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รายละเอียดชุดวิชา 
 
1. ค าอธิบายชุดวิชา 

91352        การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร   
       Knowledge and Wisdom Management and Agricultural Innovation 
 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้  รูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ในงานส่งเสริม

การเกษตร หลักการ และกระบวนการจัดการความรู้ การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาชุมชน การจัดการภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร กระบวนการ
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการจัดการความรู้ 
 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดการภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร 
 5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 
 6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร 
3. รายชื่อหน่วยการสอน 

หน่วยท่ี 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ 
หน่วยท่ี 2  รูปแบบและเครื่องมือจัดการความรู้ที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หน่วยท่ี 3 ชุมชนนักปฏิบัติ 
หน่วยท่ี 4 คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังความรู้ 
หน่วยท่ี 5  คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังความรู้ 
หน่วยท่ี 6 นวัตกรรมการจัดการความรู้ 
หน่วยท่ี 7 การเกษตรแบบแม่นย าสูง 
หน่วยท่ี 8 การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หน่วยท่ี 9 การจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยท่ี 10 การจัดการความรู้ในหน่วยงาน 

หน่วยท่ี 11 การจัดการความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรดิน น  า ป่าไม้และชายฝั่ง 

หน่วยท่ี 12 การจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก 
หน่วยท่ี 13 การจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน 
หน่วยท่ี 14  การจัดการความรู้ระดับชุมชน 
หน่วยท่ี 15 ศูนย์เรียนรู้ การจัดการความรู้แบบบูรณาการ และแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 



 

หน่วยที่ 9  
การจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

โสตทัศน์ที ่# 9.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีคุณลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี้  

 1. ควำมพอประมำณ  
 2. ควำมมีเหตุผล  
 3. ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
 4. เงื่อนไขคุณธรรม  
 5. เงื่อนไขหลักวิชำ  
 6. เงื่อนไขชีวิต  

 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 มีหลักดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม  
 2. ใช้หลักวิชำ-ควำมรู้ โดยน ำหลักวิชำและควำมรู้ เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
 3. ด ำเนินชีวิตด้วยควำมเพียร ควำมอดทน มีสติปัญญำ และควำมรอบคอบ 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 โดยสำมำรถแบ่งควำมพอเพียงในระดับต่ำงๆ  ดังนี้ 
  1. ควำมพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
  2. ควำมพอเพียงในสถำนศึกษำ 
  3. ควำมพอเพียงในชุมชน 
  4. ควำมพอเพียงในภำคธุรกิจเอกชน 
  5. ควำมพอเพียงในองค์กรภำครัฐ 
  6. ควำมพอเพียงระดับประเทศ 
  
โสตทัศน์ที ่# 9.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง 



 เป็นเรื่องของกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเกษตรออกเป็น 4 ส่วน สัดส่วนกำรใช้พื้นที่ท ำกำรเกษตรตำม
แนวทฤษฎีใหม่ เพ่ือให้ตัวเลขง่ำยต่อกำรจดจ ำในพ้ืนที่ 15 ไร่ 30 : 30 : 30 : 10 (พ้ืนที่ท ำนำ สระน้ ำ 
พ้ืนที่ปลูกพืชแบบผสมผสำน และที่อยู่อำศัย) 
 1. สระน้ ำ 3 ไร่ ลึก 4 เมตร (ประมำณ 30% ของพ้ืนที่) 
 2. นำข้ำว 5 ไร่ (ประมำณ 30% ของพ้ืนที่) 
 3. พ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก 5 ไร่ (ประมำณ 30% ของพ้ืนที่) 
 4. ที่อยู่อำศัย และอ่ืนๆ 2 ไร่ (ประมำณ 30% ของพ้ืนที่) 
 
โสตทัศน์ที ่# 9.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง 

 ทฤษฎีใหม่ชั้นที่ 2 ก็คือ “กำรเกษตรก้ำวหน้ำ หรือ เกษตรออมทรัพย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ครอบครัวเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรทุกระดับ ร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน ในกำรบริหำรและจัดกำร
พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพผลสูงสุด ด้วยเกษตรกร บุคลำกร ทั้งภำครัฐและเอกชน ที่มีคุณภำพ 
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมคิด ร่วมท ำ และประสำนงำน เพื่อมุ่งสู่กำรพัฒนำกำรเกษตรยั่งยืน” 

 

โสตทัศน์ที ่# 9.4  เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม 

 ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3 คือ กำรด ำเนินกำร เพื่อให้เกษตรกรมั่งคั่ง มั่นคง และสำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรประกอบอำชีพ ทั้งภำคกำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตร ด้วยเทคโนโลยีกำรเกษตร ระดับ
นำนำชำติอย่ำงเท่ำเทียมกับภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก 

 

ประโยชน์และความส าคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 สรุปได้ดังนี้  
  1. เกษตรทฤษฎีใหม่สำมำรถลดและแก้ปัญหำภัยแล้งได้ 
  2. เกษตรทฤษฎีใหม่ท ำให้กำรใช้พ้ืนที่กำรเกษตรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
  3. เกษตรทฤษฎีใหม่ท ำให้เกษตรกรมีอำหำรไว้บริโภคอย่ำงเพียงพอ 
  4. เกษตรทฤษฎีใหม่ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 
  5. เกษตรทฤษฎีใหม่ท ำให้เกษตรกรมีงำนท ำตลอดทั้งปี 
  6. เกษตรทฤษฎีใหม่ท ำให้ปัญหำสังคมลดลง 
  7. เกษตรทฤษฎีใหม่สำมำรถลดกำรสูญเสียเงินตรำต่ำงประเทศได้ 
  8. เกษตรทฤษฎีใหม่ท ำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศม่ันคงยิ่งขึ้น 
  9. เกษตรทฤษฎีใหม่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
  



โสตทัศน์ที ่# 9.5  หลักการจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. กำรบง่ชี้ควำมรู้  
   2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้  
   3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ  
   4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้  
    5. กำรเข้ำถึงควำมรู้  
   6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  
   7. กำรเรียนรู้  
 
ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปัจจัยแวดล้อมภำยในประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  

  1. กำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  2. กำรสื่อสำร  
  3.  กระบวนกำรและเครื่องมือในกำรจัดกำร  

 4.  กำรเรียนรู้  
 5.  กำรวัดผล  

  6.  กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล  



หน่วยท่ี 10 

การจัดการความรู้ในหน่วยงาน 

 
 
โสตทัศน์ที ่# 10.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ 
 
แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ 

แนวทำงกำรพัฒนำส่วนรำชกำรให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้โดยก ำหนดแผนปฏิบัติดังนี้ 
 1. สร้ำงระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
 2. ประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง 

รวดเร็วและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 3. ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ 

ข้ำรำชกำร เพ่ือให้เป็นผู้มีควำมรู้ในวิชำกำรสมัยใหม่ และปฏิบัติหน้ำที่ ให้เกิด ประสิทธิภำพ
และมีคุณธรรม 

 4. สร้ำงควำมมีส่วนร่วม ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนำในงำนให้ 
เกิดประสิทธิภำพ 

 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ 

มีประเด็นส ำคัญ 3 ประกำรคือ 
1. เพ่ือพัฒนำงำน  
2. เพ่ือกำรพัฒนำคน  
3. เพ่ือกำรพัฒนำองค์กำร  

 
 

กระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ 

มีประเด็นส ำคัญ 7 ขั้นตอน คือ 
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ (Knowledge Identification) 
2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ (Knowledge Codification and 

Refinement) 
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) 



6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) 
7. กำรเรียนรู้  

 

 
 
 
โสตทัศน์ที ่# 10.2  กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ 
 กำรจัดกำรควำมรู้ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร สรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร 

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
(Knowledge 
Identification)  

- ทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนฯ 

- ทบทวนองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

- จัดท ำทะเบียนรำยกำรบุคคล
เป้ำหมำยที่จะท ำกำรถอดองค์
ควำมรู้  

- จัดประชุมชี้แจงคณะท ำงำนเพ่ือ 
ตรวจสอบองค์ควำมรู้จำกกำร พัฒนำ
ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิม ประสิทธิภำพกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร  

- จัดท ำทะเบียนเกษตรกรต้นแบบ ศูนย์
เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำ เกษตรเพ่ือเตรียมด ำเนินกำร
ถอดองค์ควำมรู้ 

2. กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้ 

- ถอดบทเรียนขององค์ควำมรู้จำกผู้
เจ้ำหน้ำที่/ผู้ทรงควำมรู้/เกษตร 

- ถอดบทเรียนองค์ควำมรู้จำกเกษตรกร
ต้นแบบศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม

  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
 (Knowledge Codification and Refinement)  

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)  

7. การเรียนรู้ (Learning)  ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
 (Knowledge Identification)  



(Knowledge 
Creation and 
Acquisition)  

ต ำบลดีเด่น 
- รวบรวมควำมรู้จำกเอกสำรที่

เกี่ยวข้องกับองค์ควำมรู้ 

ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 

3. กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ 
(Knowledge 
Organization)  

- น ำควำมรู้ที่ใด้มำเรียบเรียงจัดท ำ 
เป็นเอกสำร หรือสื่อสำรสนเทศ 

- จัดท ำบัญชีรำยกำรควำมรู้ จ ำแนก
เป็นหมวดหมู่ 

- น ำควำมรู้ที่ได้มำเรียบเรียง
จัดท ำเป็นเอกสำรหรือสื่อ
สำรสนเทศ 

- จัดท ำบัญชีรำยกำรควำมรู้ 
จ ำแนกเป็นหมวดหมู่ 

4. กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้ 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement)  

- ประมวลกลั่นกรองควำมรู้
ที่ได้จำกกำรถอดองค์
ควำมรู้ให้มีควำม 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- ประมวลกลั่นกรองควำมรู้ที่ได้ 
จำกกำรถอดองค์ควำมรู้ให้มี
ควำม ครบถ้วนสมบูรณ์และ
จัดท ำ ฐำนข้อมูลให้สะดวกต่อ
กำรสืบค้น 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
(Knowledge 
Access)  

- จัดให้มีช่องทำงในกำร
เข้ำถึงควำมรู้และ
ประชำสัมพันธ์ให้ 
บุคคลำกรทรำบถึงช่อง
ทำงกำรเข้ำถึงควำมรู้ 

- จัดให้มีช่องทำงในกำรเข้ำถึง 
ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์ให้ 
บุคคลำกรทรำบถึงช่องทำงกำร 
เข้ำถึงควำมรู้ 

6. กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้ 
(Knowledge 
Sharing)  

- กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงนักส่งเสริม
กำรเกษตรเพื่อแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้ 

- กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงนักส่งเสริมกำรเกษตร
เพ่ือ แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ 

7. กำรเรียนรู้ 
(Learning)  

- กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำร 
ปฏิบัติงำน 

- สรุปบทเรียนกำรด ำเนินกำรจัดกำร 
ควำมรู้ 

- กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนสรุปบทเรียนกำรด ำเนินกำร
จัดกำร ควำมรู้ 

 
ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 มีประเด็นต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร จะมีกำรปรับนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร  

2. ผู้ปฏิบัติ โดยเจ้ำหน้ำที่/นักส่งเสริมกำรเกษตรที่น ำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ในงำนส่งเสริม
กำรเกษตร หลำยทีมงำนที่ยังไม่เข้ำใจจึงใช้วิธีกำรจัดกำรควำมรู้  



3. การถ่ายทอดการจัดการความรู้ ตัวเกษตรกรเองไม่ได้ส่งถ่ำยทอดควำมรู้หรือฝึกฝนทักษะ
ให้กับเจ้ำหน้ำที่รุ่นใหม่ในกำรจัดกำรเวทีกำรเรียนรู้ กำรถอดองค์ควำมรู้ กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ผ่ำน 
กำรวิเครำะห์ ฯลฯ  

4. การจัดเก็บองค์ความรู้ หลังจำกถอดบทเรียน หรือถอดองค์ควำมรู้ มีระบบกำรจัดเก็บ ที่ไม่
แยกแยะองค์ควำมรู้ที่พร้อมใช้ประโยชน์ หรือองค์ควำมรู้ทั่ว ๆ ไป ท ำให้กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อหรือ
กำรขยำยผลมีน้อย  

5. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ และกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอ่ืน มีโอกำสน้อย
จำกควำมเร่งรัดของงำนและเป้ำหมำยงำนท่ีแตกต่ำงกัน 

 
 
โสตทัศน์ที ่# 10.3  ปัจจัยเอื้อความส าเร็จ และปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงานรัฐ 
 
ปัจจัยเอื้อในการจัดการความรู้ของหน่วยงานรัฐ  
 สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

1. ผู้บริหำร  
2. กำรเปน็อำสำสมัคร  
3. กำรขับเคลื่อน  
4. กระบวนกำรคุณภำพ PDCA  
5. กำรเปิดโลกทัศน์  

6. กำรเปิดใจยอมรับ  
7. กำรมีส่วนร่วม  
8. กำรสร้ำงบรรยำกำศ  
9. กำรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
10. กำรให้รำงวัล  
11. กำรจัดระบบข้อมูลและเอกสำร  
12. กำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนรัฐ  
 

ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ 
 สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้ำนผู้บริหำร  
2. ด้ำนกำรก ำหนดนโยบำย  
3. ด้ำนกำรขับเคลื่อนในหน่วยงำนรัฐ 
4. ด้ำนกำรมีส่วนร่วม  



5. ด้ำนกำรปฎิบัติงำน  

6. ด้ำนงบประมำณ  
 

 
โสตทัศน์ที ่# 10.4  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 
กระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่  

1. การศึกษาชุมชนตนเอง ก่อนอ่ืนชุมชนต้องศึกษำตนเองว่ำในชุมชนมีควำมรู้อะไร และ
เกษตรกรในชุมชนร่วมกันวิเครำะห์และคัดเลือกทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่น ทรัพยำกรท้องถิน่ ประเพณี หรือภูมิปัญญำ เป็นต้น  

2. การเสาะหาความรู้ ชุมชนรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่กระจัดกระจำยอยู่ในแหล่ง
ต่ำง ๆ ใน รูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กำรจดบันทึก บันทึกเสียงหรือบันทึกภำพกำรถ่ำยทอดภูมิควำมรู้
จำกปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือจำกเกษตรกรที่ท ำอำชีพ เป็นต้น  

3. การเปลี่ยนความรู้ เป็นองค์ควำมรู้ที่น ำมำเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่เพ่ือให้ชุมชนที่จะ
น ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพในชุมชน อีกทั้งต้องน ำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมำร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่ำ 
เช่น กำรเล่ำเรื่องรำวของควำมเป็นมำของอำชีพ ควำมรู้/ทักษะที่ต้องใช้ เงินลงทุนที่ต้องเตรียม แรงงำน/
อุปกรณ์/วัตถุดิบที่ต้องใช้ กำรลงมือท ำ กำรตั้งรำคำและกำรตลำด เป็นต้น 

4. การตรวจสอบความพร้อม โดยกำรน ำองค์ควำมรู้ที่จัดท ำมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์
และควำมถูกต้องกับตัวเกษตรกรที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นองค์ควำมรู้ที่สำมำรถ
ถ่ำยทอดกับชุมชนอ่ืนได้ อย่ำงเช่น กำรมีวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ของชุมชน หรือแม้แต่ตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์ 
ทั้งนี้ชุมชนสำมำรถหำสื่อต่ำง ๆ ที่จะศึกษำควำมรู้เพิ่มเติม เช่น หนังสือ แผ่นพับ คลิปวิดีโอ เป็นต้น  

5. การน าองค์ความรู้สู่อาชีพ โดยกำรน ำองค์ควำมรู้ไปเผยแพร่ให้ชุมชนอ่ืน น ำไปใช้ใน
ประกอบอำชีพ เช่น หนังสือหรือคู่มือกำรประกอบอำชีพ เว็ปไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ต่ำง ๆ รวมถึง
นิทรรศกำรต่ำง ๆ ที่มีกำรจัดงำนกำรสร้ำงอำชีพ เป็นต้น 

6. การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นขั้นตอนที่ชุมชนต้องเชิญบุคคลที่มีประสบควำมส ำเร็จในกำร
ประกอบอำชีพมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน ท ำให้ได้เปิดควำมรู้หรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ 
รวมถึงน ำไปพัฒนำต่อยอดและสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ให้เป็นวิธีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน  

 

 
โสตทัศน์ที ่# 10.5  กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สรุปไดด้ังนี้ 



 
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

กิจกรรม 

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
(knowledge 
identification)  

- กำรจัดท ำแผนแม่บททรัพยำกรมนุษย์  
- กำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรขับเคลื่อนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน  
- กำรเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นคนเก่งเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

2. กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้ 
(knowledge 
creation and 
acquisition)  

- กำรเรียนรู้จำกปัญหำในกำรปฏิบัติงำนจริง 
- กำรสร้ำงองค์ควำมรู้สร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กำรก ำหนดประเด็นเรียนรู้จำกปัญหำกำรท ำงำนของส่วนงำน  
- กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
- กำรแก้ปัญหำน ำไปสู่กำรทดลองปฏิบัติ 
- กำรน ำองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีเหมำะสมกับองค์กร 
- กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของ ธ.ก.ส. 

3. กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ 
(knowledge 
organization)  

- กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้โดยมีกำรเรียนรู้  
- กำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของธ.ก.ส.  
- กำรเผยแพร่สร้ำงควำมเข้ำใจวิสัยทัศน์กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- กำรส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยกำรเรียนรู้และด ำเนินกำรขับเคลื่อน 

4. กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู ้
(knowledge 
codification and 
refinement)  

- กำรวิจัยกระบวนกำรสืบค้น 
- กำรสังเครำะห์ต้นแบบกำรจัดกำรควำมรู้ที่ตอบสนองพันธกิจ 
- กำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ 
- กำรทดลองปฏิบัติจนสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 
- กำรสรุปบทเรียนจำกกำรปฏิบัติ 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
(knowledge 
access)  

- กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศสนับสนุน 
- กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
- กำรก ำหนดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์  
- กำรน ำกระบวนกำรส่งเสริมชุมชนนักปฏิบัติ 
- กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้มำใช้ในงำนธนำคำร 
- กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของ ธ.ก.ส.  
- กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้องค์กร  

6. กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้ 
(Knowledge 
Sharing)  

- กำรเป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- กำรแบ่งปันประสบกำรณ์และควำมคิดเห็น  

- กำรเป็นองค์ควำมรู้ของชุมชนนักปฏิบัติวิธีปฏิบัติ 



- กำรน ำไปปรับใช้กับกำรท ำงำนได้ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต  

- กำรพัฒนำคุณภำพสินเชื่อ  

- กำรจัดกำรหนี้ค้ำงช ำระ 

7. กำรเรียนรู้ 
(Learning)  

- กำรสร้ำงควำมพร้อมให้มีทุนเพียงพอ 
- กำรยกย่องควำมเป็นเลิศของพนักงำน  
- กำรจัดกลุ่มประเภทองค์ควำมรู้  
- กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ควำมรู ้
- กำรถอดบทเรียนและสรุปองค์ควำมรู้ปัจจัยส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ 
- กำรท ำเป็นโครงกำรจัดกำรควำมรู้จำกวิธีปฏิบัติ 
- กำรวิเครำะห์องค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของธนำคำร 

 
ปัจจัยเอื้อความส าเร็จในการจัดการความรู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

1. ผู้น ำก ำหนดนโยบำยชัดเจนในกำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
2. วัฒนธรรมองค์กรเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
3. ลักษณะงำนของธนำคำรเอ้ือต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

   
ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

1. กำรเจริญเติบโตของธนำคำรที่มุ่งผลก ำไร  
2. พนักงำนรุ่นใหม่อำจมีกำรรับเอำควำมคิดและวิธีกำรด ำรงชีวิตสมัยใหม่  

   
โสตทัศน์ที่ # 10.6  ปัจจัยเอ้ือความส าเร็จ และปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 
ปัจจัยเอื้อความส าเร็จในการจัดการความรู้ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

1. ภำวะผู้น ำ  
2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้  
4. กำรให้รำงวัล  
5. กำรจัดกระบวนกำร  
6. กำรจัดโครงสร้ำง  

ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 1. ด้ำนผู้บริหำร  
 



 2. ด้ำนกำรก ำหนดนโยบำย  
3. ด้ำนกำรขับเคลื่อน  
4. ด้ำนกำรมีส่วนร่วม  
5. ด้ำนกำรปฎิบัติงำน  
6. ด้ำนงบประมำณ  

 
 
โสตทัศน์ที ่# 10.7  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานเอกชน 
 กำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยชัดเจน ได้แก่ กำรบริหำร
กิจกำรให้เกิดผลก ำไรหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสูงสุดในระยะยำว เพ่ือให้กิจกำรด ำรงอยู่ได้ท่ำมกลำง
กำรแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันอยู่
ตลอดเวลำเพ่ือให้กิจกำรหรือสินค้ำและบริกำรของตนมีควำมโดดเด่นแตกต่ำงหรือมีต้นทุนต่ ำกว่ำคู่
แข่งขัน กำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของคนในองค์กรนั้น ๆ สร้ำงควำมเข้มแข็งของกิจกำรดังกล่ำวได้
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอกชน ได้แก่ 

1. การบ่งชี้ความรู้และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์เป้ำหมำยและกลยุทธ์ของ
องค์กรทั้งนี้จะต้องขอควำมเห็นจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
เพ่ือให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกประเด็น  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพ่ือรวบรวมองคค์วำมรู้และผลกำรวัดและวิเครำะห์ที่ได้
ก ำหนดควำมต้องกำรไว้ในทั้งนี้สำมำรถหำแหล่งควำมรู้และข้อมูลจำกทั้งจำกหน่วยงำนเอกชนภำยใน
และภำยนอกหน่วยงำน 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด ำเนินกำรจัดท ำระบบในกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ข้อมูลและ
สำรสนเทศต่ำง ๆ ที่ได้เพ่ือให้พร้อมใช้งำนส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสำมำรถอ้ำงอิงได้ในกำรจัดเก็บข้อมูล 

4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ หน่วยงำนเอกชนต้องด ำเนินกำรตั้งคณะท ำงำนที่มี
องค์ควำมรู้ 

5. การเข้าถึงความรู้ข้อมูลสารสนเทศ องค์ควำมรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนเอกชนต้อง
พร้อมใช้งำนและพนักงำนที่เก่ียวข้องสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกสบำยและมีประสิทธิภำพ  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจำกสร้ำงควำมพร้อมในเรื่องระบบกำรจัดเก็บและ
พร้อมใช้งำนไปแล้วนั้นหน่วยงำนเอกชน มีกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้งำนและน ำผลที่ได้มำแลกเปลี่ยนด้วย
วิธีต่ำง ๆ  

7. การเรียนรู้หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้มีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ใหม่และฐำนองค์ควำมรู้ของหน่วยงำนเอกชนขยำยใหญ่ขึ้น  



 
โสตทศัน์ที่ # 10.8 กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอกชน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของบริษัทเอสซีจี (SCG)  

ในส่วนของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของบริษัทเอสซีจี  (SCG) ซึ่งได้จำกกำรสังเครำะห์ของ
บริษัทเอสซีจี (SCG) ที่มีกำรจัดกำรควำมรู้ และเป็นกรณีศึกษำของกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ 

 
 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร
จัดการความรู้ 

กิจกรรม 

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้  
 (knowledge 
identification)  

- กำรส ำรวจตัวเองโดยให้พนักงำนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เป็นเอกสำรหรือ
ทำงคอมพิวเตอร์ ว่ำ “รู้” ว่ำตัวเองรู้อะไร ไม่รู้อะไร และ “ไม่รู้” ว่ำตัวเองรู้
อะไร ไม่รู้อะไร  

- กำรท ำกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนควำมคิด ด้ำนสมรรถนะของพนักงำน กำร
ฝึกอบรมของพนักงำน รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำของพนักงำน 

 

2. กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้  
 (knowledge 
creation and 
acquisition)  

- กำรท ำงำนสำมำรถตั้งค ำถำมไว้ในระบบ ผู้เช่ียวชำญในแต่ละหมวดหมู่จะ
ได้รับอีเมล์ แจ้งให้เข้ำมำตอบ  

- ผู้ เช่ียวชำญสำมำรถเข้ำไปตอบและที่สำมำรถเข้ำมำอ่ำนค ำตอบได้
ตลอดเวลำ  

- สำมำรถน ำไปเป็นบรรทัดฐำนในกำรท ำงำนได้ ผู้ยังมีข้อสงสัยในเรื่องนั้น
สำมำรถเพิ่มเติมค ำถำมต่อไปได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ 



 
 
 
 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร
จัดการความรู้ 

กิจกรรม 

3. กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ 
(knowledge 
organization)  

- น ำข้อมูลจำกกำรส ำรวจตัวเองมำท ำตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์กับควำมรู้ที่องค์กร
ต้องกำรของหน่วยงำน 

- ทรำบว่ำควำมรู้ที่องค์กรต้องกำรนั้นมีอยู่ที่พนักงำนคนใดบ้ำง พนักงำนแต่ละคนมี
ควำมรู้อะไรที่องค์กรต้องกำร 

- มอบหมำยงำนให้ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแสวงหำควำมรู้ที่ขำด
โดยกำรซื้อเทคโนโลยีจ้ำงคนที่มีสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำน  

4. กำรประมวล
และกลั่นกรององค์
ควำมรู้ 
(knowledge 
codification and 
refinement)  

- กำรคัดเลือกหนังสือ ที่น่ำสนใจ แล้วแบ่งออกเป็น หมวดหมู่ เช่น หมวด นวัตกรรม 
หมวดกำรตลำด หมวดกำรพัฒนำบุคคล เป็นต้น  

- หำผู้สนใจ ตัวอย่ำงกำรสนทนำของบุคคลที่มีควำมรู้กำรถ่ำยทอดจำกคนสู่คน  
- กำรน ำเสนอ บันทึกเนื้อหำลงในสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้สำมำรถเผยแพร่ได้ง่ำย  
- รวบรวม ผลงำนทั้งหมดไว้เป็นหมวดหมู่ในฐำนข้อมูลควำมรู้ขององค์กร 

5. กำรเข้ำถึง
ควำมรู้ข้อมูล
สำรสนเทศ 
 (knowledge 
access)  

- ระบบบริหำรผู้ใช้ เช่น กำรลงทะเบียน กำรเก็บ ข้อมูลของผู้ใช้ 
- ระบบจัดกำรเนื้อหำควำมรู้ ได้แก่ กำรสร้ำง กำรจัดเก็บ กำรค้นหำ และกำร

น ำไปใช้  
- งำนระบบจัดกำรกำรเรียนรู้ ได้แก่ กำรจัดผู้เรียน กำรจัดวิชำเรียน  
- กำรประเมินผล  
- กำรติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน หรือระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน ระบบ

ชุมชนนักปฏิบัติ ได้แก่ กำรสร้ำงชุมชน กำรจัดกำรสมำชิกของชุมชน กำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกใน ชุมชน  

- ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบแผนที่ควำมรู้ เพ่ือให้ทรำบว่ำควำมรู้ที่ ต้องกำร 
สำมำรถหำได้จำกที่ใดหรือจำกบุคคลใด ระบบรำยงำน เพ่ือทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรใช้ประโยชน์ของระบบรวมทั้ง พฤติกรรมกำรใช้งำนของผู้ใช้ 



 
 

ปัจจัยเอื้อความส าเร็จในการจัดการความรู้ของบริษัทเอสซีจี (SCG)  
 กำรจัดกำรควำมรู้บริษัทเอสซีจี (SCG) ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม  
2. กำรสื่อสำร  
3. กระบวนกำรและเครื่องมือ  
4. กำรฝึกอบรมและกำรเรียนรู้  
5. กำรวัดผล  
6. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล  
 
 

โสตทัศน์ที่ # 10.9  ปัจจัยเอ้ือความส าเร็จ และปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
เอกชน 
ปัจจัยเอื้อความส าเร็จในการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอกชน 

1. ภาวะผู้น าและกลยุทธ์ กำรที่ผู้น ำมีกำรกำรวำงแผนโดยกำรคำดกำรณ์สิ่ งที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ทั้งจำกหน่วยงำนเอกชนภำยในและภำยนอกเพ่ือ
ก ำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่จะสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

2. วัฒนธรรมหน่วยงาน สิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุผลส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ได้ใน
กำรแลกเปลี่ยนและแบ่งปันควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในหน่วยงำน  

กิ จ ก ร ร ม ก า ร
จัดการความรู้ 

กิจกรรม 

6. กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้ 
(knowledge 
sharing)  

- ก ำหนดเวลำที่แน่นอน ในเรื่องที่เล่ำประสบกำรณ์หรือจำกกำรอ่ำนหนังสือกำรสรุป
เรื่องเล่ำจำกหนังสือที่อ่ำน ประสบกำรณ์กำรไปดูงำน 

- กำรบันทึกในสื่อที่เผยแพร่ง่ำย เป็น กำรถ่ำยทอด ควำมรู้จำกตัวบุคคลสู่บุคคล จำก
บุคคลสู่สื่อที่เผยแพร่ต่อได้ง่ำยมีผลในกำร กระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์กร 

7. กำรเรียนรู้ 
(learning)  

- ระบบพ่ีเลี้ยง” (mentoring system) โครงกำร “ถ่ำยทอดควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์จำกพนักงำนที่ใกล้จะเกษียณ” ท ำกิจกรรม “ทบทวนกำร
กระท ำ หลังเสร็จสิ้น ภำรกิจ” (after action review) ให้บริกำร  

- กำรบันทึกและจัดเก็บควำมรู้ด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 



3. ทักษะการเรียนรู้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมถนัด และพ้ืนฐำนของบุคลำกรต่อ
ทักษะกำรเรียนรู้ที่มีมำก่อนคุณลักษณะทำงจิตใจ ให้บุคลำกรเกิดควำมสนใจและใฝ่หำที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ๆ อยู่เสมอ  

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือให้
เกิดควำมเข้ำใจทั่วถึงในหน่วยงำนเอกชน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรและแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกระดับ  

5. การวัดผล กำรด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนเอกชนในกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้ำประสงค์ในเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

  
ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอกชน 

1. ผู้บริหาร ขำดกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนในกำรจัดกำรควำมรู้  
2. เจ้าหน้าที่ ขำดควำมพร้อมที่จะเรียนรู้หรือบุคลำกรมีปัญหำในกำรท ำงำน  
3. การประชาสัมพันธ์ ขำดประสิทธิภำพในกำรกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยหน่วยงำนและ

ภำยนอกด้วย  
4. แหล่งการเรียนรู้ ขำดหน่วยงำนและบุคลำกร ในกำรมีกระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ

และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิผล  
5. สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งในกำรเกิดปัญหำและอุปสรรค  
 

 
 



หน่วยท่ี 11  
การจัดการความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้และชายฝั่ง 
 
โสตทัศน์ที ่# 11.1  สถานการณ ์ปัญหาและเป้าหมายการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรดิน 
 
 ประเทศไทยมีจ ำนวนประชำกรเพิ่มขึ้นมำกเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต มีปัญหำต่ำงๆ อย่ำง
มำกมำยเกิดข้ึนกับทรัพยำกรที่ดินท่ีมีอยู่น้อย จนมีแนวโน้มว่ำทรัพยำกรที่ดินจะกลำยเป็นทรัพยำกร
ประเภท Non-renewable resources จึงนับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องหำทำงจัดกำรทรัพยำกร
ที่ดินที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ที่เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งยังต้องค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นในกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตอีกด้วย 
  

สถานการณ์ทรัพยากรดินในภาพรวม 
สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสื่อมโทรมสรุปได้ดังนี้ 
1. สำเหตุที่เกิดจำกสมบัติของดินเปลี่ยนแปลง  
2. สำเหตุจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมำะสม  
3. สำเหตุจำกภัยพิบัติธรรมชำติ  
 

ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
 ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดิน เกิดจำกสภำพดินต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้ 
 1.ดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดก ำมะถัน 
 2. ดินอินทรีย์  
 3. ดินเค็ม 
 4. ดินทรำย  
 5. ดินตื้น  
 6. ดินในพื้นท่ีลำดชันคือ  
 

เป้าหมายในการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรดินในภาพรวม 
 จำกสถำนกำรณ์และปัญหำในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินบำงประกำรดังที่กล่ำวมำ อำจจะสรุป
เป็นเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินโดยภำพรวมได้ดังภำพ 



 
 

โสตทัศน์ที ่# 11.2  กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรดิน ชุมชนต าบลหมูม่น 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

กระบวนกำรวิธีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน กรณีต ำบลหมูม่น 
อ ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ ด ำเนินกำรโดย ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนดินและปุ๋ยโดยกำรให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำกำรจัดกำรดิน และกำรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องจัดกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนดินและปุ๋ย จัดท ำ
แปลงเรียนรู้ และจุดสำธิต เพื่อขยำยผลกำรใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต จัดให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดิน
ด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว 

  



 
โสตทัศน์ที ่# 11.3  วิเคราะห์การจัดการความรู้ของกรณีตัวอย่างและแนวทางการจัดการความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรดิน 
 

บทเรียนที่ได้รับและการน าไปปรับใช้ 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกำรท ำงำนของ ศดปช. ชุมชนต ำบลหมูม่น อ ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่งเป็น
บทเรียนส ำคัญและน ำไปปรับใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ในที่อ่ืนๆ ได้ดังนี้ 

1. กำรมีกลไกคือมีกลุ่ม มีศูนย์ฯรวมในกำรจัดกำรควำมรู้ที่ชัดเจน 
2. มีฐำนข้อมูลและกำรตรวจสอบคุณภำพดินที่ชัดเจนเพ่ือกำรปรับปรุง วำงแผนจัดกำรดินได้

อย่ำงถูกต้อง 
3. กำรมีองค์ควำมรู้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อน ำไปแก้ไขปัญหำได้อย่ำงแท้จริง 
4. กำรสร้ำงปัจจัยเอื้อต่ำงๆ ต่อกำรน ำควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำได้ 
5. กำรมีผู้น ำกลุ่มที่เข้มแข็งและมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
6. มีกำรท ำงำนที่ต่อเนื่อง มีกำรติดตำมผลสมำชิก 
7. มีรูปธรรมได้แก่ กำรมีคนต้นแบบ มีกลุ่มต้นแบบ มีแปลงเรียนรู้ สำธิต แปลงทดสอบในพ้ืนที่

เพ่ือกำรเรียนรู้และให้ค ำปรึกษำได้จริง 
 

รูปแบบการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรดิน 
 ในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรดิน สิ่งที่ส ำคัญคือกำรให้บริกำรจัดกำรควำมรู้คือกำรมีกลไก
จัดกำรควำมรู้ที่ชัดเจนคือ ศดปช. ที่มีบทบำทในกำรให้บริกำรตรวจสอบ วิเครำะห์คุณภำพดินในแปลง
และกำรให้บริกำรวัสดุเพ่ือกำรน ำควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติดังภำพ 



 

 
 
ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ 
 กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรดิน หำกมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมจะท ำให้ส่งผลดังต่อไปนี้ 

1. เกิดเครือข่ำยสนับสนุนกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
2. เกิดกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรและชุมชน โดยก ำหนดหลักสูตรและจัดท ำแผนกำรเรียนรู้

หลักสูตรต่ำงๆ  
3. มีกำรสร้ำงทีมปฏิบัติกำรประจ ำศูนย์ฯในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรดิน 
4. มีกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดิน และค ำแนะน ำกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน เบื้องต้นให้แก่สมำชิก

เพ่ือเรียนรู้และใช้ข้อมูลเหล่ำนั้นในกำรจัดดินของตนเอง 
5. เกิดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน รวมทั้งด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

ในกำรลดต้นทุนกำรผลิต  
6. มีฐำนข้อมูล สถำนที่ตั้ง ศดปช. แปลงของสมำชิก ผลกำรวิเครำะห์ดิน ค ำแนะน ำกำรกำร

จัดกำรดิน และผลผลิตที่ได้จำกกำรปฏิบัติในไร่นำของเกษตรกรสมำชิก  
7. มีกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ และจุดสำธิต  
8. มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย ศดปช. ในระดับจังหวัด และระดับประเทศท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  



9. เป็นศูนย์กลำงรองรับโครงกำร ที่ภำครัฐหน่วยงำนต่ำงๆ จะน ำโครงกำรที่เก่ียวข้องลงไป
บูรณำกำรงำน และงบประมำณร่วมกัน  

10. มีกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นๆ  
11. ประชำสัมพันธ์ผลงำน และควำมก้ำวหน้ำของ ศดปช. ผ่ำนสื่อ ในระดับต่ำงๆ อย่ำง

สม่ ำเสมอ 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
 1. ด้านภายในชุมชน 
 1) กำรตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกทรัพยำกรดินที่ไม่สมบูรณ์กับกำรผลิตทำงกำรเกษตร
ของเกษตรกร 
 2) กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็น ศดปช.ที่เข้มแข็งและมีกำรจัดกำรร่วมกัน 
 3) กำรมีศูนย์รวมในกำรเรียนรู้และบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริกำรแก่สมำชิกใน
ชุมชน 
 4) ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงในกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติจริงในกำรแก้ปัญหำดินที่เป็นรูปธรรม 
 5) กำรมีจุดสำธิตและมีวิทยำกรท้องถิ่น คนต้นแบบที่ชัดเจนในชุมชนที่สำมำรถให้กำรเรียนรู้
และเป็นที่ปรึกษำแก่สมำชิกได้ 
 6) กำรให้บริกำรและจัดหำวัศดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในรำคำถูกแก่สมำชิกเพ่ือสำมำรถน ำไปปฏิบัติ
ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินได้จริงภำยหลังกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 7) กำรช่วยเชื่อมโยงหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนเกษตรกรทั้งด้ำนข้อมูล ควำมรู้และ
อ่ืนๆ  
 8) กำรรวมทุน กำรจัดกำรทุนเพ่ือกำรเรียนรู้และแก้ไขปัญหำดินร่วมกันของสมำชิก 
 2. ด้านภายนอกชุมชน 
1) กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในด้ำนวิชำกำร กำรจัดกิจกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ลักษณะต่ำงๆ  
2) กำรติดตำมผลกำรจัดกำรดินอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำและประสำนงำนกับเกษตรกรและ 
ศดปช. 
3) กำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดินรำยแปลงแก่เกษตรกรอย่ำงทั่งถึง 
4) กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ศดปช.เพ่ือให้สำมำรถจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่
สมำชิกและชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
5) กำรมีฐำนข้อมูลดิน แผนที่ดิน แผนที่กำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดินที่เป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลระดับ
ชุมชนที่เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงและเรียนรู้ได้ง่ำย 
6) กำรเสริมศักยภำพด้ำนควำมรู้และข้อมูลแก่คณะกรรมกำร ศดปช.เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีควำมรู้ มี
ข้อมูลและสำมำรถแนะน ำแก้ไขปัญหำให้แก่เกษตรกรได้ 
 



แนวทางการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรดิน 
 1. ด้านเกษตรกร 
 1) กำรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือช่วยกันจัดกำรทรัพยำกรดินในระดับชุมชน 
 2) กำรจัดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรทรัพยำกรดินอย่ำงต่อเนื่องบนฐำนของปัญหำทรัพยำกรดินใน
แต่ละพ้ืนที่ 
 3) เกษตรกรต้องมีข้อมูลและแผนกำรจัดกำรที่ดินรำยฟำร์มของตนเอง 
 2. ด้านกลุ่มเกษตรกร 
 1) เกษตรกรต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินร่วมกันในลักษณะกลุ่มโดยเฉพำะทรัพยำกร 
ดินในบำงลักษณะบำงพ้ืนที่ ที่จ ำเป็นต้องจัดกำรร่วมกันไม่สำมำรถจัดกำรคนเดียวได้ 
 2) จัดท ำแผนงำนโครงกำร กำรจัดกำรดินที่ชัดเจนระดับกลุ่มและระดับชุมชน 
 3. ด้านหน่วยงานต่างๆ  
 1) จัดท ำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรได้เรียนรู้และมีข้อมูลในกำรตัดสินใจจัดกำรทรัพยำกร
ดินของตนเองได้ 
 2) กำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดินอย่ำงท่ัวถึงและรวดเร็วเพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถใช้ในกำร
แก้ไขปัญหำดินได้ 
 3) กำรจัดท ำแผนส่งเสริมกำรจัดกำรดินในระดับพื้นที่และระดับต่ำงๆ ที่ชัดเจน 
 4. ด้านหน่วยงานท้องถิ่น 
 1) ก ำหนดเป็นนโยบำยระดับท้องถิ่นในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบ 
 2) สนับสนุนงบประมำณในกิจกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรดินให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 
 3) รณรงค์ให้ชุมชนในพ้ืนที่ร่วมกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรดินร่วมกัน 
 5. ด้านนโยบาย 
 1) จัดท ำนโยบำยและแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรดินแบบบูรณำกำรทั้งในมิติหน่วยงำน และมิติ
ประเด็นกำรจัดกำร 
 2) จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรดินแก่ทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง 
 3) สนับสนุนให้หน่วยงำนระดับ กรม เขต จังหวัด อ ำเภอมีศักยภำพในกำรให้บริกำรข้อมูล  
 ข่ำวสำรและกำรให้บริกำรเรื่องทรัพยำกรดินอย่ำงทั่วถึง 
 4) จัดช่องทำง ระบบข้อมูลออนไลน์เรื่องทรัพยำกรดินให้เป็นระบบและเพ่ือทุกระดับสำมำรถรี
ยกใช้งำนได้ง่ำยและรวดเร็ว 

 
โสตทัศน์ที ่# 11.4  สถานการณ์ ปัญหา และเป้าหมายการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ า 
 



 สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น้ ำของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ด้ำนที่ส ำคัญ คือ กำรใช้น้ ำเพ่ือ
กำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนซึ่งจะเกิดขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดปี 
ส่วนควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตรจะเกิดขึ้นเฉพำะในฤดูเพำะปลูก  
 ทั้งนี้ โดยภำพรวมแล้วควำมต้องกำรใช้น้ ำทุกประเภทเพ่ิมขึ้นตลอดมำ ปริมำณน้ ำที่มีอยู่ในฤดู
แล้งไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรที่เกิดขึ้น หลำยพ้ืนที่ไม่สำมำรถจัดสรรน้ ำชลประทำนเพ่ือกำรเพำะปลูก
ในฤดูแล้งได้ และนับวันปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในฤดูแล้งจะยิ่งทวีมำกขึ้น 
  นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำด้ำนควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรน้ ำ จำกกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งมี
บทบำทส ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมโทรม 
 กำรเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด 2 ประกำร คือ 
 1.  กำรตื้นเขินของแหล่งน้ ำ 
 2. กำรเสื่อมสภำพของแหล่งน้ ำ  

ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ า  
 ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรน้ ำ มีหลำยประกำร ได้แก่ 
 1. กำรบุกรุกท ำลำยป่ำต้นน้ ำล ำธำรเพื่อกำรค้ำและเกษตรกรรมกำรท ำให้ป่ำต้นน้ ำอยู่ในภำวะ
วิกฤต 
 2. กำรใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำและสมรรถนะของที่ดินท ำ
ให้เกิดกำรพังทะลำยของหน้ำดินเป็นตะกอนลงสู่แหล่งน้ ำ 
 3. ขำดกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 4. มลพิษทำงน้ ำจำกโรงงำนอุตสำหกรรม กำรปล่อยน้ ำเสียจำกครัวเรือน กำรปล่อยของเสียจำก
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ท ำให้คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
 5. เกิดกำรขำดแคลนน้ ำ ทั้งในบำงฤดูกำลและอย่ำงต่อเนื่องในบำงพ้ืนที่ 
 6. กำรขยำยตัวของชุมชนและอุตสำหกรรมอย่ำงไม่มีกำรวำงแผนในบำงพ้ืนที่ท ำให้เกิดกำรแย่ง
ชิงกำรใช้น้ ำ และใช้น้ ำอย่ำงเกินพอดี และท ำให้บำงชุมชนขำดโอกำสหรือไม่ได้รับกำรจัดสรรน้ ำอย่ำงเป็น
ธรรม 
 7. กำรขำดกำรวำงแผนและจัดกำรน้ ำอย่ำงเหมำะสม 
 8. กำรไม่ยอมรับหรือขำดกำรบูรณำกำรควำมรู้ ภูมิปัญญำ กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ ำ
ของชุมชนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ท ำให้กำรจัดกำรน้ ำรวมศูนย์ที่ภำครัฐท ำให้ไม่สำมำรถแก้ปัญหำระดับ
พ้ืนที่ได้ 
 9. องค์กรชุมชนเพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำไม่ได้รับกำรยอมรับและยังไม่เข้มแข็งพอท่ีจะเป็น
กลไกส ำคัญในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำได้ 
 
 
 



เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Vision :KV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
โสตทัศน์ที่ # 11.4  กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ า: กรณีแพรกหนาม
แดง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
กระบวนการ วิธีการจัดการความรู้ ชุมชนแพรกหนามแดง 
 ชุมชนแพรกหนำมแดงมีกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ 
 1. การจัดเวทีเล็กๆ ตามหมู่บ้านเพื่อหาแกนน าร่วมและค้นข้อมูลเบื้องต้น 

ทรัพยากรน า้มีการจดัการอยา่งเหมาะสมเป็น
ฐานในการผลติและด ารงชีพของชมุชนและ

ประเทศอยา่งยัง่ยืน 

สภาพปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกบั 
ทรัพยากรน า้ 
และชมุชน 

การขาดแหลง่น า้
ต้นทนุ 

คณุภาพน า้ 
เส่ือมโทรม 

ขาดการวางแผน 
และการจดัการ 

ความขดัแย้ง 
การขาดแคลนน า้ 

 การบุกรุกท าลายป่า 

ตน้น ้า 

 ขาดการอนุรักษ ์

 ขาดการกกัเกบ็น ้า 

ในพ้ืนท่ี 

 ภาวะโลกร้อน 

ฯลฯ 

 มลพิษจากอุตสาหกรรม 

 แหล่งท่ีอยูอ่าศยั ชุมชน

ขยายตวั 

 สารพิษจากกิจกรรมต่างๆ 

ฯลฯ 

 ขาดการวางแผนร่วมกนั 

 ไม่มีแผนการจดัการน ้า 

ในระดบัพ้ืนน ้าชดัเจน 

 องคค์วามรู้เทคโนโลยีและการ

จดัการไม่เหมาะสม 

 องคก์รชาวบา้นยงัไม่เขม้แขง็ 

ฯลฯ 

 การกระจายไม่เป็นธรรม 

 การขดัแยง้ระหวา่ง

กิจกรรมท่ีใชน้ ้าต่างกนั 

 ละเลยสิทธิชุมชนในการ

จดัการน ้า 

ฯลฯ 



 เริ่มต้นกำรชี้แจงด้วยกำรเปิด “เวทียุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำ” โดยกำรเชิญคนทั้ง 6 หมู่บ้ำนรวมทั้ง
ข้ำรำชกำรท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนให้เข้ำร่วมเวที  
 2. การจัดเวทีต าบลเพื่อสะท้อนข้อมูล 
 โดยเชิญชำวบ้ำนทั้ง 6 หมู่บ้ำน แกนน ำชุมชน เยำวชน ประชำคมคนรักแม่กลอง ส ำนักงำนจังหวัด 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปลัดอ ำเภอ นำยอ ำเภอ อบต. ตัวแทนกรมชลประทำน หอกำรค้ำจังหวัด เพ่ือสรุปกำร
ท ำงำนเบื้องต้น และสะท้อนข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดเวทีใน 6 หมู่บ้ำน ในเวทีระดับต ำบล  
 3. การจัดวงคุยเล็กๆ เพื่อเจาะลึกข้อมูล 
 ทีมงำนเก็บข้อมูลต่อโดยกำรให้แกนน ำแต่ละหมู่ที่ค้นพบจำกกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำไปเชิญชวน “ผู้
เฒ่ำ ผู้แก”่ มำร่วมวงสนทนำกับชำวบ้ำน โดยอำศัยช่วงเวลำที่ชำวบ้ำนว่ำงชวนกันคุยเรื่อง “อดีต” 
เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับน้ ำ ควำมเปลี่ยนแปลง  
 4. การวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ข้อมูลออกแบบ “ประตูน้ าใหม่” 
 ข้อมูลที่ได้ถูกน ำมำวิเครำะห์ จัดหมวดหมู่ร่วมกับแกนน ำชุมชน และผู้สูงอำยุภูมิปัญญำท้องถิ่นมี
กำรพูดคุยถึงปัญหำที่ผ่ำนมำทั้งหมดให้เข้ำใจ และวิเครำะห์ว่ำต้องมีกำรออกแบบประตูน้ ำใหม่แทน
ประตูน้ ำเดิมของกรมชลประทำนที่เป็นบำนเหล็กทึบทั้งหมดที่เป็นชนวนแห่งควำมขัดแย้ง เพรำะประตู
เดิมยำกต่อกำรจัดกำร เกิดผลกระทบกับวิถีคนสองฝั่งเมื่อมีกำรเปิด-ปิดประตูน้ ำมำนำนกว่ำ 20 ปี  
 

    
 
 

ภำพ  บำนประตูน้ ำใหม่ที่ชุมชนออกแบบ 
 
 5. การตรวจสอบและสะท้อนข้อมูล 
 จำกนั้นแกนน ำก็น ำข้อมูลมำจัดเวทีระดับต ำบลเพ่ือให้ช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องและเติมเต็ม
ข้อมูล โดยจะสรุปให้ฟังทีละหมู่ว่ำ “จะเพ่ิมเติมแบบประตูตรงไหนบ้ำง มีส่วนไหนที่ต้องปรับ” พร้อมกับ
น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในเบื้องต้นและแบบประตูน้ ำใหม่มำขอควำมเห็นจนเห็นร่วมกันเป็น 



“แนวทำงกำรจัดกำรน้ ำที่เหมำะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนในต ำบลแพรกหนำมแดง” อัน
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
  1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบประตูกั้นน้ า  
  2) การจัดการน้ า สรุปว่ำควรด ำเนินกำรในเรื่องต่อไปนี้ 
   (1) กำรเปิด-ปิดประตูกั้นน้ ำ 
   (2) กำรขุดลอกคลองธรรมชำติ  
   (3) กำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกแหล่งมลพิษ  
  3) การประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง เรื่องงบประมำณในกำร
ทดลองประตูกั้นน้ ำรูปแบบใหม่ รวมทั้งน ำเสนอต่อประชำคมคนรักแม่กลอง เพื่อน ำเสนอปัญหำและแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรูปแบบประตูน้ ำผ่ำนหอกำรค้ำจังหวัด  
 6. การลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา 
 สืบเนื่องจำกควำมเห็นร่วมของชำวบ้ำนต่อ “แบบประตูก้ันน้ ำแบบใหม่” ท ำให้ชุมชนต้องกำรรู้
ต่อไปว่ำจะได้ผลจริงหรือไม่ จึงต้องมีกำรทดลองให้รู้แจ้งอย่ำงน้อย 2-3 ประตู แกนน ำจึงด ำเนินกิจกรรม
เพ่ือระดมทุนสร้ำงประตูน้ ำอีกบำนหนึ่ง รวมทั้งกำรเก็บข้อมูลสภำพน้ ำ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตเปรียบเทียบ
ระหว่ำงกำรมี “แบบประตูน้ ำใหม่” กับท่ีใช้ “ประตูน้ ำแบบเดิม” ร่วมกับกำรพยำยำมประสำนกับ
หน่วยงำนอื่นในกำรจัดกำรน้ ำตำม “แนวทำงกำรจัดกำรน้ ำ” ที่ค้นพบจนกระทั่งสำมำรถสร้ำงประตู
ระบำยน้ ำได้และได้มีกำรทดลองจนเป็นที่พอใจ 
 7. การสรุปบทเรียน ขยายผล 
 จำกกำรด ำเนินงำนของแกนน ำและเครือข่ำย โดยกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำยท ำให้ชุมชน
ได้รับบทเรียน องค์ควำมรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญในด้ำนกำรจัดกำรน้ ำ กำรสร้ำงควำมรู้ของชุมชน
และยังขยำยผลไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ ของชุมชนที่หลำกหลำย  
 
โสตทัศน์ที ่# 11.5  วิเคราะห์การจัดการความรู้ของกรณีตัวอย่างและแนวทางการจัดการความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรน้ า 
 

บทเรียนที่ได้รับและการน าไปปรับใช้ 
 ชุมชนได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกำรท ำงำน ซึ่งเป็นบทเรียนส ำคัญและน ำไปปรับใช้ในกำรจัดกำร
ควำมรู้ในที่อ่ืนๆ ได้ดังนี้ 
 1. ใช้หลัก 5 ร ทีมแกนน ำใช้หลัก 5 ร เป็นเสมือนคำถำท่ีท ำให้งำนบรรลุผลในท่ำมกลำงควำม
ขัดแย้ง ควำมยำกล ำบำกในกำรดึงกำรมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ 
ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์ 
 2. การจัดระบบการท างาน ที่ผ่ำนมำชุมชนสรุปว่ำ ยังมีข้อเสียอยู่ คือ ท ำงำนยังไม่ค่อยเป็น
ระบบ บำงครั้งก็มีกำรแบ่งบทบำทในกำรเก็บข้อมูล กำรจัดเวที แต่บำงครั้งก็ไม่ได้แบ่ง กำรสรุปบทเรียน



บำงครั้งก็ไม่มี ซึ่งควรจะมีกำรจัดระบบกำรท ำงำนให้ดีมำกขึ้น เพรำะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับกำร
ท ำงำนให้ดีขึ้น 
 3. การบันทึก เป็นควำมยำกล ำบำก เป็นควำมกังวลของชุมชนที่จะต้องมีกำรบันทึก เนื่องจำก
ปกติชำวบ้ำนจะสำมำรถพูดได้ แต่เขียนไม่ค่อยเป็น สรุปข้อมูลก็ไม่ค่อยถูกบำงครั้งจึงต้องให้เยำวชนช่วย 
 4. การรู้จักปรับการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทีมงำนได้เรียนรู้ว่ำในกำรท ำงำนต้อง
รู้จักกำรปรับตัว ปรับแผนกำรท ำงำน ปรับวิธีกำรให้สำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได้  
 5. การให้ความหมาย แนวคิดการท างาน กำรท ำงำนท ำให้ทีมงำนเข้ำใจควำมหมำยวิธีกำร
ค้นหำควำมรู้ที่ซุกซ่อนอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหำที่เกิดข้ึน หรือเข้ำใจกำรค้นหำควำมจริง ค้นหำข้อมูล 
องค์ควำมรู้ ข้อเท็จจริง 
  6) การท างานด้วยใจ งบประมาณเป็นเรื่องรอง กำรมองกำรแก้ปัญหำควำมตั้งใจในกำร
แก้ปัญหำเป็นตัวตั้ง ไม่ได้มองที่ตัวงบประมำณ แต่ท ำงำนด้วยใจ มีกำรเคลื่อนงำนกันอย่ำงต่อเนื่องและ
ประหยัด ถ้ำจ ำเป็นต้องกำรงบประมำณสนับสนุนบำงส่วนก็ระดมจำกแหล่งต่ำงๆ หรือมีวิธีกำรอ่ืนที่จะ
น ำเงินมำสมทบช่วยกัน 
 

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ 
 กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ ำ หำกมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมจะท ำให้ส่งผลดังต่อไปนี้ 
 1. ชุมชนสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรน้ ำและสำมำรถจัดกำรป่ำต้นน้ ำได้ ส่งผลให้ชุมชนมี
ทรัพยำกรน้ ำที่เพียงพอต่อกำรผลิต กำรยังชีพและมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและระหว่ำงเครือข่ำย ภำคี เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3. เสริมสร้ำงศักยภำพกำรพ่ึงพำตนเองและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 4. สำมำรถสร้ำงควำมตระหนักของชุมชน สังคม และมีจิตส ำนึกร่วมกันในกำรอนุรักษ์จัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำ ป่ำต้นน้ ำและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ 
 5. ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีและควำมร่วมมือของชุมชนและภำคีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6. ท ำให้สำมำรถลดควำมขัดแย้งในชุมชนในเรื่องกำรจัดกำรน้ ำได้  
 7. เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชนในกำรแก้ปัญหำ  
 8. ชุมชนเห็นคุณค่ำและประโยชน์จำกกำรใช้ควำมรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมำจัดกำรตัวเองที่เรียกว่ำ 
“ภูมิปัญญำท้องถิ่น” 
 9. ก่อให้เกิดกลุ่มกิจกรรมในชุมชนที่หลำกหลำย 
 10. เกิดกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ และกับชุมชนมำกขึ้น
กว่ำเดิม 
 11. เกิดกำรปรับทัศนคติ ท่ำที และกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ ชุมชน และก่อให้เกิดแผนร่วมกัน
ที่เป็นรูปธรรมในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
 



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
 1. ด้านภายในชุมชน 
  1) กำรด ำเนินกำรของชุมชนจ ำเป็นต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในชุมชน จำกกลุ่ม
ต่ำงๆ  
  2) กำรส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้เชื่อมโยงควำมรู้ ภูมิปัญญำชุมชน และตระหนักถึงคุณค่ำ 
ควำมส ำคัญของทรัพยำกรน้ ำและภูมิปัญญำในกำรจัดกำร 
  3) กำรสร้ำงจิตส ำนึกเนื่องจำกหำกชุมชนขำดจิตส ำนึกร่วมกันในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
และทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง  
  4) มำตรกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ กำรต่อยอดภูมิปัญญำดั้งเดิมที่เหมำะสมกับบริบทของท้องถิ่น
และสถำนกำรณ์ท ำให้มีนวตกรรมกำรจัดกำรที่เหมำะสม 
  5) ทัศนะต่อควำมส ำคัญของแหล่งน้ ำ  
  6) ผู้น ำและนักกำรเมืองท้องถิ่นที่จะมีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนช่วยเหลือประสำนงำน
เพ่ือแก้ปัญหำ  
  7) กำรมีเวทีเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง กำรขวนขวำยหำข้อมูล
ควำมรู้มำแลกเปลี่ยน ถกเถียง อย่ำงจริงจัง เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเหมำะสมในแต่ละบริบท 
 2. ด้านภายนอกชุมชน 
  1) หน่วยงำนภำยนอกซึ่งต้องมองทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเชื่อมโยงในมิติต่ำงๆ จึงจะท ำให้ควำมรู้
และเทคนิควิธีกำรที่ใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรไม่เป็นแบบแยกส่วน 
  2) นโยบำยไม่ควรให้ควำมส ำคัญและมุ่งกำรจัดกำรน้ ำเพ่ือสนับสนุนภำคอุตสำหกรรมและ
เมือง ท ำให้ภำคเกษตรกรรมและชุมชนขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรใช้ประโยชน์ 
  3) กำรรุกรำนแย่งชิงจำกภำคีอ่ืนๆ ด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงศูนย์อ ำนำจท ำ
ให้เกิดกำรแย่งชิงทรัพยำกรน้ ำที่ชุมชนไม่อำจรั้งรับตอบโต้ได้ 
  4) ทรัพยำกร งบประมำณ สนับสนุนกำรสร้ำงควำมรู้ และใช้ควำมรู้ในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง 
  5) องค์กรชุมชนที่มีกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงควำมรู้ในกำรจัดกำร ขำดกำรรับรองจำก
หน่วยงำนภำครัฐ 
  6) กระบวนกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนขำดกำรออกแบบให้เหมำะสมกับปัญหำ 
บุคคลเป้ำหมำย และขำดกำรให้ควำมส ำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนรู้อย่ำงจริงจัง 
 

แนวทางการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรน้ า 
 1. องค์กรภำครัฐ หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ควรมีกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำโดยให้ควำมส ำคัญ
กับองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของท้องถิ่นเพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลฐำนงำนพัฒนำ 



 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบำทในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้ควำมรู้ ใน
กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและช่วยเชื่อมประสำนงำนให้ 
 3. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ สร้ำงควำมรู้ เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละกรณี
และได้ใช้ควำมรู้ที่เหมำะสม 
 4. หน่วยงำนภำคี องค์กรต่ำงๆ ควรใช้ควำมรู้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรโดยเน้นควำมรู้ที่หลำกหลำยมำกกว่ำกำรใช้ควำมรู้ลักษณะเดียวในกำรจัดกำร 
 5. ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่หลักสูตรท้องถิ่น กำรสืบสำนควำมรู้สู่กำรเรียนรู้ใน
หลักสูตรและสถำนกำรณ์จริงของชุมชน เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้แก่เยำวชนและสังคม 
 6. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยชุมชนและผู้รู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพ่ือกำรขับเคลื่อนให้
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 7. รณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ในช่วงทำงต่ำงๆ และรูปแบบวิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม 
 8. ก ำหนดให้มีกฎหมำยรองรับกลุ่ม ชุมชนที่มีกำรจัดกำรน้ ำ และให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของ
ชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกร 
 9. ส่งเสริมออกแบบกำรใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้และสร้ำงคน สร้ำงควำมร่วมมือ 
ไม่ใช่เพียงแต่รูปแบบแต่ส่งเสริมให้ประเพณีวัฒนธรรมยังคงเป็นพลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำและชุมชน 
 
 
โสตทัศน์ที ่# 11.6  สถานการณ์ ปัญหาและเป้าหมายการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ 
 

ปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวม 
 ส ำหรับปัญหำของทรัพยำกรป่ำไม้ในภำพรวมเพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ในภำพรวม สรุปได้ดังนี้ 
 1. กำรขยำยตัวของชุมชนเพื่อตั้งถิ่นฐำนที่อยู่อำศัยในเขตพ้ืนที่ป่ำ 
 2. กำรบุกเบิกท ำไร่เลื่อนลอย ไร่ถำวรพ้ืนที่กำรเกษตร 
 3. กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำเพ่ือยึดครองพ้ืนที่เป็นกรรมสิทธิ์ 
 4. กำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำเพ่ือใช้ในครัวเรือนและท ำเป็นอุตสำหกรรมโดยนำยทุนผู้ค้ำไม้ 
 5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ไม่เหมำะสมของประเทศท่ีเน้นกำรสร้ำงรำยได้ กำรให้โอกำสแก่เอกชน
ในกำรใช้พ้ืนที่และทรัพยำกรป่ำไม้ 
 6. กำรจัดกำรป่ำไม้ที่ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ตัดไม้เกินก ำลังของป่ำ 
 7. ขำดกำรควบคุมไฟป่ำที่ดีท ำให้เกิดกำรสูญเสียป่ำไม้ 



 8. กำรขยำยตัวของแหล่งท่องเที่ยว และกำรลงทุนจำกทุนภำยนอกและภำยในชุมชน ท ำให้เกิด
กำรรุกพ้ืนที่ป่ำไม้อย่ำงต่อเนื่อง 
 9. กำรบริหำรจัดกำรป่ำสัมปทำนที่มุ่งเฉพำะเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนป่ำสัมปทำนหรือป่ำโครงกำรให้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้รับสัมปทำน โดยขำดกำรดูแลที่รัดกุม ทั้งในแง่กำรตัดไม้ตำมจ ำนวนให้
สัมปทำน และในกำรปลูกป่ำเสริมหรือปลูกป่ำทดแทนตำมข้อตกลง 
 10. กำรจัดสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจของรัฐบำล มุ่งสนองวัตถุประสงค์เฉพำะด้ำน
เศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียว แต่มิได้ค ำนึงถึงกำรป้องกันทรัพยำกรของประเทศควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกัน 
กำรตัดถนนกำรสร้ำงชุมชนใหม่ โครงกำรพัฒนำหลำยโครงกำรมีส่วนอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรบุกรุก
ท ำลำยป่ำมำกยิ่งข้ึน 
 11. ขำดมำตรกำรในกำรดูแลและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง 
 12. ขำดกำรรับรองสิทธิและกำรเปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลจัดกำรอย่ำงแท้จริง 

 
เป้าหมายในการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวม 
 จำกปัญหำของทรัพยำกรป่ำไม้ที่กล่ำวมำกล่ำวได้ว่ำเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
ทรัพยำกรป่ำไม้ในภำพรวมสรุปได้ดังภำพ 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Vision: KV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดแูลจดัการอยา่งเหมาะสม  
ชมุชนมีสว่นร่วมในการดแูลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยัง่ยืน 

สภาพปัญหา 
ที่เก่ียวข้องกับ 
ทรัพยากรป่าไม้ 

การบกุรุก 
การลกัลอบตดัไม้ 

การเสือ่มโทรมของป่า 
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพลดลง 

การพฒันา 
เน้นเศรษฐกิจ 

 ท าไร่ถาวร ท่องเท่ียว การเกษตร 

 การขยายตวัของชุมชน 

 การสร้างปัจจยั พ้ืนฐาน 

 การบุกรุกลกัลอบโดยนายทุน

และคนในพ้ืนท่ี 

กฎหมายและ 
การบงัคบัใช้ 

 การจดัการไม่เหมาะสม 

 ตดัไมเ้กินก าลงั 

 ขาดแผนการจดัการร่วม 

 การเกิดไฟป่า 

 ขาดการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 

 กระแสทุนภายนอกชุมชน 

นอกประเทศ 

 การยดึครองกรรมสิทธ์ิ 

ฯลฯ 

 การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ไม่เป็นจริง 

 ชุมชนอ่อนแอ 

 การไม่รับรองสิทธิชุมชน 

 การแสวงหาผลประโยชน์ 



โสตทัศน์ที ่# 11.7  กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้: กรณีป่าภูค าบก 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 ป่ำภูค ำบก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพ้ืนที่ป่ำแห่งหนึ่งที่ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
จัดกำรควำมรู้ จนเป็นแหล่งหนึ่งที่จะเป็นกรณีศึกษำในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ 
 
กระบวนการ วิธีการจัดการความรู้ ป่าภูค าบก 
 1. การเตรียมพื้นที่และชุมชน 
 ทีมแกนน ำที่เป็นคณะกรรมกำรป่ำชุมชนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ได้พูดคุยท ำควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์
ของป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของชุมชนในที่ป่ำชุมชนได้มีกำรจัดตั้งขึ้น  
 2. การเตรียมทีมงานและบุคลากร 
 ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำไม้จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กรมป่ำไม้เป็นองค์กรสนับสนุนในกำรประสำนงำนกับ
นักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ เช่น พืช สัตว์ เห็ดรำ ไลเคน และภูมิปัญญำจำกสถำบันกำรศึกษำ
และองค์กรต่ำงๆ  
 3. การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล 
 วิธีกำรเริ่มจำกส ำรวจรำยชื่อผู้รู้แต่ละสำขำ เพ่ือให้ได้ปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้รู้เข้ำร่วมส ำรวจ
ข้อมูลด้ำนพืช ด้ำนสัตว์ ด้ำนแมลง ด้ำนไลเคน เห็ดรำ และภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
  3.1 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มพืช ได้ก ำหนด 2 รูปแบบคือ ส ำรวจ
ควำมหลำกชนิดพันธุ์ตำมเส้นทำงเดินทำงและส ำรวจควำมหลำกหลำยในระบบนิเวศ ด้วยกำรวำงแปลง
ศึกษำถำวร ตรวจนับ บันทึกข้อมูลชนิด จ ำนวน ข้อมูลที่ได้น ำไปจ ำแนกชนิด ประเภท รวมทั้งศึกษำกำร
ใช้ประโยชน์ และศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของป่ำในปีต่อๆ ไป  
  3.2 ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มสัตว์ มี 2 รูปแบบ คือ ส ำรวจตัวสัตว์ 
ร่องรอยซำกสัตว์ ตำมเส้นทำงเดินป่ำ และส ำรวจควำมชุกชุมโดยใช้กับดัก และส ำรวจนกโดยใช้กล้อง
ส่องนก เดินตำมเส้นทำงเดินป่ำแบบก ำหนดระยะเวลำ  
 3.3 ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มแมลง โดยใช้กับดัก ผลกำรส ำรวจบนป่ำภูค ำบก 
พบ ด้วงกว่ำง 8 ชนิด ผีเสื้อ 33 ชนิด แมลงปอ 8 ชนิด ตั๊กแตน 10 ชนิด จั๊กจั่น 6 ชนิด มวน 4 ชนิด มด 
6 ชนิด อ่ืนๆ 22 ชนิด 
 3.4 ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มไลเคน ศึกษำควำมหลำกชนิดของไลเคนที่เกำะ
ตำมต้นไม้ ก้อนหิน พ้ืนป่ำ ตำมเส้นทำงเดินป่ำ และศึกษำควำมหลำกชนิดกับควำมหนำแน่น ในแปลง
ถำวร ศึกษำควำมเปลี่ยนแปลงของป่ำ เลือกเก็บข้อมูลบนไม้เด่นและไม้รองที่อยู่ในแปลงศึกษำ ส ำรวจ
พบไลเคนใน 2 กลุ่ม คือ คลัสโตส และโฟลิโอส 



 3.5 ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มเห็ดรา เก็บข้อมูลควำมหลำกชนิดของเห็ดรำใน
แหล่งที่อำศัยตำมเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ พบเห็ดกินได้ 6 ชนิด คือ เห็ดปลวกจิก เห็ดปลวกตำบ เห็ดไค 
เห็ดผึ้งหำงนกยูง เห็ดระโงกขำว เห็ดผึ้งขำว 
 3.6 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บข้อมูลผู้รู้และสำขำของภูมิปัญญำ  
 3.7 จัดท าระบบฐานข้อมูลที่ได้จากชุมชน ที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึง และข้อมูลทั้งหมดคืนสู่
ชุมชนท่ำสีดำในรูปแบบศูนย์เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ชุมชน 

การวางแปลงตวัอย่าง

 
 

ภำพ กำรวำงแปลงเพ่ือส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของชุมชน 

 
 

ภำพ ภูมปิัญญำท้องถิ่นด้ำนพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับป่ำไม้ 
 4. การจัดเวทีสัมมนาการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์  
 5. การเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
 6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 7. การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
   



 8. การจัดตลาดนัดแลกเปลี่ยนความรู้และน าเสนอผลงานจัดการความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้  

 
 
  
แนวทางการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 ในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ มีแนวทำงทั้งในด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ด้ำนกำรจัดกำร
คลังควำมรู้ (knowledge asset) และกำรใช้ควำมรู้ และกำรพัฒนำคน ดังนี้ 
  1. ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ในด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ 
 2. ด้ำนจัดกำรคลังควำมรู้และกำรใช้ควำมรู้ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำคน 
  
โสตทัศน์ที ่# 11.8  สถานการณ์ ปัญหา และเป้าหมายการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ง 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Vision: KV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรชายฝ่ังมีการจดัการอยา่งสมดลุ
และยัง่ยืน ด้วยกระบวนการมีสว่นร่วม 
เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีและความเข้มแข็ง

ของชมุชนชายฝ่ัง 

สภาพปัญหาเก่ียวกบั 
ทรัพยากรชายฝ่ัง 
และชมุชน 

สภาพทรัพยากร
ชายฝ่ัง 

เส่ือมโทรม 

ความขดัแย้ง ชมุชนชายฝ่ังพึง่ตนเอง
ได้น้อยลง 

บริหารจดัการ 
ไมเ่หมาะสม 

 น ้าเสีย มลพิษ 

 ปะการัง หญา้ทะเล สตัว์

ทะเลหายากถูกท าลาย 

 การกดัเซาะชายฝ่ัง 

 ทรัพยากรประมงลดลง 

 การทบัถมของตะกอน 

 ระหวา่งในกบันอกชุมชน 

 ระหวา่งคนในชุมชน 

 ระหวา่งชุมชนกบันายทุน

จากภายนอก 

 ระหวา่งชุมชนกบัรัฐ 

 สิทธิชุมชนถูกละเลย 

 หน้ีสิน 

 อพยพเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

 พ่ึงพาภายนอกมากข้ึน 

 การสูญหายของภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

 ขาดคนสืบทอด 

 ใหค้วามส าคญักบั

เป้าหมายเศรษฐกิจมากกวา่

ส่ิงแวดลอ้ม 

 ขาดการบูรณาการเชิง

นโยบายและการปฏิบติั 

 เนน้แกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ 



 
โสตทัศน์ที ่# 11.9 กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง: กรณีอ่าวบ้านดอน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

กระบวนการ วิธีการจัดการความรู้อ่าวบ้านดอน 
 วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย แตกต่ำงกันไปในแต่ละขั้นตอน 
แบ่งเป็น ขั้นตอนก่อนเริ่มโครงกำร ขั้นตอนด ำเนินโครงกำร และขั้นตอนสิ้นสุดโครงกำร โดยแต่ละ
ขั้นตอนมีเครื่องมือและวิธีกำรดังนี้ 
 1. ข้ันตอนก่อนเริ่มโครงการ 
  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
 1.1 การวิเคราะห์ปัญหา  
 1.2 การยกร่างกิจกรรม  
 1.3 การจัดเวทีการน าเสนอโครงการ  
 2. ขั้นตอนด าเนินโครงการ 
  แบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  2.1 การชี้แจงโครงการแก่ชาวบ้าน  
 2.2 การประชุมประจ าเดือน  
 2.3 การประชุมเครือข่าย  
 2.4 การศึกษาบริบทชุมชน 
 2.5 การถอดบทเรียน  
 2.6 การปฏิบัติ “กิจกรรม”  
 2.7 การส ารวจการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร  
 2.8 การจัดตั้งกองทุน  
 2.9 การรายงานความก้าวหน้า  
 3. ขั้นตอนรายงานและขยายผล 
 
 
โสตทัศน์ที ่# 11.10 วิเคราะห์การจัดการความรู้ของกรณีตัวอย่างและแนวทางการจัดการความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 
 
   
 
 



รูปแบบการจัดการความรู้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรชำยฝั่งมีดังต่อไปนี้ 
 1. เป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้  
  1.1 เป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและภาคี  
  1.2 เป้าหมายเพ่ือสร้างตัวตนและพ้ืนที่ทางสังคม  
 2. ควำมรู้และทักษะของแกนน ำ  
 2.1 ภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้าน 
 2.2 ความรู้จากภายนอก  
 2.3 ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน  
 2.4 ทักษะของแกนน า  
 3. ลักษณะสภำพพ้ืนที่  
 4. ปัญหำที่เกิดข้ึนระหว่ำงปฏิบัติกำร  
 5. ควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์  
 6. กำรมีกลไกกำรด ำเนินงำนที่เข้มแข็ง  
 

แนวทางการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง 
 ประกอบด้วยแนวทำงส ำคัญ คือ 



 1. กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 2. กำรค ำนึงถึงหลักสิทธิชุมชน  
 3. กำรสร้ำงและใช้ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติในโลกควำมเป็นจริง 
 4. กำรบูรณำกำรหนึ่งกิจกรรมหลำยเป้ำประสงค์  
 5. กำรสร้ำงพลังถ่วงดุล  
 5.1 กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของกลุ่ม  
 5.2 กำรสร้ำงควำมหมำยของกิจกรรมสู่คุณค่ำต่อชุมชน สังคม ประเทศชำติ  
 5.3 กำรแสวงหำมิตร  
 6. กำรด ำรงตนเป็นแบบอย่ำง  

 
 
 



หน่วยที่ 12 
การจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก 
 
 
โสตทัศน์ที ่# 12.1 ความหมายและลักษณะของเกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก  
 

ความหมายของเกษตรกรรมย่ังยืน 
 
 “เกษตรกรรมยั่งยืน” เป็นระบบเกษตรที่ให้ควำมส ำคัญกับธรรมชำติ กำรสรำ้งควำมสมดุลของ
ระบบนิเวศ และยังมีควำมหมำยที่มิได้หมำยถึงเพียงระบบกำรผลิต แต่มีควำมเชื่อมโยงทั้งควำมยั่งยืนในทำง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และควำมยุติธรรมทำงสังคม 
 
ลักษณะส าคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน  

ลักษณะส ำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
 1.สอดคล้องกับระบบนิเวศ และสร้ำงควำมสมดุลของธรรมชำติ 
 2.เน้นกำรใช้ทรัพยำกรจำกภำยในชุมชนท้องถิ่น หรือในแปลง  
 3.หลีกเลี่ยงและปฏิเสธกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้มำจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 4.ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  
 5.กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สร้ำงควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำรผลิตทำงกำรเกษตร

ในไร่นำ และผสมผสำนกิจกรรมกำรผลิตให้เก้ือกูลกัน  
 6.ปฏิบัติต่อธรรมชำติและสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยควำมเคำรพ  
 7.มีควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐกิจ ท ำให้เกิดกำรพึ่งพำตนเองด้ำนเศรษฐกิจ ลดรำยจ่ำยด้ำนต้นทุนกำร

ผลิต  
 8.เอ้ืออ ำนวยให้เกษตรกรและชมุชนสำมำรถพัฒนำตนเองได้อยำ่งอิสระ และส่งเสริมให้เกษตรกรมี
บทบำทหลักในกำรพฒันำควำมรู้และกำรวิจัยทำงกำรเกษตรบนฐำนภูมิปัญญำพื้นบ้ำน 
 
ความหมายของตลาดทางเลือก  
 ตลำดทำงเลือก หมำยถึง ตลำดที่เน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธท์ี่เชื่อมโยงกันระหว่ำงผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดกำรช่วยเหลือเก้ือกูลกันของคนในสังคม โดยมีรูปแบบกำรผลิตที่ค ำนึงถึงสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม เก้ือหนุนให้เกิดควำมเข้ำใจและรับผิดชอบซึ่งกันและกัน เพื่อสร้ำงสรรค์สังคมที่ดงีำมและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดลุ เน้นกำรผลติสิ่งที่ครอบครัวต้องกำรบริโภค และเมื่อเหลือจึงน ำมำจ ำหน่ำยในตลำด
ทำงเลือก ทั้งนี้ รปูแบบกำรตลำดทำงเลือกมีหลำยลักษณะ เชน่ ตลำดนัดชุมชน ตลำดนัดท้องถิน่ ตลำดนัดสี
เขียว ระบบส่งตรงถึงผู้บริโภค ระบบคำ้ส่ง และตลำดสง่ออก เป็นต้น 



ลักษณะส าคัญของตลาดทางเลือก 
 จำกพัฒนำกำรทั้งแนวคิดและรูปแบบของตลำดทำงเลือกในสังคมไทย อำจประมวล ลักษณะส ำคัญ
ของตลำดทำงเลือกได้ ดังนี้ 

1.เป็นกำรตลำดที่มีกำรผลิตน ำกำรตลำด ไม่ใช่กำรตลำดน ำกำรผลิต  
2.ให้ควำมส ำคัญในกำรจ ำหน่ำยผลผลิตหรือสินค้ำแก่ผู้บริโภคในชุมชนเดียวกันก่อนเป็นอันดับแรก  
3.จ ำหน่ำยสินค้ำที่ใช้กระบวนกำรผลิตทำงธรรมชำติ ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ไม่ใช้

สำรเคมีในกระบวนกำรแปรรูปและกำรตลำด เป็นสินค้ำที่ดี มีคุณภำพ  
4.ใช้หีบห่อหรอืบรรจุภัณฑ์ที่เน้นควำมสะอำด ประหยัด ใช้วัสดุท้องถิ่น  
5.ซื้อและจ ำหน่ำยสินค้ำในรำคำยุติธรรม กำรก ำหนดรำคำเป็นควำมตกลงร่วมกันของเกษตรกรผู้ผลิต 

และผู้บริโภค  
6.เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรตลำด ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้เกษตรกรได้รับ

ข้อมูลข่ำวสำร และมีข้อมูลด้ำนกำรตลำด  
7.เน้นกำรสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเกษตรกรกับผู้บริโภคเป็น

ควำมสัมพันธ์ที่เก้ือหนุนกันและกัน เท่ำเทียมกัน และมีเป้ำหมำยเหมือนกันคือต้องกำรอำหำรที่ปลอดสำรเคมี  
 
 

โสตทัศน์ที่ # 12.2 แนวคิดและหลักการการจัดการความรู้ในด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและตลาด
ทางเลือก 
 แนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้เกษตรกรรมยั่งยืน เน้นระบบคุณค่ำใหม่ และให้ควำมส ำคัญกับควำมรู้ภูมิ
ปัญญำของเกษตรกรและชุมชน ผสำนกับควำมรู้จำกภำยนอก  
 หลักกำรกำรจัดกำรควำมรู้เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีลักษณะบูรณำกำร ไม่แยก
ส่วน มีลักษณะเป็นพลวัต และเชื่อมโยงมิติที่หลำกหลำยทั้งมิติทำงนิเวศวิทยำ มิติทำงเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 

 
หลักการจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืน และตลาดทางเลือก  

จะให้ควำมส ำคัญกับประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1. กำรให้ควำมส ำคัญกับควำมรู้จำกกำรปฏิบัติ  
2. กำรจัดกำรควำมรู้โดยเน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
3. กำรให้ควำมส ำคัญกับระบบคุณค่ำและควำมเชื่อ  
4. กำรเน้นควำมหลำกหลำยของระบบเกษตรกรรม  
5. กำรจัดกำรควำมรู้ที่เชื่อมโยงควำมรู้ระหว่ำงเกษตรกรผู้ผลิต และผู้บริโภค  
 
 

 



โสตทัศน์ที่ # 12.3 กรณีศึกษาการจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนาม
ชัยเขต 

 

หลักการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต 
 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนำมชัยเขต เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เรียกได้ว่ำประสบควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนทำงด้ำนเกษตรอินทรีย์ โดยมีหลักกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ในประเดน็ต่ำงๆ ได้แก่  

1. กำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำด 
2. กำรส่งเสริมกำรผลิตสนิค้ำเกษตรอินทรีย์ 
3. กำรบริหำรงำนอย่ำงเปน็ระบบทั่วทั้งองค์กร 
4. กำรก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรกลุ่มในอนำคตอย่ำงชัดเจน 

4.1 กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู ้และฐำนข้อมูล  
4.2 กำรพัฒนำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยของผลผลิตทำงกำรเกษตร  
4.3 กำรพัฒนำ ระบบกำรผลิต และกำรจัดกำรกลุ่ม  

 4.4 กำรพัฒนำระบบกำรกระจำยสินคำ้  
 4.5 กำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค  
 4.7 กำรพัฒนำระบบสื่อสำรและประชำสัมพนัธ์ด้วยสื่อต่ำงๆ 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ. สนามชัยเขต 

 ในที่นี้สำมำรถวิเครำะห์กำรจัดกำรควำมรู้ของกลุ่มได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การก าหนดความรู้ที่ต้องการ โดยทำงกลุ่มจะก ำหนดควำมรู้ที่ต้องกำรที่ส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อน
กลุ่ม นั่นคือ ปริมำณผลผลิต มำตรฐำนกำรผลิตสนิค้ำเกษตรอินทรีย์ที่ตลำดต้องกำร รวมถึงวิธีกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ทำงกลุ่มจะมีกำรสร้ำงควำมรู้และแสวงหำควำมรู้จำกกำร
แลกเปลี่ยนพูดคุยกบัผู้บรโิภคเกี่ยวกับจ ำนวนและคุณภำพที่ตลำดต้องกำร รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
ทำงกำรผลิตในกำรเรียนรู้จำก “โรงเรียนเกษตรอินทรีย์”  
 3. การจัดระบบความรู้ จำกควำมรู้ที่ได้มำทั้งจำกในตัวสมำชิกเอง จำกผู้บริโภค รวมถึงภำคีที่
เก่ียวข้อง จะน ำมำจัดเป็นระบบควำมรู้  
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ทำงกลุ่มมีกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ทั้งทำงดำ้นกำร
ผลิตและกำรตลำดของกลุ่ม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจำกข้อมูลควำมรู้เรื่อง “รำคำสินค้ำ”  
 5. การเข้าถึงความรู้ จำกองค์ควำมรู้ที่ไดป้ระมวลและกลัน่กรองทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดนั้น 
ทำงกลุ่มได้จัดท ำช่องทำงกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้เหล่ำนัน้ที่หลำกหลำย  
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำงกลุ่มได้มีกำรแบ่งปนัแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งเปน็ควำมรูช้ดัแจ้ง
จำกกำรแสดงข้องมูลตำ่งๆ อำท ิในอินเตอร์เน็ตเก่ียวกับวิธีกระบวนกำรผลิตสนิค้ำเกษตรอินทรยี์ เพื่อเพิ่มควำม
มั่นใจให้กับผู้บริโภค กำรแสดงรำคำรับซื้อผลผลิตเพื่อให้สมำชิกเกิดควำมมั่นใจในกำรผลิตสินคำ้เกษตร เป็นต้น 



 7. การเรียนรู้ จำกกำรที่กลุ่มไดม้ีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งดำ้นกำรผลิตและกำรตลำด ท ำให้สมำชิกใน
กลุ่มเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันที่จะสำมำรถตัดสนิใจในกำรผลิตและกำรตลำด  
 

หลักการส าคัญในการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต 
 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนำมชัยเขตมีหลักกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ สรุปได้ดังนี ้

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์  
2. การจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกผู้ผลิต  
3. การจัดท าฐานข้อมูลการผลติ การใช้ปัจจัยการผลิต และรายการผลิต การวางแผนการผลิตและ

การตลาด  
 

ปัจจัยเอือ้ต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต 
 ปัจจัยเอ้ือต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ของกลุ่มฯ สรุปเปน็ประเด็นตำ่งๆ ได้ดังนี้ 
 1. ผู้น า เป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่ท ำให้กำรจัดกำรควำมรูป้ระสบควำมส ำเร็จ  
 2. กลยุทธ์ กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนทีช่ัดเจนในกำรจัดกำรควำมรูโ้ดยมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูใ้น
รูปแบบโรงเรียนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสมำชิกผู้ผลิต ฐำนข้อมูลกำรผลิต กำรใช้
ปัจจัยกำรผลิต และรำยกำรผลติ กำรวำงแผนกำรผลติและกำรตลำดอย่ำงชัดเจน 
 3. วัฒนธรรมองค์กร ทำงกลุ่มมีควำมเชื่อและศรัทธำในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะน ำพำกลุ่มไปสู่กำร
ท ำกำรเกษตรที่มีลักษณะแบบกำรเกษตรกรรม 

 
 

โสตทัศน์ที่ # 12.4 กรณีศึกษาการจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
เชียงใหม่ จ ากัด  
 
หลักการด าเนินงานของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ ากัด 
  มีหลักกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้  
 1. กำรบริหำรกลุ่ม/เครือข่ำยที่เป็นรูปธรรม  
 2. กำรจัดกำรกำรผลิตที่เป็นระบบ  
 3. กำรจัดกำรระบบกำรตลำดและกำรกระจำยสินค้ำที่หลำกหลำย  
    3.1 กำรจัดหำพื้นที่ตลำดในตัวเมืองเชียงใหม่  
  3.2 กำรกระจำยสินค้ำโดยกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์โดยตรง โดยมีกำรกระจำยสินค้ำหลำกหลำย
รูปแบบ 
 



กระบวนการจัดการความรู้ของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ ากัด 
 จำกกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ ำกัด สำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ได้เป็น 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การก าหนดความรู้ที่ต้องการ คือ กำรวำงแผนกำรผลิต กำรแปรรูปผลผลิต กำรตลำดและกำร
กระจำยสินค้ำ  
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยทำงสหกรณ์จะมีกำรจัดประชุมร่วมกัน ทุกๆ 3 เดือน  
  3. การจัดระบบความรู้ สหกรณ์จะมีกำรแยกองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต และกำรตลำดจัดท ำ
แผนกำรผลิตอย่ำงเป็นระบบ  
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยใช้ “ภำษำ” เดียวกันทั้งองค์กร  
  5. การเข้าถึงความรู้ องค์ควำมรู้ทีได้จำกกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบ และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจำกกำรประชุมร่วมกันทุกๆ 3 เดือน  
  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จะเกิดขึ้นจำกสมำชิกด้วยกันเอง รวมทั้งภำคี เครือข่ำยที่คอย
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ในเกือบทุกด้ำน  
  7.  การเรียนรู้ จำกกำรที่กลุ่มได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดจำกทั้งสมำชิก
ด้วยกันเอง รวมทั้งหน่วยงำนและภำคีเครือข่ำย ท ำให้สมำชิกของสหกรณ์เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันที่ จะสำมำรถ
ตัดสินใจในกำรผลิตและกำรตลำด  
 

หลักการส าคัญในการจัดการความรู้ของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ ากัด 
ทำงสหกรณ์ฯ มีหลักกำรส ำคัญในกำรจัดกำรควำมรู้ที่สำมำรถเป็นที่ เรียนรู้แก่กลุ่มอ่ืนได้ มี

รำยละเอียดดังนี้ 
  1. กำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบของกลุ่ม  
  2. กำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบของเครือข่ำย 
     
 

ปัจจัยเอือ้ต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ ากัด  
 ปัจจัยเอ้ือต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ของกลุ่มฯ สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
 1. กำรมีประสบกำรณ์ในกำรรวมกลุ่มขับเคลื่อนขบวนกำรเกษตรอินทรีย์มำอย่ำงยำวนำน  
 2.  กำรจัดกำรด้วยหลักควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของสมำชิก  
 3. กำรประสำนกำรเรียนรู้และเชื่อมโยงงำนด้ำนต่ำงๆ เก่ียวกับกำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ร่วมกับภำคี
เครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง  
 
 
โสตทัศน์ที ่# 12.5 กรณีศึกษาการจัดการความรู้ตลาดทางเลือกของเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว
มหาสารคาม 



 

หลักการด าเนินงานของตลาดนัดสีเขียวมหาสารคาม  
กำรด ำเนินงำนของตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมมีหลักกำรที่ส ำคัญในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

 1. การบริหารงานที่ เป็นระบบ  โดยจะมีคณะกรรมกำรตลำดเป็นผู้ดูแล โดยองค์ประกอบ
คณะกรรมกำรมำจำกตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนต่ำงๆ ที่มำขำยในตลำดนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมกำรจะ
ก ำหนดกฎระเบียบในกำรบริหำรตลำด  

2. การเน้นการขายสินค้าตามฤดูกาล เกษตรกรในจังหวัดมหำสำรคำมจะด ำเนินกำรน ำผลผลิตที่
น ำมำขำยในตลำด ซึ่งผลผลิตจะมีควำมหลำกหลำย ทั้งผลผลิตจำกแปลงเกษตรผสมผสำน และกำรเก็บพืชผัก
จำกธรรมชำติ  

3. การใช้การจัดการความรู้เป็นกลไกในการด าเนินการ ทำงเครือข่ำยฯ ได้ใช้กำรจัดกำรควำมรู้ใน
กำรด ำเนินกำรบริหำรตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมตั้งแต่กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำด 
รวมถึงกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกับกลุ่มผู้บริโภค  

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของตลาดนัดสีเขียวมหาสารคาม  
 ตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยสำมำรถน ำมำวิเครำะห์
ตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ได้ดังนี้  

1. การก าหนดความรู้ที่ต้องการ 
ทำงเครือข่ำยฯ ได้มีกำรจัดกำรควำมรู้โดยเน้นกำรศึกษำเรื่องระบบตลำดทำงเลือก จึงได้ศึกษำ

เร่ืองรำวที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำตลำดนัดสีเขียว ซึ่งพบว่ำฐำนวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำเป็นวัฒนธรรม
ของชุมชนนับแต่อดีต เป็นกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงเครือญำติ หรือ แลกเปลี่ยนภำยในชุมชนและระหว่ำงชุมชน 
หรือวัฒนธรรมที่เอำผลผลิตไปวัดเพื่อไปท ำบุญในงำนประเพณีต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือกัน  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กระบวนกำรส ำรวจหำข้อมูล และแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ ด ำเนินกำรโดยใช้กำรประชุม และกำรศึกษำดู

งำนเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้  
 2.1 กำรประชุมในกลุ่มเกษตรกรที่ท ำเกษตรกรรมยั่งยืน  
 2.2 กำรจัดกำรศึกษำดูงำนตลำดทำงเลือกในจังหวัดอื่นๆ  
3. การจัดระบบความรู้ 
หลังจำกที่ได้มีกำรประชุมและศึกษำดูงำนแล้วนัน้ ทำงเครือข่ำยฯ ได้มีกำรจัดระบบควำมรู้ โดยกำรจัด

ประชุมอีกครั้ง โดยมีทั้งกลุ่มเกษตรกร เจ้ำหน้ำที่องค์กรพัฒนำเอกชนมำร่วมกันสังเครำะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จำกเวที
กำรประชุมที่ผ่ำนมำและกำรศึกษำดูงำน  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
จำกกำรมองเห็นตลำดทั่วไปว่ำคนที่เข้ำไปขำยของในตลำดต้องเป็นนักขำย กลำยเป็นกำรที่กลุ่ม

เกษตรกรที่มำขำยของในตลำดทำงเลือกนั้น เป็นผู้เอำผลผลิตที่ดีมำให้กับผู้บริโภค และอยู่บ นฐำนกำร
แลกเปลี่ยนแบ่งปันควำมรู้ มำกกว่ำกำรเน้นกำรขำยแบบเอำก ำไรเป็นตัวตั้ง  



5. การเข้าถึงความรู้ 
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ในเร่ืองกำรจัดท ำตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมที่

เน้น “กำรขำยผลผลิตที่ดีมำให้กับผู้บริโภคและอยู่บนฐำนกำรแลกเปลี่ยนแบ่งปันควำมรู้” ได้ถูกถ่ำยทอดให้กับ
สมำชิกและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้รับรู้ทั่วถึงกันผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทำงเครือข่ำยฯ มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ให้กับกลุ่มผู้บริโภคและผู้ผลิต ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
6.1 กำรจัดกำรควำมรู้ให้กับผู้บริโภค กำรสร้ำงให้ผู้บริโภคเข้ำใจผลผลิตที่มำจำกฐำนระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นควำมรู้พื้นฐำนที่มีกำรสื่อสำรให้ได้รับรู้ โดยกำรจัดเวทีท ำควำมเข้ำใจให้ผู้บริโภคได้รับรู้
เร่ืองกำรผลิตและควำมรู้อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกำรบริโภค  

6.2 กำรจัดกำรควำมรู้ในกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ผลิตเป็นกลุ่มที่มีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
กำรตลำด กำรจัดกำรควำมรู้ในกลุ่มผู้ผลิตจะเน้นในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรตลำด กำรท ำมำตรฐำนตลำด หรือ 
มำตรฐำนสินค้ำ  

7. การเรียนรู ้
ทำงกลุ่มมีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญด้วยกำรกำรสรุปบทเรียน หรือถอดบทเรียน ซึ่งจะด ำเนินกำรเป็น

ประจ ำ โดยกำรสรุปงำนประจ ำวันที่มีตลำดนัดและกำรประชุมประจ ำปี ซึ่งกำรถอดบทเรียนถือเป็นกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่ส ำคัญ เนื่องจำกเป็นวิธีกำรสังเครำะห์ควำมรู้ที่มีจำกตัวคน หรือประสบกำรณ์ของผู้เกี่ยวข้อง ออกมำ
เป็นควำมรู้ที่ชัดแจ้ง โดยกำรบันทึกเป็นเอกสำรสรุปบทเรียนของเครือข่ำย  

  
หลักการจัดการความรู้ด้านการตลาดของเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวมหาสารคาม 

 เครือข่ำยตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมมีหลักกำรจัดกำรควำมรู้ที่ส ำคัญในประเด็นต่ำงๆ ได้แก่ 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ตลำดนัดสีเขียว มีแนวคิดที่แตกต่ำงจำกตลำดทั่วไป โดยคำดหวังว่ำ 

ตลำดสีเขียวจะเป็น “ ตลำดแห่งควำมเข้ำใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบกำรณ์ และผสมผสำน
วัฒนธรรม”  

2. การใช้พื้นที่ตลาดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อก ำหนดให้ตลำดเป็นพื้นที่แห่งกำรเรียนรู้ จึงท ำให้
รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้เน้นไปที่กำรปฏิบัติกำรจริง  

3. การใช้สื่อในการจัดการความรู้ที่หลากหลาย แม้ว่ำรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้จะใช้พื้นที่ปฏิบัติกำร
จริงเป็นรูปแบบหลักในกำรจัดกำรควำมรู้ หรือจัดกำรควำมรู้ท่ำมกลำงกำรปฏิบัติกำร  

 

ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นปัจจัยเอื้อและไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีปัจจัยเงื่อนไขที่เก่ียวข้องทั้งที่เป็นปัจจัยเอ้ือและไม่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยเอ้ือต่อกำรจัดกำรควำมรู้ มีดังนี้ 
  1.1 กำรมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำตลำดที่ชัดเจน  
  1.2 กำรมีส่วนร่วมจำกหลำยกลุ่มองค์กร กลุ่มองค์กรต่ำงๆ  
  1.3 กำรมีตัวอย่ำงจำกที่อ่ืนเป็นจุดเรียนรู้  
  1.4 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ  



  1.5 ต้นทุนควำมรู้ของชุมชน  
  1.6 กระบวนกำรกลุ่ม  
  1.7 กำรสรุปบทเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  
 2. ปัจจัยอุปสรรคต่อกำรจัดกำรควำมรู้ มีดังนี้  
 2.1 ภำระกิจที่หลำกหลำยของผู้ผลิตหรือพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำด  
 2.2 กำรจัดกิจกรรมด้ำนควำมรู้บำงครั้งยังไม่สอดคล้องกับผู้บริโภค  
 2.3 ขำดแหล่งเรียนรู้ที่ดี  
 2.4 ขำดกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผนและติดตำม กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
 
 

บทเรียนจากการจัดการความรู้ของเครือข่ายตลาดนัดมหาสารคาม  
 กำรจัดกำรควำมรู้ในด้ำนตลำดของเครือข่ำยตลำดนัดมหำสำรคำม ได้มีบทเรียนในกำรจัดกำร

ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ ได้ดังนี้ 
1. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยรูปแบบกับผู้บริโภค  
2. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีเน้นปฏิบัติกำรจริง และสร้ำงกำรส่วนร่วมจำกทุกส่วนที่เก่ียวข้อง  
3. กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของตลำดร่วมกัน  
4.  กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนแบ่งปันระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค  
5.  กำรจัดกำรควำมรู้ที่เน้นกำรให้คุณค่ำของตลำดในด้ำนกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค  
6.  กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ครบกระบวนกำร นับแต่วิธีคิด ที่น ำไปสู่กำรก ำหนดทิศทำงและ

เป้ำหมำยงำนตลำด และกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่เชื่อมโยง 

  
แนวทางการจัดการความรู้ของเครือข่ายตลาดนัดมหาสารคาม  

แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำยตลำดนัดมหำสำรคำม ซึ่งพัฒนำจำกผลกำรจัดกำรควำมรู้และ
บทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ผ่ำนมำ สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

1. กำรจัดกำรควำมรู้ควรเน้นกำรจัดกำรควำมรู้ที่เชื่อมโยงระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค และท ำให้เกิด
กำรเรียนรู้ระหว่ำงกันทั้งสองกลุ่ม  

2. กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มต่ำงๆที่เก่ียวข้อง ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
3. กำรรักษำวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนแบ่งปันที่สร้ำงขึ้น  
4. กำรให้ควำมส ำคัญกับคุณค่ำของตลำดในฐำนะที่เป็นตลำดทำงเลือกของทุกคน ทั้งผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค  
 
 



โสตทัศน์ที ่# 12.6  กรณีศึกษาการจัดการความรู้ตลาดทางเลือกของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคา
ผลผลิตและการตลาด อ าเภอน้ าปาด  
 
หลักการด าเนินการของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคาผลผลิตและการตลาด อ าเภอน้ าปาด  
 วิสำหกิจชุมชนส่งเสริมรำคำผลผลิตและกำรตลำด อ ำเภอน้ ำปำดมีหลักกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญหลำย
ประกำร ได้แก่ 

 1. การบริหารจัดการกลุ่ม 
 1.1 มีกำรระดมหุ้น  
 1.2 มีกำรประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 1.3 มีกฎ กติกำในกำรบริหำรกลุ่ม  
 1.4 มีหลักกำรส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม คือ “กำรไม่มองประโยชน์ส่วนตัวจึงอยู่ได้” 

กำรท ำงำนต้อง “สุขใจ” สมำชิกในกลุ่มต้องร่วมด้วยช่วยกันและเสียสละ 
 2. การผลิตและการเพิ่มมูลค่า 

   3. มาตรฐานความปลอดภัย 
    4. การตลาดและการกระจายสินค้า 
   4.1 ช่องทำงกำรตลำด  

 4.2 กำรกระจำยสินค้ำ  
   5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับลูกค้า  
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคาผลผลิตและการตลาด อ าเภอ
น้ าปาด  
 จำกกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนส่งเสริมรำคำผลผลิตและกำรตลำด อ ำเภอน้ ำปำด สำมำรถ
วิเครำะห์กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้เป็น 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1. การก าหนดความรู้ที่ต้องการ โดยทำงกลุ่มจะก ำหนดควำมรู้ที่ต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมี
ประเด็นควำมรู้ที่ส ำคัญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ขององค์กร นั่นคือ กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ “ไม่มองประโยชน์
ส่วนตัว” เน้นกำรท ำงำนที่ต้อง “สุขใจ” และ “กำรร่วมด้วยช่วยกันและเสียสละ” ของสมำชิก  
   2. การสร้างและแสวงหาความรู้ จำกกำรก ำหนดควำมรู้ที่ต้องกำรเกี่ยวกับกำรตลำดที่ผู้บริโภค
ต้องกำร และกำรผลิตที่จะน ำไปสู่กำรตลำดนั้น  
   3. การจัดระบบความรู้ จำกควำมรู้ที่ได้มำทั้งจำกในตัวสมำชิกเอง จำกผู้บริโภค รวมถึงภำคีที่
เก่ียวข้อง จะน ำมำจัดเป็นระบบควำมรู้  
   4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ทำงกลุ่มมีกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ทั้งทำงด้ำนกำร
ผลิตและกำรตลำดของกลุ่ม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจำกข้อมูลควำมรู้เรื่อง “คุณภำพสินค้ำที่ตลำดบนต้องกำร” ที่
สำมำรถน ำมำก ำหนดเป็นมำตรฐำนสินค้ำของทำงกลุ่ม ซึ่ งเป็นองค์ควำมรู้ที่สมำชิกต้องท ำกำรผลิตให้ได้ตำม
มำตรฐำนนั้น 



   5. การเข้าถึงความรู้ จำกองค์ควำมรู้ที่ได้ประมวลและกลั่นกรองทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดนั้น 
ทำงกลุ่มได้จัดท ำช่องทำงกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้เหล่ำนั้นที่หลำกหลำย  
   6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำงกลุ่มได้มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งเป็นควำมรู้ชัดแจ้ง
จำกกำรแสดงข้องมูลต่ำงๆ  
   7. การเรียนรู้ จำกกำรที่กลุ่มได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด ท ำให้สมำชิก
ในกลุ่มเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันที่จะสำมำรถตัดสินใจในกำรผลิตและกำรตลำด  
 

หลักการจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคาผลผลิตและการตลาด อ าเภอน้ า
ปาด  
  กลุ่มได้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนตลอด มีกำรจัดกำรเรียนรู้ หลำยวิธีที่ส ำคัญได้แก่   

1. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง  
2. กำรเรียนรู้จำกสื่อต่ำง ๆ  
3. กำรเข้ำรับกำรอบรมตำมหน่วยงำนต่ำงๆ  
4. กำรเข้ำร่วมสัมมนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคาผลผลิตและ
การตลาด อ าเภอน้ าปาด  
 ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ของวิสำหกิจชุมชนส่งเสริมรำคำผลผลิตและกำรตลำด อ ำเภอน้ ำปำด 
เกิดขึ้นจำกหลำยปัจจัย ได้แก่ 
  1. ควำมพยำยำมและควำมตั้งใจในกำรท ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำย  
  2. ควำมซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค  
  3. ผู้น ำกลุ่มเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  

4. กำรจัดประชำสัมพันธ์  
  



หน่วยที่ 13 
การจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน 
 
   

 
โสตทัศน์ที ่# 13.1  ความหมาย ความเป็นมา องค์ประกอบ และประเภทของวิสาหกิจชุมชน 

 
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน 

วิสำหกิจชุมชน (community enterprise) มีควำมหมำยครอบคลุมในประเด็นต่ำงๆ คือ 
1. เป็นกิจกำรของชุมชนที่มุ่งเนน้กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นผสมผสำนภูมิปัญญำสำกล  
2. ผลผลติของกิจกำรเป็นสนิค้ำ บริกำร หรือกำรอ่ืน เกิดขึ้นจำกสินทรัพย์ที่เปน็ทุนของชุมชนที่

ไม่ได้หมำยถึงแต่เพียงเงนิ แต่รวมถึงทรัพยำกร ผลผลิต ควำมรู้ ภูมิปัญญำ ทนุทำงวัฒนธรรม ทนุทำง
สังคม ได้แก่ กฎเกณฑ์ทำงสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นพี่เปน็น้องไว้ใจกัน  

3. มีรูปแบบกำรจัดกำรที่เหมำะสมโดยคนในชุมชน เพื่อสร้ำงรำยได้ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกของ
ชุมชน  

4. มุ่งเน้นกำรสร้ำงโอกำสและเพิ่มรำยได้ ทั้งในระดับครัวเรือน กลุม่/องค์กร และเครือข่ำยใน
ชุมชน 

5. มุ่งสู่เป้ำหมำย คือควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยัง่ยืนบนพืน้ฐำน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความหมายของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนวำ่ หมำยถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกนัโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำกิจกรรม
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชมุชนในเครือข่ำย ทั้งนี้ กำรสร้ำงเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนจัดเปน็กระบวนกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ระดมปัจจัยพื้นฐำน และรวมพลังเพื่อเสริม
ศักยภำพซึ่งกันและกนั และต่อรองกับกลุ่มอื่นๆ โดยเครือข่ำยดังกล่ำวเป็นกำรรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชน 
ระหว่ำงกลุ่มกับกลุ่ม ชุมชนกับชุมชน  

 
องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน  

วิสำหกิจชุมชนมีองค์ประกอบส ำคัญอยู่ 7 ประกำร  
1. ชุมชนเป็นเจ้ำของและผู้ด ำเนินกำร  
2. ผลผลติมำจำกกระบวนกำรในชมุชน  
3. ริเริ่มสร้ำงสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน  
4. มีฐำนภูมิปญัญำท้องถิน่ผสมผสำนกับภูมปิัญญำสำกล  
5. มีกำรด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร กิจกรรมต่ำงๆ ที่ด ำเนนิกำรต้องเชื่อมโยงอย่ำงเปน็ระบบ  



6. มีกระบวนกำรเรียนรู้เป็นหัวใจ  
7. มีกำรพึ่งตนเองเป็นเปำ้หมำย  
 

ประเภทของวิสาหกิจชุมชน  
กำรจ ำแนกวิสำหกิจชุมชนสำมำรถท ำได้หลำยวิธี ขึ้นกับหลักกำรในกำรจ ำแนก ซึ่งมีรำยละเอียดใน

กำรจ ำแนก ดังนี ้
1. จ ำแนกตำมกิจกรรมที่ประกอบกำร สำมำรถจ ำแนกได้เปน็ 4 ประเภท ดังนี ้ 

1.1 ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของชุมชนหรือการแปรรูปผลิตผลการเกษตร  
1.2 ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรและภมูิปัญญาของชุมชน 
1.3 ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร

ชุมชน  
1.4 ระบบการตลาด การบริการ และสวัสดิการชุมชน  

2. จ ำแนกตำมขอบข่ำยของกิจกำรที่ประกอบกำร สำมำรถก ำหนดได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
2.1 วิสาหกิจชุมชนทีป่ระกอบกิจการเดี่ยว  
2.2 วิสาหกิจชุมชนทีป่ระกอบกิจการในรูปเครือข่าย  

3. จ ำแนกตำมเปำ้หมำยของผลผลติของกิจกำร จ ำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
3.1 ระดับพื้นฐาน  
3.2 ระดับพัฒนา  
3.3 ระดับก้าวหนา้  

4. กำรจ ำแนกตำมระดับกำรพฒันำ แบ่งได้เป็น 3 ระดบั (กรมส่งเสริมกำรเกษตร 2547, น. 15) 
ดังนี ้

4.1 ระดับครอบครัว  
4.2 ระดับชุมชนและเครือข่ำย  
4.3 ระดับธุรกิจ  

5. จ ำแนกตำมลักษณะของผลผลิต จ ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
5.1 ประเภทสินคา้  
5.2 ประเภทบริการ  

 
โสตทัศน์ที ่# 13.2  การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 
เป้าหมายของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

เป้ำหมำยของกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนไว้อย่ำงครอบคลุม ดังนี้ 
1. สนับสนนุการเรียนรู้  
2. สร้างกระบวนการเรียนรู้และระบบการพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน  
3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่มีอิสระ 



4. กระจายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ไปสู่ทุกส่วนของชุมชน  

 
หลักการพื้นฐานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  

1. กำรท ำงำนที่เร่ิมจำกจุดเล็กและขยำยไปสู่หน่วยใหญ่  
2. กำรรักษำพันธกรณี ควำมสัมพนัธ์ และกำรสื่อสำรที่เปน็ระบบ  
3. กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ เป็นกำรพัฒนำสมำชิก  
4. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก  
5. กำรสร้ำงผลของกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมจำกกำรจัดกำรกลุ่ม  
6. กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของผู้น ำ  
7. กำรมีชุมทำงสื่อสำรที่หลำกหลำย  
8. กำรมีพันธะสญัญำที่หนักแน่นระหว่ำงกัน  
9. เป้ำหมำยทิศทำงกลุ่มต้องชัดเจน  
10. กำรค ำนึงถึงระยะของพัฒนำกำรกลุ่ม  
 

ปัจจัยและคุณค่าส าคัญของการประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 ปัจจัยและคุณคำ่ส ำคัญของกำรประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนไว้ดงันี้ 

1. กำรเรียนรู้  
2. กำรพึ่งตนเอง  
3. ภูมิปัญญำท้องถิ่น วัน 
4. ทุนชุมชน 
5. ควำมยั่งยืน  
6. ควำมเท่ำเทียม  
7. ธรรมำภิบำล  
8. เครือข่ำย  
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
 ซึ่งน ำมำสรุปได้ 6 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 กำรค้นหำศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน  
 ขั้นตอนที่ 2 วิสำหกิจชุมชนเข้ำสู่กระบวนกำรเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 วิสำหกิจชุมชนก ำหนดแผนกำรพัฒนำ 
ขั้นตอนที่ 4 กำรส่งเสริมสนับสนุน 
ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินศักยภำพต่อเนื่อง 
ขั้นตอนที่ 6 กำรรำยงำน 
 



 สรุปได้วำ่ เป้ำหมำยของกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ครอบคลุมในเร่ือง กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ สร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ และระบบกำรพัฒนำเพื่อกำรพึ่งพำตนเองของชุมชน พฒันำระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนที่มีอิสระ พึ่งพำตนเองและพัฒนำระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยมีหลักกำรพื้นฐำนในกำรสง่เสริมวิสำหกิจ
ชุมชนหลำยประกำร คือ กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนควรเริ่มจำกเล็กไปหำใหญ่ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วม ค ำนึงถึงภูมิปัญญำท้องถิ่น นิยำมทุนชุมชนทีน่อกเหนือจำกตัวเงิน มุ่งสู่กำรพึง่ตนเอง ก ำหนดเป้ำหมำย
ให้ชัดเจน พัฒนำบนพื้นฐำนควำมยั่งยืน บริหำรจัดกำรวิสำหกิจชุมชนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีชุมทำงสื่อสำรที่
หลำกหลำย ขยำยสู่เครือข่ำย และประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
 ส่วนกำรสง่เสริมวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ของนักส่งเสริมกำรเกษตร ประกอบด้วย กำรท ำหนำ้ที่
เป็นวิทยำกรกระบวนกำร ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ และมีสว่นร่วมในกำรจัดท ำแผนแมบ่ทชุมชน โดยผ่ำน
กระบวนกำรจัดท ำเวทีชุมชน คน้หำและวิเครำะห์กิจกรรมที่ต้องกำรจะแก้ปัญหำและสร้ำงศักยภำพที่มีอยู่ใน
แผนและกจิกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนในชุมชนที่มีควำมตั้งใจจะแก้ปัญหำและสร้ำงศักยภำพ รวมตัวกันเป็น
กลุ่ม ประเมินศักยภำพวสิำหกิจชุมชน วำงแผนพฒันำวิสำหกิจชุมชน ศึกษำดูงำนจำกแหล่งเรียนรู้ และ
ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนบัสนนุวิสำหกิจชุมชน  

 
โสตทัศน์ที ่# 13.3  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับควำมส ำเร็จของวิสำหกิจชุมชนได้ โดยจ ำแนกเป็นปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยภำยใน ได้แก่ 
  1.1ปัจจัยด้ำนกำรเรียนรู ้
   1.1.1 ปัจจัยด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น  
   1.1.2 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่ม  
   1.1.3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยนอกกลุ่มเครือข่ำย  
   1.1.4 ผู้สืบทอดภูมปิัญญำท้องถิ่น  
   1.1.5 ผู้รู้ ผู้อำวุโส หรือปรำชญ์ชำวบำ้น 
   1.1.6 กำรแสวงหำควำมรู้ใหม่  
  1.2 ปัจจัยด้ำนกรรมกำร 
   1.2.1. ภำวะควำมเปน็ผูน้ ำของกรรมกำรวิสำหกิจชุมชน  
   1.2.2. ภำระงำนต่ำงๆ จำกโครงกำรของภำครัฐและชุมชน  
  1.3 ปัจจัยด้ำนสมำชิก 
   1.3.1 กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก  
   1.3.2 ทักษะและควำมสำมำรถของสมำชิก  
   1.3.3 ควำมเข้ำใจในหลักกำรและวัตถปุระสงค์ของวิสำหกิจชุมชน  
   1.3.4 กำรจัดสรรเวลำจำกภำระงำนกำรประกอบอำชีพ  
   1.3.5 ผลประโยชน์แก่สมำชิกและชุมชน  
  1.4 ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรงำน  
   1.4.1 กำรมีเป้ำหมำยทีช่ัดเจน  



   1.4.2 กำรมีแผนกำรผลติที่ชัดเจน  
   1.4.3 ก ำหนดโครงสร้ำง ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสม  
   1.4.4 กำรมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใส  
   1.4.5 กฎระเบียบข้อบังคับข้อบังคับเปน็ที่ยอมรับ 
   1.4.6 ปัจจัยด้ำนเงินทุน  
   1.4.7 กำรแบ่งปนัผลประโยชน์  
   1.4.8 กำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพสนิค้ำและบริกำร  
   1.4.9 กำรประเมินผลอยำ่งต่อเนื่อง  
   1.4.10 กำรประสำนงำนและกำรสร้ำงเครือข่ำย  
  1.5 ปัจจัยด้ำนกิจกรรมของวิสำหกิจชุมชน 
   1.5.1. ควำมหลำกหลำยของกิจกรรม  
   1.5.2. ควำมเชื่อมโยงของกิจกรรม  
   1.5.3. กิจกรรมด้ำนสวัสดิกำร 
  2. ปัจจัยภำยนอก เป็นปัจจัยที่อยูน่อกวิสำหกิจชุมชน แต่ส่งผลต่อกำรพัฒนำวิสำหกิจ
ชุมชน ได้แก ่
  2.1 กำรมีเครือข่ำยภำคี และองค์กรสนับสนนุจำกภำยนอก  
  2.2 แหล่งเงินทุนภำยนอก กำรมีแหล่งเงินทนุภำยนอกหลำยๆ แหลง่  
  2.3 กำรส่งเสริมสนบัสนุนของหน่วยงำนตำ่งๆ ที่มบีทบำทต่อกำรด ำเนินงำนของ จะมี
ผลต่อควำมส ำเร็จของวิสำหกิจชุมชน ดังนี้ 
   1) กำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้  
   2) กำรติดตำม กระตุ้นกำรด ำเนนิกำรวิสำหกิจชุมชน 
   3) กำรตรวจสอบรับรองสินคำ้และบริกำร  
   4). กำรส่งเสริมกำรตลำด  
   5) นโยบำยกำรสง่เสริมที่ชัดเจน  
  2.4 ตลำดรองรับผลผลติ  
  2.5 รำคำปัจจัยกำรผลิต  
 
 
 
โสตทัศน์ที ่# 13.4  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน 
 
ความหมายของการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน  
 ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน หมำยถึง กำรจัดกำรเพื่อให้ได้ประโยชน์จำก
ควำมรู้ด้ำนตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนนัน้ๆ อำจเป็นภูมิปัญญำทีส่ั่งสม สร้ำงขึ้นเอง แล้วมี
กำรถ่ำยทอดและกำรสบืทอดกนัเองในชุมชน หรืออำจน ำมำจำกชุมชนอ่ืน โดยท ำให้ควำมรู้นั้นเกิดประโยชน์



กว้ำงขวำงขึ้น ดีขึ้น ต่อวิสำหกิจชุมชน เป็นกระบวนกำรน ำทนุทำงปัญญำ ไปสรำ้งมูลคำ่และเพิม่คุณค่ำ โดยใช้
ควำมรู้เป็นเครื่องมือพัฒนำวสิำหกิจชุมชน 
 
เป้าหมายการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน 

1. เพื่อพัฒนำงำนของวิสำหกิจชุมชน  
2. เพื่อกำรพัฒนำคน  
3. เพื่อกำรพัฒนำ “ฐำนควำมรู”้ ของวิสำหกิจชุมชน  
 

ลักษณะความรู้ในวิสาหกิจชุมชน  
1. มีลักษณะเป็นควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ  
2. เป็นควำมรู้ที่ไม่อ้ำงควำมเปน็สำกล  
3. เป็นควำมรู้ที่ไม่อยู่ในลำยลักษณ์อักษร  
4. มีมุมมองที่เก่ียวกับศำสนธรรม  
 

ประเภทของความรู้ในวิสาหกิจชุมชน 
สำมำรถจ ำแนกควำมรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ควำมรู้ที่เป็นภูมิปญัญำดัง้เดิม หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น  
2. ควำมรู้ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำใหม่  
 

การแสวงหาความรู้ในวิสาหกิจชุมชน  
กำรแสวงหำควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมรู้วิสำหกิจชุมชนนั้นท ำได้หลำยวิธี ดังนี้ 

 1. กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มอียู่ในชุมชนมำปรบัใช้ให้ตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำย  
 2. กำรต่อยอดภูมิปัญหำท้องถิ่น  

 3. กำรแสวงหำควำมรู้ใหม่  
 4. กำรพัฒนำควำมรู้ข้ึนใหม่  
 

โสตทัศน์ที ่# 13.5 หลักการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน  
 
การจดัการความรู้ในวิสาหกิจชมุชนควรยดึหลกัการส าคญั 7 ประการ ดงันี ้ 
 1. กำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ของสมำชิกวิสำหกิจชุมชนทีห่ลำกหลำยทักษะ และ

หลำกหลำยวิธีคิด  
 2. ร่วมกันพัฒนำวิธีท ำงำนเพื่อพัฒนำวิสำหกิจชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อบรรลุประสิทธผิลที่

ก ำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมองคป์ระกอบ 4 ประกำร คือ  
1) การตอบสนองความต้องการที่แท้จริง (responsiveness)  
2) นวัตกรรม (innovation)  



3) ขีดความสามารถ (competency) ของวิสาหกิจชุมชน  
4) ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการท างาน  

3. มีกำรด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร  
 3.1 การบูรณาการเชิงเนื้อหา  
 3.2 การบูรณาการเชิงวิธีการ  
4. ทดลองและเรียนรู้  
5. ใช้ภูมิปัญญำบนฐำนทรัพยำกรทีม่ีในท้องถิ่น  
6. กำรน ำเข้ำควำมรู้จำกภำยนอกมำปรับใช้อยำ่งเหมำะสมและให้สอดคล้องกับระบบเดิมที่มีอยู่  
7. กำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
 
 

 
โสตทัศน์ที ่# 13.6 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน 

 
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน 

 1. คน  
1.1 สมาชิกวสิาหกิจชุมชนหรือ คุณกิจ (knowledge practitioner: KP)  
1.2 นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ หรือ คุณอ านวย (knowledge facilitator: KF)  
1.3 บุคลากรส่วนกลาง หรือคุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer: CKO )  

 2. กระบวนการความรู้  
2.1 การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ แบ่งเปน็ขั้นตอนย่อย ดังนี้  
 2.1.1 การบ่งชี้ความรู้  
 2.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ค้นคว้าและพัฒนาอยา่งเปน็ระบบ  
 2.1.3 การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบ  
 2.1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
 2.1.5 การเข้าถึงความรู้  
2.2 การแบ่งปนัความรู ้ 
2.3 การใช้หรือเผยแพร่ความรู้  

 3. เทคโนโลย ี 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดการจดัการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน 
ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของวิสำหกิจชุมชนที่สำมำรถสู่

เป้ำหมำยได้ ได้แก ่
1. กำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน หรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่ม  



3. กำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดประสำนกันในแต่ละชัน้ 
4. กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติจริง  
5. กำรประเมินศักยภำพวิสำหกิจชมุชนเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ  
6. กำรให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้พอๆ กับเป้ำหมำยของวิสำหกิจชุมชน 
 
 

โสตทัศน์ที ่# 13.7 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน 
 ปัจจัยในดำ้นตำ่งๆ เข้ำมำเก่ียวข้องกับควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวของกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกจิ
ชุมชนหลำยประกำร ดังนี ้

1. เป้ำหมำยหรือวิสัยทัศน์ร่วม (knowledge vision)  
2. ลักษณะควำมรู้ในเชงิปฏบิัติ  
3. ฐำนควำมรู้ที่มำจำกชุมชน  
4. แหล่งควำมรู้ที่สำมำรถเข้ำถึง ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนได้สะดวก  
5. ผู้น ำวสิำหกิจชุมชน นอกจำกเปน็ผู้ที่ตั้งใจใฝ่รู้ และกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. สมำชิกในวสิำหกิจชุมชน ควรเป็นผูท้ี่ตั้งใจใฝ่รู้ และกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 7. นักส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นคุณอ ำนวย หรือเป็นวิทยำกรกระบวนกำร  
8. เทคโนโลยีและกระบวนกำร ที่เอ้ือและสำมำรถสนับสนุนกำรท ำงำน และกำรเรียนรู้ของสมำชกิ  
9. บรรยำกำศและวฒันธรรมกำรท ำงำนของวิสำหกิจชุมชน ที่เอ้ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
10. กำรมีเครือข่ำย ภำคีและชุมทำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลำกหลำย  
11. กำรสนับสนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. กำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน เพื่อให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรได้บรรลุ

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่  
 
 

โสตทัศน์ที ่# 13.8 แนวทางในการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน  
แนวทำงส ำคัญในกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน มีหลำยประกำร ได้แก่  
 1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้องกับวิสำหกิจชุมชน 
 2. กำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชมุชน  
  3. กำรค้นหำควำมรู ้
 4. กำรขยำยผลและกำรต่อยอดควำมรู้  
 5. กำรปรับวิธีกำรและเนื้อหำสำระที่จะท ำกำรถ่ำยทอด ให้สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตและกระแสกำร

เปลี่ยนแปลงที่เข้ำมำของสังคมภำยนอกให้มำกข้ึน  
 6. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำนในวิสำหกิจชุมชน  
 7. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
 8. กำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงบูรณำกำร  



 9. เน้นใช้วิธีกำรจัดกำรควำมรู้จำกกำรได้ปฏิบตัิจริง (learning by doing)  
      10. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลให้เอ้ือต่อกำรเก็บและกำรน ำมำใช้ประโยชน์ ในกำรจัดกำรควำมรู้ 
 11. กำรมีผู้กระตุ้นหรือประสำน และติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน  
 12. กำรกระตุ้นให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในกลุ่มสมำชิก และเครือข่ำยกับภำยนอก  
  13. กำรใช้กระบวนกำรวิจยัเชิงปฏบิตัิกำรแบบมีส่วนร่วมเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนกำรจัดกำร

ควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน  
  14.  กำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดแทรกไปกับกำรท ำงำนปกติ  
 



หน่วยที่ 14 
การจัดการความรู้ระดับชุมชน 

   
 

โสตทัศน์ที ่# 14.1 แนวคิดการจัดการความรู้ชุมชน 
 

ความเป็นชุมชนกับการจัดการความรู้ชุมชน 
 ควำมเป็นชุมชนที่มีลักษณะส ำคัญ ดังนี้ 
 1. มีควำมหลำกหลำย (inclusion)  
 2. ควำมร่วมกัน (co-operation)  
 3. มีจิตส ำนึกแบบประชำสังคม (civic consciousness) 
 4. มีควำมผูกพันกัน (bond) 
 5. มีกำรเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนอ่ืน  
  
การจัดการความรู้ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ชุมชนจะต้องให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. มี อ งค์ ค ว ำม รู้  (knowledge) แ ล ะค ว ำม ส ำม ำรถ ใน ก ำ รจั ด ก ำ รค ว ำม รู้  (knowledge 
mamagement)  
 2. เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  
 3. มีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  
 4. มีระบบกำรติดต่อส่อสำร และเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพ  
 5. กำรจัดกำรชุมชนที่ดี (community management)  
 

ลักษณะของความรู้ชุมชนและการสร้างความรู้ชุมชน 
ลักษณะของควำมรู้ชุมชน และกำรสร้ำงควำมรู้ชุมชน  

 1. ลักษณะของควำมรู้ชุมชน 
ควำมรู้ชุมชน มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้  

  1.1 มีลักษณะเป็นควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ  
  1.2 เป็นควำมรู้ที่ไม่อ้ำงควำมเป็นสำกล  
  1.3 เป็นควำมรู้ที่อำจไม่อยู่ในลำยลักษณ์อักษร  
  1.4 มีมุมมองที่เก่ียวกับศำสนธรรม  
 2. กำรสร้ำงควำมรู้ชุมชน 
  กำรสร้ำงควำมรู้ชุมชน มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  2.1 กำรเกิดปัญหำที่จ ำเป็นต้องแก้ไข หรือควำมต้องกำรที่จ ำเป็นต้องตอบสนอง  
  2.2 กำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ หรือสนองควำมต้องกำร่วมกัน 



  2.3 กำรถ่ำยทอดและกำรสืบทอดกันเองในชุมชน  
  2.4 กำรกลำยเป็น “ควำมรู้ชุมชน”  
  

ความหมายของการจัดการความรู้ชุมชน 
กำรจัดกำรควำมรู้ชุมชน หมำยถึง กำรรวบรวม กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนำควำมรู้ชุมชนหรือ

องค์ควำมรู้ของชุมชน ซึ่งอำจเป็นภูมิปัญญำที่สั่งสม สร้ำงขึ้นเองในชุมชน หรืออำจน ำมำจำกชุมชนอ่ืน โดยมี
กำรจัดกระท ำหรือกำรจัดกำรให้สำมำรถน ำควำมรู้มำใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำ กำรประกอบอำชีพ หรือกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชน และเพื่อเป็นคลังแห่งควำมรู้และคลังแห่งปัญญำในกำรที่จะน ำไปถ่ำยทอด
แก่ผู้คนใน และนอกชุมชน เพื่อท ำให้ควำมรู้ชุมชนเกิดประโยชน์กว้ำงขวำงขึ้นและดีขึ้น อันเป็นพื้นฐำนส ำคัญใน
กำรสร้ำงควำมยั่งยืน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชำติต่อไป  

 

พัฒนาการของการจัดการความรู้ชุมชน 
พัฒนำกำรของควำมรู้ชุมชนไว้ 2 ยุค โดยแต่ละยุคมีลักษณะส ำคัญ ดังนี้ 
1. การจัดการความรู้ชุมชนในยุคเริ่มต้น มีลักษณะส ำคัญ ดังนี้ 

  1) มีลักษณะเรียบง่ำย เป็นธรรมชำติ 
  2) มีกำรเรียนรู้จำกบรรพบุรุษ และจำกประสบกำรณ์ที่ช่วยบิดำ-มำรดำ 
  3) เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ ค่อยเป็นค่อยไป 
  4) มีกำรจ ำและถ่ำยทอดโดยกำรบอกเล่ำ 
  5) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
  6) มีคุณลักษณะเด่นอยู่ที่ปัญญำปฏิบัติ ดังนี้ 
   6.1) เป็นควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบัติ (actionable knowledge) 
   6.2) เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกำรปฏิบัติหรือกำรท ำงำน 
   6.3) เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ และมีอยู่ในผลส ำเร็จที่ดีเยี่ยม (best practice) 
   6.4) เป็นควำมรู้เฉพำะภำยใต้บริบทหนึ่ง ๆ  

2. การจัดการความรู้ชุมชนในยุคปัจจุบัน มีลักษณะส ำคัญ ดังนี้ 
  1) มีควำมซับซ้อนเพิ่มมำกขึ้น  
  2) ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม มีกำรสร้ำงควำมรู้ข้ึนมำใช้งำน 
  3) มีกำรน ำควำมรู้จำกกำรปฏิบัติ มำแลกเปลี่ยนกัน 
  4) มีกำรขยำยเป็นเครือข่ำย ที่เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  5) มีควำมสัมพันธ์ร่วมมือกับภำยนอก คือ นักวิชำกำร ภำครำชกำรและภำคธุรกิจอย่ำงรู้เท่ำ
  ทัน 
  6) มีกำรขยำยสู่เด็กและเยำวชนที่ไม่ใช่สมำชิกในครอบครัว 
  7) มีกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชนผ่ำนกลุ่ม โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
   7.1) กำรเป็นสมำชิกกลุ่มจะมีเป้ำหมำยร่วมกัน 



   7.2) เมื่อสมำชิกพบกัน จะทักทำยกัน ถำมสำรทุกข์สุกดิบ ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ประกอบอำชีพ หรือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
   7.3) น ำปัญหำมำเล่ำสู่กันฟัง 
   7.4) หำทำงแก้ไขปัญหำ หรือค้นหำแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ปฏิบัติร่วมกัน 
   7.5) ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  8) มีกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชนผ่ำนเครือข่ำย โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
   8.1) สมำชิกเครือข่ำยจะมีเป้ำหมำยร่วมกัน ท ำงำนแบบช่วยเหลือเกื้อกูล และ
ปรึกษำหำรือกัน 
   8.2) มีกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยให้ได้สูงสุด 
   8.3) มีทุนสนับสนุน (มักจะเป็นทุนควำมร่วมมือ และทุนควำมรู้ มำกกว่ำทุนที่เป็น
เงิน) 
   8.4) มีส่วนท ำให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้แบบบูรณำกำรของชุมชน 
  9) มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ  
  
 
โสตทัศน์ที ่# 14.2 กลไก เครื่องมือ และกระบวนการจัดการความรู้ชุมชน 
 

กลไกการจัดการความรู้ชุมชน 
 ชุมชนมีกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชนใน 3 ระดับ ที่เชื่อมโยงกนั ได้แก่ ระดับตัวบุคคล ระดับองค์กร 
สถำบนั และเครือข่ำยชุมชน และระดับองค์กรภำยนอก 

 
 
 



เครื่องมือการจัดการความรู้ชุมชน 
สำมำรถจ ำแนกเครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชน ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. เครื่องมือการจัดการความรู้ชุมชนที่เป็นตัวบุคคลและกลุ่มในชุมชน ประกอบด้วย  
  1) ตัวผู้น ำบำรมี ที่สมำชิกศรัทธำเลื่อมใส  

   2) กลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ องค์กรชุมชน หรือศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน 
  3) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) 
  4) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 

2. เครื่องมือการจัดการความรู้ชุมชนที่เป็นวิธีการและกิจกรรม ประกอบด้วย 
   1) เวทีประชุม แลกเปลี่ยน สรุปบทเรียน เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) เวที
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group) การค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiring)  
   2) กำรจัดท ำโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้  
  3) กำรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน  

3. เครื่องมือการจัดการความรู้ชุมชนที่เป็นสื่อ ประกอบด้วย 
  1) ระบบสำรสนเทศ  
  2) เอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  
 

กระบวนการจัดการความรู้ชุมชน 
 มีทั้งหมด 7 ขัน้ตอน ดังนี้  

 
 



โสตทัศน์ที ่# 14.3 ปัจจัยเอื้อความส าเร็จและข้อควรค านึงในการจัดการความรู้ชุมชน 
 
ปัจจัยเอื้อความส าเร็จของการจัดการความรู้ชุมชน 

ปัจจัยเอ้ือควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยที่ส ำคัญดังนี้ 
 1. ผู้น ำชุมชน  
 2. กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร (organize) ภำยในชุมชน  
 3. บรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ 
 4. เทคโนโลยีและกระบวนกำร  
 5. กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรให้รำงวัล และกำรยอมรับ  
 6. ควำมรู้ ทักษะ และขีดควำมสำมำรถ 

 7. กำรประเมินผล  

 
ข้อควรค านึงในการจัดการความรู้ชุมชน 

กำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชนให้ประสบผลควำมส ำเร็จ มีข้อควรค ำนึงที่ชุมชนสำมำรถน ำไปประยุกต์ให้
สอดคล้องกับแต่ละชุมชน ดังต่อไปนี้  

1. ผู้น ำ  
2. สมำชิกที่มีจิตอำสำ  
3. สร้ำงทีมขับเคลื่อน  
4. ใช้แนวคิดกระบวนกำรคุณภำพ PDCA (Plan Do Check Act)  
5. กำรเปิดหู เปิดตำสมำชิกในชุมชน  
6. กำรเปิดใจยอมรับ  
7. กำรมีส่วนร่วม  
8. กำรสร้ำงบรรยำกำศ  
9. กำรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
10. กำรให้รำงวัล ยกย่องชมเชย  
11. กำรจัดระบบข้อมูลและเอกสำร  
12. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
13. กำรสื่อสำรภำยในชุมชน  
 

โสตทัศน์ที่ # 14.4 แนวทางการพัฒนา และการยกระดับการจัดการความรู้ ในชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 
1. เจ้าหน้าที่ ควรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง เจ้ำหน้ำที่ต้องศึกษำคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนิน

ให้ชัดเจน แจ่มแจ้ง  



2. จัดเก็บข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว 

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับ แกนน า และชาวบ้าน  กำรประชำสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำเป็นต้องนัดหมำยล่วง ใช้เวลำสร้ำงควำมเข้ำใจพอสมควร และเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตัวอย่ำงพื้นที่ที่เคย
ด ำเนินกำรมำก่อน  

4. การสร้างบรรยากาศความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และชุมชน 
5. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นควำมคิดให้กับชุมชน 
6. ยึดหลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม เพื่อให้สมำชิกในชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน

กิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
7. การประสานงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำรประสำนกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ พื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 
8. การวางแผนสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เจ้ำหน้ำที่ควรเข้ำร่วมกิจกรรมที่หมู่บ้ำนด ำเนิน

กิจกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีแนกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ในชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
9. ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เจ้ำหน้ำที่ควรควรติดตำมและให้

ข้อเสนอแนะเป็นระยะ ๆ เข้ำท ำนองว่ำ เรียนรู้ไปปฏิบัติไป ติดขัดตรงไหนใช้วิธีกำรคุยกันเป็นหลักแล้วปรับแก้
ไข 

 
 

โสตทัศน์ที ่# 14.5 แนวทางการพัฒนา และการยกระดับการจัดการความรู้ในชุมชนออนไลน์ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศ ได้แก ่
  1) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทันท่วงที  
  2) รู้เท่ำทันว่ำเนื้อหำที่พบในโลกออนไลน์ไม่สำมำรถเชื่อถือได้ทั้งหมด  
  3) จัดกำรกับข้อมูลได้อย่ำงเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  
  4) สำมำรถประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  
  5) เข้ำใจประเด็นทำงจริยธรรมและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูล ตั 
 2. การพัฒนาความรู้ด้านสื่อ 
  ทักษะและควำมรู้ด้ำนสื่อ (media literacy) มีควำมคล้ำยคลึงกับกำรอ่ำนออกเขียนได้  
  1) เข้ำใจว่ำเนื้อหำในสื่อถูกสร้ำงขึ้นด้วยวิธีกำรใดและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร  
   2) ตรวจสอบได้ว่ำคนเรำตีควำมสื่อแตกต่ำงกันอย่ำงไร รู้ว่ำอะไรคือคุณค่ำและมุมมองที่ถูก
เลือกใส่หรือไม่ 
   3) เข้ำใจประเด็นทำงจริยธรรมและทำงกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำถึงและกำรใช้สื่อ 



  4) เข้ำใจและเลือกใช้เครื่องมือในกำรสร้ำงสรรค์สื่อได้อย่ำงเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำยและ
สถำนกำรณ์ 
 3. การพัฒนาความรู้ด้านไอซีที 
 ทักษะและควำมรู้พื้นฐำนด้ำนไอซีที (ICT literacy) ประกอบด้วย 
  1) เข้ำใจแนวคิดและกำรท ำงำนพื้นฐำนของเคร่ืองมือดิจิทัล  
  2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน  
  3) เลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมำะกับวัตถุประสงค์  
  4) เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรู้จักวิธีใช้เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5) เข้ำใจประเด็นทำงจริยธรรมและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำถึงและกำรใช้ไอซีที 
 4. การพัฒนาทักษะและความรู้อ่ืน ๆ ในการเป็นพลเมืองดิจิทัล อำทิเช่น 
  1) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น  
  2) ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  
  3) กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ไขปัญหำ  
  



หน่วยที ่15 
ศูนย์เรียนรู้ การจัดการความรู้แบบบูรณาการ และแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ 
 
 

 
โสตทัศน์ที ่# 15.1 แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ 
 ศูนย์เรียนรู้ หมำยถึง ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรของชุมชนซึ่ง
สำมำรถเข้ำมำเรียนรู้ด้วยควำมสมัครใจ เพ่ือเข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง ศึกษำดูงำนตำม
ควำมสนใจ ศูนย์เรียนรู้ที่ดีควรมีแหล่งเรียนรู้และสถำนที่เหมำะสมที่สำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง หรือ
จัดเป็นหลักสูตรให้สมัครเข้ำมำเรียนรู้ มีสื่อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสำร สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์หรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดที่สร้ำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ประเภทของศูนย์เรียนรู้  
 สำมำรถแยกศูนย์เรียนรู้ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. ศูนย์เรียนรู้ที่มีผู้รู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น  
  1.1 ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย  
  1.2 ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน  
 2. ศูนย์เรียนรู้ที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น 
  2.1 ศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชน  
  2.2 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  
  2.3 ศูนย์กำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  
 3. ศูนย์เรียนรู้ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการหลายภาคส่วน เช่น 
  3.1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
  3.2 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กรมพัฒนำชุมชน  
  3.3 ศูนย์เรียนรู้มหำวิทยำลัยชีวิต  
  3.4 ศูนย์กำรเรียนรู้กำรผลิตอำหำรปลอดภัยและกำรสร้ำงสุขภำวะตำมวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  
  3.5 ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)  
 
ลักษณะการจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้ 
 สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
 1. การจัดการความรู้โดยชุมชนด าเนินการด้วยตนเองและภายในเครือข่ายกันเอง 



 2. การจัดการความรู้โดยชุมชนด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3. การจัดการความรู้โดยชุมชนด าเนินการร่วมกับรัฐ รวมทั งร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น  
 4. การจัดการความรู้โดยภาคีและเครือข่าย  

องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ 
 ศูนย์เรียนรู้ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ ดังนี  (วีระ นิจไตรรัตน์, 2553) 
 1. องค์ความรู้  
 2. ผู้รู้ ศูนย์การเรียนรู้  
 3. ผู้เรียน ศูนย์การเรียนรู้  
 4. หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้  
 5. สื่อการเรียนรู้  
 6. การจัดการศูนย์การเรียนรู้  
 7. สถานที่  
 
โสตทัศน์ที ่# 15.2 แนวทางการจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้ 
 

รูปแบบการจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้ 
 การอธิบายรูปแบบการจดัการความรู้ของศูนยเ์รียนรู้จะใชรู้ปแบบการจดัการชุมชนท่ีดี มี 9 ประการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ความตอ้งการความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม  
 2. การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ 
 3. การส ารวจความรู้เดิมท่ีมีอยู่  
 4. การส ารวจแหล่งความรู้และรวบรวม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ส่วนท่ีขาด  
 5. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้  
 6. การน าความรู้มาใชป้ระโยชน์  
 7. การจดัเกบ็ความรู้  
 8. การสรุปเป็นแนวทางการปฏิบติั  
 9. การคดัเลือกความรู้ท่ีดีเกบ็ไว ้ 
 
แนวทางการจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้ 
 1. การก าหนดความรู้ของศูนย์เรียนรู้ที่มาจากความต้องการขององค์กร  
 2. สมาชิกมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้  
 3. ส ารวจและรวบรวมแหล่งความรู้เดิมที่มีอยู่และสอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้  
 4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลาย  



 5. การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เคารพศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์  
 6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง โดย
ตั งเป็นกลุ่มผู้สนใจร่วมกัน เพ่ือสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 7. การคัดเลือกความรู้ที่ดีจัดเก็บความรู้ไว้ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับการ
น าไปใช้ประโยชน์  
 8. การน าความรู้มาใช้ประโยชน์ จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้  
 9. การสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติ มีการน าองค์ความรู้ที่เก็บไว้มาสังเคราะห์และสรุป
เป็นแนวทางการปฏิบัติ 
  
 
โสตทัศน์ที ่# 15.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้แบบบูรณาการ 
 
ความหมายของการจัดการความรู้แบบบูรณาการ  

การจัดการความรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การบริหารจัดการความรู้ให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ และกิจกรรมการจัดการความรู้ที่หลากหลาย 
โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงกระบวนการ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ชุมชน และสังคม  

 
ความส าคัญของการจัดการความรู้แบบบูรณาการ 

การจัดการความรู้แบบบูรณาการ มีความส าคัญดังนี  
1. เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม  
2. ก่อให้เกิดการท างานร่วมกัน  
3. สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างองค์ความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 
 

โสตทัศน์ที ่# 15.4 รูปแบบ ปัจจัย และเงื่อนไขการจัดการความรู้แบบบูรณาการ 
 

รูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการ 
รูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการที่เผยแพร่อย่างแพร่หลาย คือ รูปแบบการจัดการ

ความรู้ LKASA หรือ โมเดลไข่ (egg model) ของโรงพยาบาลบ้านตาก ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ



ความรู้ที่เหมาะส าหรับหน่วยงานหรือองค์กร และยังมีรูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการของ
หน่วยงานที่เหมาะสม 

โมเดลการจัดการความรู้  LKASA EGG Model โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก 
1. Learning Management 
2. K Organizing 
3. K Acting 
4. K Sharing 
5. K Assets 
 
 

 1. การจัดการให้ เกิดการเรียนรู้ (learning management) เป็นหน้าที่หลักของ
ผู้บริหารองค์กร (CEO) และผู้บริหารจัดการความรู้หรือคุณเอื อ (CKO) ที่ต้องท าให้ทุกคนมีและมอง
เป้าหมายเดียวกัน  
เนื่องจากการเรียนรู้เป็นบ่อเกิดของความรู้และปัญญา จึงต้องมีการด าเนินการ ดังนี  
 1.1การเตรียมคน 
 1.2การสร้างทีมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้  
 1.3การจัดกิจกรรม 
 1.4การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  
 1.5การส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร ทั งการอบรม ศึกษาดูงาน การอ่านและการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 1.6การมีความคิดสร้างสรรค์ 4 แบบ คือ คิดเชิงบูรณาการ คิดเชิงระบบ คิดเชิงบวก และ
คิดเชิงบุก (คิดนอกกรอบ)  
 1.7การกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการเขย่าองค์กรอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง ตามหลักของ“จตุร
ภาค” ของการจัดการความรู้ 
 2. การจัดการให้เกิดองค์ความรู้ (knowledge organizing) เป็นการน าความรู้ในแต่
ละด้านมาประกอบกันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เกิดเป็นองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องที่จะท าให้องค์กรฉลาดขึ น  
 3. การจัดการให้เกิดการใช้ความรู้ (knowledge acting) เป็นการจัดการเพ่ือท าให้
บุคลากรขององค์กรหรือคุณกิจ (practitioner) ได้น าองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างขึ น มาใช้หรือทดลอง
ปฏิบัติจริงในองค์กร  
 4. การจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) คือ การน าเอาวิธี
ที่ปฏิบัติจนได้ผลดี หรือท าแล้วส าเร็จ มาเล่าสู่กันฟังหรือแลกเปลี่ยนให้คนอ่ืน ๆ ได้รับทราบ และน าเอา
ไปปรับใช้ได้ โดยเอื อ 4 ประการ ได้แก่  



 4.1 เอื อโอกาส (learn)  
 4.2 เอื ออาทร (care)  
 4.3 เอื ออารีย์ (share)  
 4.4 เอื อเอ็นดู (shine)  
 5. การจัดการให้เกิดคลังความรู้ (knowledge assets)  

 
โสตทัศน์ที ่# 15.5 วิเคราะห์จุดเด่น และรูปแบบในการจัดการความรู้ 
เปรียบเทียบจดุเดน่การจดัการความรู้ในภาครัฐ เอกชน ชมุชน 
ประเด็นพิจารณา รัฐ เอกชน ชุมชน 
การก าหนดขอบเขตการ
จัดการความรู ้

ตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

ตอบสนองการพฒันา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และ
การบริการตามความ
ต้องการของลูกค้า 

ตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาและความจ าเป็น
เร่งด่วนของชุมชน 

เป้าหมายการจัดการ
ความรู ้

ตอบสนองยุทธศาสตร์
หลัก (เจาะจงเฉพาะ
เร่ือง) 

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
และการบริการตามความ
ต้องการของลูกค้า 
(เจาะจงเฉพาะเร่ือง) 

แก้ไขปัญหาและพฒันา
ชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

เครื่องมือในการจัดการ
ความรู ้

การถอดบทเรียน  
การทบทวนหลังกิจกรรม 
(AAR) Best Practice 
การสอนงาน 
(Coaching)  
พี่เลี ยง การเล่าเร่ือง  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน Field Day และ
การจัดท าคลังความรู ้

เวทีแลกปลี่ยนเรียนรู ้
Book Briefing ระบบให้
การปรึกษา ระบบพี่เลี ยง 
การทบทวนหลังเสร็จสิ น
ภารกิจ (After Action 
Review)  
 

การต่อยอดความรู้จาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับ
ความรู้ใหม่จากภายนอก 
เสียงตามสาย การศึกษา 
ดูงาน การใช้เวทีประชุม
ร่วมกัน 
 



ประเด็นพิจารณา รัฐ เอกชน ชุมชน 

วิธีการ 1. วิเคราะห์หน่วยงาน
แบบมีส่วนร่วม 
2. คัดเลือกภารกิจ/
ยุทธศาสตร์ล าดบัความ
เร่งด่วน 
3. ก าหนดขอบเขต 
4. ก าหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ (เฉพาะ
เร่ือง) 
5. สร้างทีมงาน 

1. วิเคราะห์องค์กรแบบ 
มีส่วนร่วม 
2. คัดเลือกภารกิจ/กล
ยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ล าดับความเร่งด่วน 
3. ก าหนดขอบเขต 
4. ก าหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ (เฉพาะ
เร่ือง) 
5. สร้างทีมงาน 

1. วิเคราะห์ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 
2. คัดเลือกปัญหา ความ
จ าเป็น ล าดบัความ
เร่งด่วน 
3. ก าหนดขอบเขต 
4. ก าหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ (เฉพาะ
เร่ือง) 
5. สร้างทีมงาน 

 
 
โสตทัศน์ที ่# 15.6 แนวทางและทิศทางในการจัดการความรู้  
แนวทางและทิศทางการจดัการความรู้ มีดงันี ้ 

1. การจัดการความรู้ขององค์กรที่เป็นระบบ (KM System) คือ การจัดการความรู้ที่แฝงอยู่ใน

กระบวนการท างาน องค์กรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุม การระดมความคิด หรือมีการถ่ายทอด

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่บุคลากรใหม่ ซึ่งต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเปน็ระบบและมีรูปแบบที่เหมาะสม  

2. วัฒนธรรมองค์กร องค์กรจ าเป็นต้องมีมาตรการและนโยบายทีส่่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากร

ยินดีในการแลกเปลีย่นความรู้และกระจายความรู้เพื่อเป็นการพฒันาศักยภาพ  

3. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย  

 3.1  เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology)  

 3.2  เทคโนโลยสีนบัสนุนการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology)  

 3.3  เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Technology)  

4. การจัดการความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรม ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการความรู้กับ

กิจกรรมและเป้าหมายของกระบวนการจัดการนวัตกรรมดังนี  

 4.1 กระบวนการสรา้งความคิด ต้องการการสร้างการบูรณาการ 

 4.2 การออกแบบวิจัย จ าเป็นต้องใชค้วามรู้ การบูรณาการความรู้ทีห่ลากหลาย  

 4.3 การประเมินความเปน็ไปได้และเลือกความคิดที่เหมาะสมในการด าเนินการ  

 4.4 การวิจัยและพฒัา ในกระบวนการนี องค์กรต้องสามารถสร้างหรือบูรณาการองค์ความรู้  



 4.5 การทดสอบและการประเมินภาพรวม ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์  

 4.6 กระบวนการผลิต ในกระบวนการนี  องค์กรจ านวนมากมักมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ

พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นโรงงานผลิต  

 4.7 การน าออกสู่ตลาด การใช้ความรู้ในการผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสูต่ลาด เปน็กระบวนการ

ส าคัญที่สดุที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร  

5. การจัดการความรู้เพ่ือสร้างงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่งในการสร้าง

ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพียงพอส าหรับใช้งานภายในประเทศ สามารถอธิบายโดยแบ่งการจัดการความรู้

ออกเป็นกระบวนการ จัดการความรู้ต่าง ๆ ได้ดังนี   

5.1  การก าหนดความรู้ (Knowledge Identification)  

5.2  การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Utilization)  

5.3  การแสวงหาความรู้จากภายนอก (Knowledge Acquisition)  

5.4  การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development)  

5.5 การบูรณาการความรู้ (Knowledge Integration)  

5.6  การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer)  

5.7 การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage) 

 


