก
ผูวิจัยไดทําการศึกษา ผูนํากลุม คณะกรรมการกลุม และสมาชิกกลุมของกลุมเกษตรกร
ผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จํานวน 15 คน เพื่อ
สอบถามถึงขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ขอมูลดานการดําเนินงานในธนาคาร ขอมูลและแนวทาง
พัฒนาวัฒนธรรมองคกร คานิยมรวมในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม
รายที่หนึ่ง คุณแคท
ขอมูลสวนบุคคล
คุณแคท ประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 68 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุม เปนเวลา 16 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540
รายที่สอง คุณศรี
ขอมูลสวนบุคคล
คุณศรี รองประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 48 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุมเปนเวลา 16 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540
รายที่สาม คุณคิด
ขอมูลสวนบุคคล
คุณคิด รองประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิงอายุ 52 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางานใน
กลุมเปนเวลา 16 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540
รายที่สี่ คุณพา
ขอมูลสวนบุคคล
คุณพา รองประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 65 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุมเปนเวลา 16 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540
รายที่หา คุณหนุย
ขอมูลสวนบุคคล
คุณหนุย ประชาสัมพันธกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 58 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่
ทํางานในกลุมเปนเวลา 16 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540
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รายที่หก คุณตา
ขอมูลสวนบุคคล
คุณตา เหรัญญิกกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 45 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุม เปนเวลา 16 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540
รายที่เจ็ด คุณนอม
ขอมูลสวนบุคคล
คุณนอม เลขานุการกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 47 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุมเปนเวลา 16 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540
รายที่แปด คุณเษม
ขอมูลสวนบุคคล
คุณเษม ที่ปรึกษากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม และเกษตรอําเภอดอนตูม เพศชาย อายุ 55 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัด
นครปฐม ระยะเวลาที่ทํางานในกลุม เปนเวลา 5 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ. 2550
รายที่เกา คุณจ็อก
ขอมูลสวนบุคคล
คุณจ็อก ที่ปรึกษากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศชาย อายุ 64 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางานใน
กลุม เปนเวลา 5 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ.2540
รายที่สิบ คุณจิตต
ขอมูลสวนบุคคล
คุณจิตต ที่ปรึกษากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม และเกษตรอําเภอดอนตูม เพศชาย อายุ 58 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัด
นครปฐม ระยะเวลาที่ทํางานในกลุม เปนเวลา 5 ป เริ่มทํางานที่กลุมตั้งแตป พ.ศ. 2550
โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู หลังจากการประชุมประจําเดือน เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2553 สรุปความรูจากการแลกเปลี่ยนไดดังนี้
ที่ตั้ง : หมู 1 ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
จํานวนสมาชิกปจจุบัน : 63 ราย ผลิตผักบุง 14 ราย ผลิตกระเพรา โหรพา ใบแมงลัก ตะไคร 10 ราย
ผลิตหนอไมฝรั่ง 8 ราย สมาชิกคัดบรรจุหีบหอ 31 ราย (จํานวนสมาชิกไมแนนอน ขึ้นอยูกับความ
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สมั ครใจในการเข า รวมกลุม แตล ะช วงเวลา ไมมี ก ารทํา สั ญญา หรือจดทะเบีย น ระดมหุนเป น
สมาชิก)
ประวัติการจัดตั้ง : เดิมสมาชิกมีอาชีพทํานา-ปลูกกระชาย แตมีปญหาน้ําทวม กระชายเนา กรม
สงเสริมการเกษตรโดยสํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูมจึงใหคําแนะนําสงเสริมปลูกผักกางมุง จึงได
รวมตัวจัดตั้งเปนกลุมเมื่อป 2536 ชื่อกลุมแมบานเกษตรกรบานหวยพระ เริ่มแรกมีสมาชิก 6 คน
ปลูกผัก คะนา และผัก กวางตุง เปนหลัก สวนผัก บุงมีเล็ก นอย เมื่อปลูก แล ว มีปญหาไมมี ตลาด
จําหนายผลผลิตจึงไดนําไปขายที่ตลาด โดยนําผักใสเขง ตอมาจึงไดติดตอผูวาราชการจังหวัด ซึ่ง
ไดรับการชวยเหลือใหวางจําหนายที่ศาลากลางจังหวัดทุกวันศุกร (สัปดาหละ 1 วัน) และตอมาได
ไปวางจําหนายที่พระราชวังสนามจันทรโดยนําผักใสถุงละ 5 บาท ขายครั้งละ 80 กิโลกรัม ขายได
ประมาณ 1 ป ป 2537 (ชวงปลายป) กลุมไดออกรานจําหนายในงานวันผลไมของจังหวัด และไดมี
โอกาสติดตอกับบริษัทกําแพงแสนคอมเมอรเชียล จํากัด (KC Fresh)ในงานนี้ โดยบริษัทไดติดตอ
ใหกลุมปลูกผักสงบริษัท โดยระบุชนิดผักที่ตองการรับ ซื้อ ซึ่งกลุมไดเลือกชนิดผักที่จะปลูก โดย
พิจารณาจากชนิดผักที่ถนัด ทําไดตอเนื่องทุกวัน เมื่อมีความตองการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น กลุมจึงได
ชักชวนผูสนใจเขาเปนสมาชิกกลุมเพิ่มเติมรวม 12 คน โดยใหสมาชิกเลือกปลูกผักตามความถนัด
(ยกเวนผักชนิดที่ตองการเลือกปลู ก มีผลผลิตเต็มความตองการที่จะรับซื้อแลว จึงใหเลือกปลูกผัก
ชนิดอื่นแทน) คิดคํานวณตนทุน และราคาจําหนายใหบริษัท (ซึ่งเปนราคาที่ยอมรับไดทั้งของฝาย
เกษตรกรและฝายบริษัท ) ในลักษณะการประชุมรวม การตัดสินใจรวม โดยยึดเสียงขางมาก เมื่อตก
ลงชนิดผัก ปริมาณ และราคาไดแลว โดยรวมกลุมไมมีการทําสัญญาทางเอกสาร แคทําสัญญาใจ
เปนผูหญิงทําทั้งหมด หลังจากนั้น จึงกําหนดใหมีจุดรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร และใหบริษัท
ไปรับซื้อที่จุดรวบรวมดังกลาว ระยะแรกจําหนายใหบริษัทเปนเงินสด ตอมาใหเครดิตบริษัท 15 วัน
แตทุก 7 วัน ตองจา ยเงินสดคาผลผลิตใหสมาชิก แตถาเปนบริษัทที่ยังไมมีความคุนเคย จะใหจาย
เปนเงินสดกอน เมื่อเชื่อใจกันแลว จึงใหจายเงินผานบัญชีธนาคาร หลังจากนั้น 9 ป ทางบริษัทได
สรางโรงงานในบริเวณที่ทําการกลุม สําหรับเปนที่ทําความสะอาด คัด บรรจุ และTreatความเย็น
เพื่อลดการสูญเสียของผลผลิต จากเดิมที่ทําความสะอาดที่แปลง แลวจึงขนผลผลิตไปที่โรงงานซึ่ง
อยูไกลจากแปลง ซึ่งสูญเสียถึง 40% ทั้งนี้ บริษัทมีเกณฑวา ใหโอกาสผลผลิตเสียหายได 25% ถา
ผลผลิตเสียหายไมเกินเกณฑดังกลาว บริษัทจะจายเงินคาผลผลิตให 100 % แตถาผลผลิตเสียหาย
มากกวานี้ เกษตรกรจะตองรับผิดชอบสวนที่เหลือ ซึ่งหลังจากที่มีการสรางโรงงานบรรจุที่ที่ทําการ
กลุม ฯ บริษัทจึงใหเกษตรกรตัดผักเรียงใสตะกราเลย แลวจึงนําตะกรามาสงที่โรงงานบรรจุ ปรากฏ
วาผลผลิตเสียหายไมเคยเกิน 25 % ซึ่งเปนผลดีทั้ง 2 ฝาย โดยฝายบริ ษัทไดผลผลิตผักมากขึ้น โดย
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จายเท าเดิม สวนเกษตรกรไดรับเงินเต็ม จํานวนผลผลิตที่จําหนา ย โดยไมถูก หัก ผลผลิตสวนที่
เสียหายเกินเกณฑ
ในระยะแรกที่จัดตั้งกลุม กลุมหักเงินสมาชิกจาการขายผลผลิตกิโลกรัมละ 1 บาท เพื่อ
เปนคาบริหารจัดการของกลุม แตหลังจากมีการตั้งโรงคัด-บรรจุ ซึ่งกลุมไดรับเงินจากการรับจาง
ลาง ตัด ชั่ ง บรรจุถุง กก.ละ 6-7 บาท เมื่อหักคาใชจาย และเงินปนสวนใหสมาชิก กลุมยังมีเงิน
กองกลางเหลือมาใชในการบริหารจัดการ ระยะหลังจึงไมมีการเก็บเงินจากสมาชิก
คณะกรรมการกลุม – ประกอบดวย ประธาน รองประธาน ที่ปรึกษา เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ
การบริหารจัดการผลผลิต : กลุมรวมกันวางแผนการปลูกและควบคุมผลผลิตทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ
เทคนิคการผลิต - สมาชิกแตละรายตองมีพื้นที่ปลูกผักบุงสงขายในกลุม คนละ 3 ไร
โดยแบงเปน 3 แปลงๆละ 1 ไร โดยการวางแผนปลูกผักบุง ปลูก 25 วัน สามารถเก็บเกี่ยวไดตอรอบ
เมล็ดพันธุผักบุง พันธุปลาวาฬ ซึ่งมีใบรับรองไมใชพืช GMO โดยจะปลูกผักบุงทีละแปลง และพัก
ตากดิน 2 แปลง เพื่อปองกันโรคแมลง แปลงที่พักจะปลูกปอเทือง เพื่อบํารุงดิน นอกจากนี้จะใสปุย
คอกจากมูลวัวรวมกับปุยเคมี ดานการเก็บเกี่ยว ในแตละวันเริ่มงานตั้งแตตี 5 มารับตะกราที่โรง
บรรจุ เก็บเกี่ยวชวงเชา เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดทําลายผลผลิต ผูเก็บตองลางมือกอนตัด โดยจะตัด
ผักบุงใหเหลือโคน เพื่อไถกลบเปนปุย ผักบุงที่ตัดแลวจะนําเรียงใสตะกราพลาสติกทันที และนํามา
ที่โรงคัด-บรรจุไมควรเกิน 9.00 น. แตถาสายกวานั้น ใหลางผักเพื่อใหผักสดได แตหามใชน้ําคลอง
ผักจะนํามา treat ความเย็นกอนบรรจุลังสงตางประเทศ ทั้งนี้ ราคาผักบุงที่จําหนายไดจะสูงกวา
ทั่วไปเกือบ 1 เทาตัว
ผลผลิตดานคุณภาพ – เปนแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตร
ประมาณ 3 ป แ ลว โดยจะมี ผู ม าตรวจสอบ (Audit) ป ล ะ 1 ครั้ง จากสวพ. และให ส มาชิ ก ช ว ย
ตรวจสอบดวยกันเอง ในสวนผลผลิตที่ทําใหบริษัท KC Fresh ทางบริษัทจะมีผูเชี่ยวชาญมาวาง
ระบบการบริหารจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพใหกับกลุม เพื่อใหการทําแปลงและผลผลิต ได
ตามมาตรฐานยุโรป (Global GAP) ซึ่งมีขอปฏิบัติหลัก จํานวน 14 ขอ ซึ่งทางกลุมจะมีการแบง
หนา ที่ของแตละฝายที่ ตองรับ ผิดชอบ ทั้ งในสวนของการปฏิบัติจริง และดานเอกสารที่ จะตอง
บันทึกเปนหลักฐานทุกฝายที่เกี่ยวของ แมแต พนักงานทําความสะอาด และตองปฏิบัติตอ เนื่องทุก
วัน เพื่อใหเกิดความเคยชิน จนเปนการปฏิบัติตามปกตินิสัย โดยจะมีผูตรวจสอบจากตางประเทศมา
ตรวจแปลงและผลผลิต กอนใหใบรับรอง โดยเบื้องตน เนนความสะอาดของโรงงานคัดบรรจุ หาก
ไมสะอาด ผูตรวจสอบจะตรวจสอบจุดอื่นๆอยางละเอียด สําหรับผลผลิตที่จําหนายใหบริษั ทอื่น
เชน เอ็กเซล ธนศักดิ์ กลุมจะแจงใหสวพ.ทราบ เพื่อใหสวพ.ชวยตรวจสอบผลผลิต และใหการ
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รับรอง เพื่อเปนการประกันความมั่นใจใหกับกลุมและบริษัท ทั้งนี้ ในแงการผลผลิต จะระวังในดาน
ความปลอดภั ย โดยใช ส ารเคมี อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม เช น ใช เ ฉพาะสารเคมี ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าต
หลีกเลี่ยงการเก็บผลผลิตกอนเวลาสมควรเพื่อปองกันไมใหมีสารตกคาง การใชสารเคมีในปริมาณที่
พอเหมาะ เปนตน นอกจากนี้ ยังหาวิธีการเพื่อลดการใชสารเคมี เชน การปลูกปอเทืองเพื่อบํารุงดิน
การใชปุยคอก (มูลวัว) เปนตน ซึ่งแตละตลาดจะมีกฎเกณฑขอบังคับที่ไมเหมือนกัน ตองอาศัย
ความรวมมือกันระหวางบริษัทKC Fresh ทางกลุมฯ และสมาชิกในการแจง -รับทราบขอมูลขาวสาร
ความรูท างวิช าการ ความตระหนักและมีจิตสํานึก รวมทั้งการลงมือปฏิบัติรวมกั นตามบทบาท
หนาที่ของแตละฝาย เพื่อใหเกิดผลดีที่เปนประโยชนกับทุกฝาย
ผลผลิตดานปริมาณ – กลุมใหสมาชิกเลือกชนิดผักที่ปลูกตามความถนัด คนละหนึ่ง
ชนิด (ตองเปนชนิดที่บริษัท KC fresh รับซื้อ) โดยแตละชนิด สมาชิกตองแบงแปลงปลูกเปน 3
แปลง ปลูกทีละแปลงเหลื่อมอายุกัน เพื่อควบคุมปริมาณผักใหมีสงตลาดสม่ําเสมอ และที่สําคัญเปน
การปองกันโรคแมลง ถาเปนโหระพา กะเพรา ตะไคร หนอไมฝรั่ง ซึ่งเปนพืชที่ใชแรงงานไมมาก
สมาชิกรับผิดชอบปลูก ดูแลรักษา ตลอดจนเก็บเกี่ยวเอง แตถาเปนผั กบุงซึ่งใชแรงงานมากกวาพืช
ชนิดอื่น จะจัดสมาชิกเปนกลุม ชวยกันปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ในลักษณะการลงแขก
ซึ่ง
ปจจุบันมีกลุมปลูกผักบุง 2 กลุม กลุมละ 4 คน
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การบริหารจัดการองคกร
1. การเลื่อนไหลของขอมูลขาวสารทั่วทั้งองคกร ประธานกลุมทราบอะไร สมาชิกกลุม
ก็ทราบเชนเดียวกับประธาน มีการจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง สวนใหญเปนเรื่องระบบการ
บริหารจัดการ เนื่องจากสถานการณปจจุบันขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีกฎระเบียบ
ขอบังคับออกมามาก ตองตามใหทัน หากมีเรื่องสําคัญเรงดวน ตองนัดประชุมทันทีที่บริเวณโรงคัด บรรจุ แตหากเปนเรื่องที่ไมสําคัญ จะพูดคุยกันที่แปลง หลักการบริหาร จะใชเสียงสวนใหญของ
สมาชิก ถา มี ใครทํา ผิดขอตกลง จะตัก เตือนกอน แตหากยัง ทํา ผิดซ้ําอีก จะใหออกจากการเปน
สมาชิกกลุม เชน กรณีที่กลุมมีผักสงบริษัทไมพอ แตสมาชิกกลับขายผักใหแหลงอื่น กลุมจะไมรับ
ซื้อผักจากสมาชิกรายนี้อีก ยกเวนกลุมมีผักสงบริษัทเพียงพอแลว สมาชิกจึงสามารถจําหนายที่อื่น
ได
กิจกรรมอื่นๆ
นอกจากกลุมจะใหสมาชิกจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการการผลิตแลว กลุมยังให
สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆอีก เชน เงินออมในบัญชีชื่อกลุม การเขารวมงานประเพณีตางๆ
เชน สงกรานต บริจาคใหวัด โรงเรียน
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กลุมไดจัดหาสารเคมี ปุยเคมี (จากธกส.) เมล็ดพันธุ จําหนายในราคาถูกใหแกสมาชิก
แหลงความรู
สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม สํานักงานเกษตรจั งหวัดนครปฐม บริษัท KC Fresh
จํา กั ด มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร กรมพั ฒนาที่ดิน กลุม ปลูก ผัก ปลอดภัย จากสารพิ ษ กลุม อื่นๆ
สหกรณจังหวัด การศึกษานอกโรงเรียน เปนตน
คุณลักษณะของกลุม/เครือขาย
1. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล
กลุมมีการจัดประชุม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หากมีเรื่องสําคัญเรงดวน จะนัดประชุม
สมาชิกทันที นอกจากนี้ยังมีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันที่แปลง/โรงคัดบรรจุ ระหวาง
ประธาน- สมาชิก และระหวางสมาชิกในกลุมยอยดวยกันเอง ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ
2. มีองคความรูและเทคโนโลยีในเครือขาย
ความรูในการบริหารจัดการสินคาและองคกร – กลุมไดรับจากความรูและเทคโนโลยี
ในการผลิตพืชผัก จากบริษัท KC Fresh เปนหลัก ซึ่งไดสงพนักงานมาประจําที่ฟารม เพื่อให
คํ าแนะนํา และดูแลการผลิตผัก ใหปลอดภั ย จากสารพิ ษ ตามระเบีย บกฎเกณฑ ของลูก ค าแตล ะ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดระบบเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
Global Gap สวนความรูอื่นๆไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมทั้งการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ กลุมไดใหโอกาสสมาชิกในการรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
อยางตอเนื่องและทันสถานการณตามบทบาทหนาที่ของสมาชิก นอกจากนี้ กลุมยังมีพัฒนาองค
ความรูและเทคโนโลยีจากประสบการณในการดําเนินการที่ผานมา เชน การจัดระบบปลูกพืช การ
บริหารการเงินและองคกร เปนตน
3. มีการลื่นไหลของกิจกรรมที่สนองตอบสมาชิก
กิจกรรมสําคัญของกลุมที่เปนจุดเชื่อมการรวมกันของสมาชิกคือ “การเชื่อมโยงตลาด”
โดยมีการแบงบทบาทหนาที่ ดังนี้
3.1 กลุม ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการจัดการผลผลิต ระหวางบริษัทและสมาชิกผู
ปลูกผัก ทั้งในดานชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และแหลงจําหนาย รวมทั้งการสนับสนุนความรูและ
เทคโนโลยีใหกับสมาชิก
3.2 สมาชิกกลุม ทําหนาที่ผลิตสินคาตามขอตกลงระหวางกลุมกับบริษัท
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3.3 บริษัททําหนาที่หาตลาด แจงขอมูลขาวสาร/กฎระเบียบเงื่อนไขของลูกคา และ
สนับสนุนความรู/เทคโนโลยีใหกับกลุม
ซึ่ง กิ จกรรมดัง กลาวที่ผานมา ทุก ฝา ยได รับประโยชน เปนที่ พอใจรวมกั น มี ความ
เจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางกลุม-สมาชิก และระหวาง
กลุม-สมาชิก-ชุมชน ไดแก กิจกรรมเงินออม การรวมในงานประเพณี และการบริจาคเพื่อการกุศล
ซึ่ง กิ จกรรมดัง กลาวนี้ มี ก ารดํา เนินอย า งตอเนื่อง จึง ทํา ใหก ลุมมี ก ารเคลื่อนไหว และสมาชิก มี
ความสัมพันธกัน
4. มีกระบวนการสรางอํานาจตอรองที่ยอมรับของทุกฝาย
การบริหารงานกลุม ใชเสียงสวนใหญของสมาชิก แตขณะเดียวกัน คํานึงถึ งประโยชน
ของผูเกี่ยวของดวย เพื่อใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเปนธรรม โดยไมมีการทําสัญญาเอกสาร แต
ใชสัญญาใจ ซึ่งประกอบดวย ความสามัคคี ความซื่อสัตย ความอดทน ความจริงใจ และการเสียสละ
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งที่ผานมาแตละฝายตางยึดถือตามขอตกลงที่เปนสัญญาใจ หากมีสมาชิกไม
ทําตามขอตกลง กลุมจะมีมาตรการดําเนินการทันที เพื่อควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
กําหนดรวมกัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ขั้นตอนการเกิดและพัฒนาเครือขาย
1. การจัดองคกรมาพบปะแลกเปลี่ยน
กลุมไดมีโอกาสพบบริษัท KC Fresh จากการสนับสนุนของหนวยงานราชการ (การจัด
เวทีเพื่ อใหมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ย น) ซึ่ง ทั้งสองฝายมีความตองการที่สอดคลองกั น โดยกลุม
ตองการตลาดสําหรับผักปลอดภัยจากสารพิษ สวนทางบริษัทตองการผลผลิตคุณภาพ และแหลงที่
จะสามารถผลิตผักปอนโรงงานไดอยางสม่ําเสมอ
2. วิเคราะหสถานการณ
กลุม ได วิเคราะหส ถานการณ รวมกั น เช น ชนิด ผัก ที่ก ลุ มสามารถผลิต ได ปริ ม าณ
คุณภาพ ตนทุน และราคาจําหนาย รวมทั้งสถานการณตางๆ เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานตอไป
3. กําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงสราง บทบาท กฏระเบียบ และกติกาของกลุม
กลุมกําหนดเปาหมายการดําเนินงานกลุม แผนงาน โครงสร าง บทบาท กฏระเบียบ
และกติกาของกลุม โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการดําเนินงานของสมาชิก โดย
ยึดเสียงขางมากของสมาชิกในการกําหนดขอตกลงตางๆ และแจงใหสมาชิกทุกคนทราบในการ
ประชุม
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4. ดําเนินกิจกรรมกลุมตามแนวทางที่กําหนด
กลุมไดดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดในการประชุมรวมของสมาชิก ไดแก การ
เชื่อมโยงตลาด การบริหารจัดการการผลิตและผลผลิต การจัดหาปจจัยการผลิตตอบสนองความ
ตองการสมาชิก การเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยี การออมทรัพย การ
รวมงานสาธารณประโยชนของชุมชน
5. การทบทวนประเมินผลเพื่อปรับปรุง
เมื่อแรกตั้งกลุม การวางเปาหมาย แผนงาน โครงสราง บทบาท กฏระเบียบ และกติกา
ของกลุ ม ยั ง เป น แนวทางกว า งๆ เนื่ อ งจากยั ง ไม มี ป ระสบการณ แต เ มื่ อ ได ดํ า เนิ น การและมี
ประสบการณเพิ่มขึ้น การวางแนวทางการปฏิบัติของกลุมจะมีรายละเอียดและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดย
กลุมไดนําประสบการณที่ผานมา พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
6. พัฒนาผูนําและสมาชิกในกลุม
กลุ ม ได ใ ห โ อกาสคณะกรรมการกลุ ม และสมาชิ ก ในการพั ฒ นาความรู แ ละ
ประสบการณตามบทบาทหนาที่ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคล/องคกรทั้ งภายในกลุมและ
ภายนอกกลุม เชน การประชุม การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การศึกษาดูงาน และการเขารวมอบรม
กับองคกรภายนอก
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ปจจัยที่ทําใหกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระประสบความสําเร็จ
1. ดานผูนํา
1.1 มีวิสัยทัศน/แนวคิดในการพัฒนา
1.2 มีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานการทํางานกับภาคราชการ เอกชน เกษตรกร
ไดอยางดี
1.3 มี ความเสีย สละ เชน การทําเปนตัวอย า ง การใชส ถานที่สวนตัว(บา น) เพื่ อ
ประโยชนสวนรวมของกลุม เปนตน
1.4 มีภาวะผูนาํ /มีความนาเชื่อถือ
1.5 มีความซื่อสัตย
2. ดานสมาชิก
2.1 มีความสมัค รใจ เชน การเขารวมกลุม การเลือกชนิดผัก ปลูก สงกลุมไดตาม
ความถนัด
2.2 มีความเสมอภาค เชน การรับทราบขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น
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2.3 มีความสม่ําเสมอ เชน การผลิตผักสงกลุมเพื่อรวบรวมสงบริษัทตามขอตกลง
อยางสม่ําเสมอ
2.4 มีสัญญาใจ เชน การยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติ กาของกลุม เนนการพูดความ
จริง มีความซื่อสัตย รวมทั้ ง การที่ ส มาชิกช วยกั นสอดสองดูแลซึ่ง กันและกั นในการปฏิบัติตาม
ขอตกลง
2.5 มีความสามัคคี ผานกิจกรรมตางๆของกลุม เชน การใชปจจัยการผลิตของกลุม
รวมกัน เงินออม การเขารวมประชุมกลุม การลงแขกทํากิจกรรมปลู กผัก การจัดงานประเพณีตางๆ
ของชุมชน การรวมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม/ชุมชน
3. ดานการบริหารจัดการ
3.1 มีกฎกติกาของกลุมเปนที่ยอมรับรวมกัน และใหสมาชิกปฏิบัติตาม หากฝาฝนจะ
มีการลงโทษ/ตักเตือน
3.2 มีระบบการผลิตที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
3.3 มีการสื่อสารทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรทั่วถึงและสม่ําเสมอ
3.4 มีการนําความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนากลุมและสมาชิกอยางตอเนื่อง
3.5 มีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาคราชการและ
เอกชน
3.6 มีการบริหารการเงินอยางโปรงใส เปนธรรม ยึดเสียงสวนใหญของสมาชิก
3.7 มีการบริหารจัดการปจจัยการผลิตตางๆที่จําเปนเพื่อบริการสมาชิก เชน แทร็ก
เตอร ปุย สารเคมี เมล็ดพันธุ แหลงน้ํา
3.8 มีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอน
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ประวัติผูทําวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
E-mail

นางสาวเยาวดี ทรัพยพลับ
66 หมู 6 ต.ทุงบัว อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
tiyady@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษา
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนสาธิตแหงเกษตรศาสตร จ.นครปฐม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2550-2554
พ.ศ. 2554-2555
พ.ศ. 2555-ปจจุบัน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) สาขาบิ๊กซีนครปฐม
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

