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The purposes of this research were 1) to consider the trends of knowledge 
management for community suppliers of raw materials in the supply chain of social 
enterprises, 2) to examine components of their knowledge management, and 3) to develop 
strategies of the proactive knowledge management.This study was research and 
development. The qualitative data were obtained by means of related documents, area 
research, lessons learned, and participatory action research (PAR). In addition, focus group 
method was employed via SWOT analysis, TOWS Matrix analysis, applied qualitative 
technique, strategy assessment based on Cohen’s Kappa Statistics to develop the 
strategies of proactive knowledge management. The key informants were 13 herbal group 
members of Ban Dong Bang in Prachinburi province. They supply herbal raw materials for 
Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital Foundation. 

The results showed that 1) there were three trends in the knowledge 
management for community suppliers of raw materials in the supply chain of social 
enterprises including the trends in the knowledge management of local wisdoms, local 
leadership, and community’s involvement. 2) There were six main components of their 
knowledge management consisting of community’s culture, structure, knowledge management 
process, technology, marketing, and assessment. There were 24 sub – components.  
3) There were four strategies of proactive knowledge management, namely the strategic 
development of producers and marketing, production process, learning center for 
agriculture and health tourism, and products. It was also found that the significant factors 
facilitating those strategies were community’s networking, its identity, its consensus, and 
local intellectuals. These factors influenced the community’s economy, society, and 
environment in terms of making income, income distribution, steady income, for-profit 
social enterprises, business survival, community’s self-reliance and sharing, better quality 
of life, batter standard of living, as well as environmentally-friendly production process and 
products .  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“...ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู๎ เขาท างานมาหลายชั่วคนแล๎ว เขาท างานอยํางดี  
เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู๎วําตรงไหนควรท ากสิกรรม เขารู๎วําที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว๎ แตํที่เสียก็
เพราะพวกที่ไมํรู๎เรื่อง ไมํได๎ท ามานานแล๎ว เลยท าให๎ลืมไปวําชีวิตมันเป็นไปได๎โดยการท ากสิกรรม  
ที่ถูกต๎อง...” พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ที่แสดงให๎เห็นวําเวลาที่ 
ผํานไปได๎พิสูจน์แล๎ววํา “ภูมิปัญญา” ไมํเคยล๎าสมัยและยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นในสถานการณ์ที่
ประเทศของเราจะต๎องฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจ ด๎วยการเสริมฐานรากการเกษตร และพัฒนาเกษตรกร 
ซึ่งเป็นคนสํวนใหญํของประเทศและเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญท่ีสุดของสังคมให๎มั่นคง (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2545) ค าวําภูมิปัญญาถ๎าแปลตามค าก็อาจหมายถึง “ที่ตั้งของปัญญา” ถ๎าแปลความ 
ลึกลงไปก็ได๎ความหมายวําเป็นปรัชญาชีวิตของชาวบ๎าน ปรัชญาอันเป็นที่ตั้ง ที่มาของวิถีชีวิต วิธีคิด  
วิธีปฏิบัติ อันอยูํภายใต๎การมองโลกมองชีวิตแบบหนึ่ง ภูมิปัญญาเป็นปรัชญาอันเป็นที่มาของความรู๎
ตํางๆ ด๎วยเหตุนี้จึงมักกลําวด๎วยวําภูมิปัญญา หมายถึง ความรู๎ตํางๆ ที่สืบทอดถํายทอดกันมาตั้งแตํ
บรรพบุรุษที่คนรุํนตํอๆ มาจนถึงปัจจุบันได๎อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ รวมถึงสร๎างสรรค์ให๎เกิดเป็น
ความรู๎ใหมํในสังคมที่ผสมผสานกันระหวํางความรู๎ที่มาจากที่อ่ืนๆ จากทั่วโลก แม๎วําค าวําภูมิปัญญา
อาจหมายถึงเพียงความรู๎เฉพาะเรื่องเฉพาะอยํางของท๎องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แตํความรู๎นี้
ในฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของภูมิปัญญาทั้งหมด หรือบริบททั้งหมด คือสํวนหนึ่งของปรัชญาชีวิตนั่นเอง 
แยกออกมาจากบริบทเมื่อไรก็จะขาดชีวิต เหมือนคนตาบอดคล าช๎าง คล าที่ขาก็ทึกทักเอาวําช๎าง 
เป็นเสา คล าที่หางก็วําช๎างเป็นเชือก เพราะมองไมํเห็นช๎างทั้งตัว  ภูมิปัญญาเป็นปรัชญาชีวิต  
เป็นศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินชีวิตของชาวบ๎าน เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การก าหนดคุณคํา
และจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาช๎านาน จากพํอแมํปูุยําตายายสูํลูกหลาน จากคนรุํนหนึ่งสูํอีก
รุํนหนึ่ง จากอดีตถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาเป็นความรู๎ที่เชื่อมโยงทุกอยํางทุกด๎านทุกมิติเข๎าด๎วยกัน จึงเป็น
ความรู๎ที่มีคุณธรรม ความรู๎ที่รอบด๎านและเป็นองค์รวม เพราะเป็นความรู๎ที่มาจากชีวิตและสัมพันธ์กับ
ชีวิตการเรียนรู๎ในอดีตจึงเป็นการเรียนรู๎มิเพียงเพ่ือให๎เกิดความรู๎แตํให๎เกิด “ปัญญา” อันเป็นที่มาของ
ชีวิตพอเพียง ไมํโลภ อยูํเย็นเป็นสุข 

ความส าคัญของภูมิปัญญา คือ ท าให๎ชาติและชุมชนผํานพ๎นวิกฤติ และด ารงความเป็น
ชาติ หรือชุมชนได๎ ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู๎ที่มีคุณคําและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให๎
อยูํรํวมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล๎อมได๎อยํางกลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐาน 
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การประกอบอาชีพ และเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนา
เพ่ือการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู๎สากลบนฐาน 
ภูมิปัญญาเดิมเพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหมํที่เหมาะสมกับยุคสมัย (กรมสํงเสริมการเกษตร , 2554)  
ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคมที่ส าคัญอยํางหนึ่งซึ่งสามารถด ารงอยูํได๎อยํางยาวนานและสังคมไทย
เป็นสังคมเกําแกํสังคมหนึ่งที่ปรากฏภูมิปัญญาอยูํจ านวนมาก โดยภูมิปัญญา เหลํานี้นอกจากแสดง
ความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไทยอยํางหนึ่งแล๎วยังเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญและพัฒนาการ  
ของคนในชาติไทย เพราะภูมิปัญญานั้นถือวําเป็นสิ่งละเอียดอํอน ซึ่งชาติที่เจริญแล๎วมักมีสังคมที่  
สงบสุขรํมเย็นไมํระส่ าระสาย มีความเป็นอิสระจึงจะสามารถสร๎างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตน
ขึ้นมาได๎ (จักรพันธ์  โสมะเกษตริน , 2551) ภูมิปัญญาจึงมีคุณคําไมํเพียงแตํตํอท๎องถิ่น และผู๎คน
เทํานั้น แตํยังเอ้ือประโยชน์อยํางใหญํหลวงตํอการวางแผนพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนและมั่นคง  
อีกด๎วย 

ทั้งนี้ การสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะของตนที่มีอยูํเป็นจ านวนมากนั้น บางพ้ืนที่มีการสร๎าง 
ภูมิปัญญาที่ใช๎ในพ้ืนที่ของตนจนเรียกได๎วําเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญา
ชาวบ๎าน (Popular Wisdom) เป็นเรื่องของการใช๎ความรู๎ (Knowledge)  ทักษะ (Skills) ความเชื่อ 
(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นองค์รวมระหวํางคนกับคน 
คนกับธรรมชาติแวดล๎อม และคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติรวมไปถึงกิจกรรมทุกอยํางในวิถีชีวีติ  
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ การปรับตัวการเรียนรู๎ เ พ่ือการอยูํรอดของบุคคล ชุมชนและสังคม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญตํอการพัฒนาชีวิต ความอยูํรอดของบุคคลทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม เนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ๎านนั้นเกิดขึ้นจากความรู๎ประสบการณ์และแนวคิดที่ชุมชนได๎มี
การถํายทอด สืบสานตํอกันมา ด๎วยคนไทยแตํโบราณมีภูมิปัญญาที่ฉลาดล้ าลึกในการประดิษฐ์คิดค๎น 
สร๎างสรรค์เพ่ือให๎ใช๎ประโยชน์จากสิ่งแวดล๎อม และการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่นเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภูมิปัญญาด๎านปัจจัยพ้ืนฐานแหํงการด ารงชีพที่ประกอบไปด๎วยความสามารถ  
ในการแสวงหาอาหาร การปลูกสร๎างบ๎านเรือน การคิดค๎นประดิษฐ์สิ่งทอเพ่ือการนุํงหํม และความรู๎  
ในการบ าบัดรักษาโรคภัยไข๎เจ็บ ซึ่งชํวยให๎สังคมไทยนับแตํอดีตสามารถด ารงอยูํได๎อยํางสงบสุข  
สืบจนถึงปัจจุบัน (กนกพร ฉิมพลี, 2555)  

ในขณะที่ความรู๎เป็นสิ่งส าคัญอยํางยิ่งส าหรับการพัฒนา ตลอดจนการบริหารจัดการ
องค์การ เนื่องจากความรู๎เป็นตัวการส าคัญที่สามารถท าให๎คน ชุมชน เกิดการด าเนินการพัฒนา 
อยํางเป็นระบบหรือเป็นกระบวนการ และความรู๎ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของทุนทางสังคม ที่ชุมชนสามารถ
น าสิ่งเหลํานั้นไปใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให๎เกิดความยั่งยืนได๎ แตํสิ่งส าคัญในการพัฒนาให๎
เกิดความอยํางยั่งยืนนั้นไมํใชํอยูํที่ความรู๎เพียงอยํางเดียว แตํข้ึนอยูํกับการน าความรู๎เหลํานั้นไปจัดการ
ให๎เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอยํางยั่งยืนตํางหาก เพราะถ๎าเมื่อใดที่ชุมชนสามารถจัดการกับความรู๎ 
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ที่มีอยูํได๎ งานพัฒนามันก็จะเกิดขึ้นเองตามล าดับ และในการพัฒนาชุมชนให๎เกิดความยั่งยืนนั้น   
จึงจ าเป็นที่จะต๎องน าความรู๎มาจัดการให๎เกิดเป็นองค์ความรู๎และสามารถน าความรู๎เหลํานั้นไปตํอยอด
ให๎เห็นเป็นรูปธรรมหรือน าไปปฏิบัติได๎  เพราะความรู๎นั้นเมื่อใดที่น าไปปฏิบัติแล๎วประสบกับ
ความส าเร็จมันก็จะกลายไปเป็นข๎อมูลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให๎ชุมชนอ่ืนๆ  สามารถน าข๎อมูลเหลํานั้นไป
ประยกุต์ใช๎กับการพัฒนาชุมชนของตนได๎ (อสุมา การี, 2554)  

การได๎มาซึ่งความรู๎ที่ถูกต๎องและเหมาะสมเพ่ือบุคคลที่เหมาะสม ณ เวลาที่ถูกต๎องและ 
ชํวยให๎บุคคลได๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลสารสนเทศรํวมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุํงมั่นที่ปรับปรุงการ
ด าเนินการขององค์การ นั่นคือความหมายของการจัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM) 
(Davenport and Prusak,1998) หรือกลําวได๎วํา การได๎มาซึ่งความรู๎ที่ถูกต๎องนั้นต๎องมีการจัดการ
อยํางเป็นระบบ พร๎อมน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยมีหลักการที่ส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงความรู๎ที่อยูํในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให๎มีสภาพกลายเป็นความรู๎ที่ปรากฏ
ชัดเจน  (Explicit Knowledge) และองค์ประกอบหลักที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู๎ 
คือ กระบวนการจัดการความรู๎ (KM Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ถือวําเป็นเรื่องส าคัญในการจัด 
องค์ความรู๎ที่มีอยูํให๎มีระเบียบแบบแผนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (อภิชาติ  ใจอารีย์ , 2557) การจัดการ
ความรู๎จึงเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการที่องค์การสมัยใหมํน ามาใช๎เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน และเพ่ือให๎องค์การเผชิญกับความท๎าทายใหมํๆ ได๎ 
(Bixler, 2000) สาเหตุที่ท าให๎องค์การสํวนใหญํต๎องมีการจัดการความรู๎ก็เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในองค์การที่เข๎ามากระทบ ท าให๎ต๎องปรับตัวโดยหลายองค์การ 
มีการประยุกต์ใช๎การจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือ (Malhotra, 2002) โดยทั่วไปการจัดการความรู๎
กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอการปฏิบัติงานในองค์การหลายด๎าน ชํวยให๎ผู๎ปฏิบัติงานเกิดการสร๎างความรู๎
ผํานการแบํงปันถํายทอดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดระหวํางกัน ซึ่งเป็นการชํวยพัฒนาทักษะการท างานให๎ดีขึ้น
กวําเดิม ท าให๎เกิดองค์ความรู๎ที่น าไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจ พัฒนางาน เพ่ิมผลผลิตและ
นวัตกรรมขององค์การ นอกจากนี้การจัดการความรู๎ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ชํวยสํงเสริมการพัฒนา
บุคลากรผํานการเรียนรู๎และประยุกต์ใช๎ความรู๎และชํวยเพิ่มอ านาจในการตัดสินใจแล๎ว ยังเป็นการเพ่ิม
คุณภาพการให๎บริการและผลิตภัณฑ์ขององค์การ สํงผลตํอความพอใจแกํลูกค๎า ซึ่งท าให๎องค์การ
ประสบผลส าเร็จ และสามารถแขํงขันได๎ (Anantatmula, 2004)  

การน าวิธีการจัดการความรู๎มาใช๎กับภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้น มีความเกี่ ยวข๎องกับการ
รวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํในท๎องถิ่นซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็น
ระบบ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาชํวยในการพัฒนาคลังความรู๎ในการรวบรวม จัดเก็บ เพ่ือให๎
ทุกคนในชุมชนสามารถเข๎าถึงความรู๎ และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้ งปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎ชุมชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพและมีวิถีชีวิตที่ดีงาม 

http://www.l3nr.org/u/asuma1234
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สอดคล๎องกับสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นมี 2 ประเภท คือ ความรู๎ที่อยูํใน
ตัวบุคคล เกิดจากประสบการณ์เป็นผลมาจากการเรียนรู๎จากประสบการณ์ที่ยาวนานและสั่งสม 
ทดลองใช๎ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมีความสอดคล๎องกับสิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม ประเพณีและ
เกิดประโยชน์ตํอชุมชน สํวนภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เป็นความรู๎ชัดแจ๎ง เป็นความรู๎ที่ถํายทอดออกมาจาก
ตัวบุคคลโดยผํานวิธีการตํางๆ ความรู๎ประเภทนี้จะต๎องผํานกระบวนการศึกษาและจัดเก็บอยํางเป็น
ระบบ เพ่ือให๎ผู๎ที่ต๎องการศึกษาสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ทันทีซึ่งต๎องอาศัยกระบวนการจัดการ
ความรู๎เข๎าไปด าเนินการ (สุมาลี สังข์ศรี, 2550) 

ส าหรับหัวใจของการจัดการความรู๎นั้นมีผู๎รู๎ได๎กลําวถึงไว๎หลายแงํหลายมุมที่อาจรวบรวม 
มาชี้ธงค าตอบวําหัวใจของการจัดการความรู๎อยูํที่ไหน โดยอาจกลําวเป็นล าดับขั้นหัวใจของการจัดการ
ความรู๎ เหมือนกับล าดับขั้นของความต๎องการ (Hierarchy of needs) ของ Mcgregor ได๎โดยเริ่มจาก
ข๎อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปวําความรู๎คือพลัง (Knowledge is Power) ความส าเร็จ
ของการถํายทอดความรู๎ไมํใชํอยูํที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสารแตํอยูํที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางคน 
จุดหมายปลายทางส าคัญของความรู๎มิใชํที่ตัวความรู๎ แตํอยูํที่การน าไปปฏิบัติ และสุดท๎ายนิยามใหมํ
ของผู๎จัดการ ก็คือ ผู๎ซึ่งท าให๎ความรู๎ผลิตดอกออกผล จากการกลําวถึงความรู๎ดังกลําวพอท าให๎มองเห็น
หัวใจของการจัดการความรู๎เป็นล าดับชั้น เริ่มแตํข๎อความแรกที่กลําววําความรู๎คือพลัง หรือความรู๎ 
คืออ านาจ ซึ่งเป็นข๎อความที่ยอมรับกันเป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ และจากการ
ยอมรับดังกลําวมาสูํการเน๎นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนวํามีความส าคัญในการถํายทอดความรู๎มากกวํา
เครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลําวถึงวําแม๎ความรู๎จะถูกจัดระบบและงํายตํอการเข๎าถึงของบุคคล
ตํางๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ๎ามีความรู๎ เกิดความรู๎ขึ้นแล๎ว หากไมํน าไปใช๎ประโยชน์ก็ไมํใชํจุดหมาย
ปลายทางของความรู๎และท่ีชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท๎ายที่เน๎นการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ให๎เกิดมรรค
ผลมีคุณคําประโยชน์เป็นรูปธรรมวํานั่นเป็นนิยามใหมํของผู๎ท าหน๎าที่เป็นผู๎จัดการเลยทีเดียว  จึงอาจ
กลําวได๎วําหัวใจของการจัดการความรู๎อยูํที่การน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคมนั่นเอง และ  
ยังได๎มีกลําวถึงหัวใจของการจัดการความรู๎โดยอาจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช หลังจากการไปรํวมสัมมนา 
“นวัตกรรมการเรียนรู๎เพ่ือชุมชนเป็นสุข” โดยได๎ฟังการบรรยายของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ 
ตีความ“การเรียนรู๎เพ่ือชุมชนเป็นสุข” ไว๎วําการพัฒนาชุมชนต๎องมี 4 องค์ประกอบ ชุมชน หมายถึง
การอยูํรํวมกัน ความเป็นชุมชนมีเปูาหมายที่การอยูํรํวมกัน  เป็นสุข หมายถึง ความเป็นทั้งหมด  
ความเป็นปกติสมดุล บูรณาการของปัจจัยตํางๆ อยํางน๎อย 8 ด๎าน คือ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว ชุมชนการเรียนรู๎ หมายถึง การเรียนรู๎รํวมกันของคนใน
ชุมชนนั้นๆ ผํานการปฏิบัติ และการสร๎างเสริม หมายถึง การเข๎าไปเอ้ืออ านวย สํงเสริม เสริมพลัง 
(Empower) ไมํใชํเข๎าไปสอนหรือถํายทอดความรู๎  ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ คือหัวใจของการจัดการ
ความรู๎ในทุกบริบทไมํใชํแคํการจัดการความรู๎ของชาวบ๎านหรือชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู๎นี้  
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การเรียนรู๎ส าคัญกวําตัวความรู๎เพราะถ๎าไมํระวังตัวความรู๎จะเป็นความรู๎ที่หยุดนิ่งตายตัว  การเรียนรู๎ 
จะมีลักษณะ“ดิ้นได๎” คือมีชีวิต การเรียนรู๎ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู๎รํวมกัน และเป็นการเรียนรู๎รํวมกัน
ผํานการปฏิบัติ (interaction learning through action) (การยางแหํงประเทศไทย, 2555) 

“คนในชุมชนท๎องถิ่นนั้นจะไมํถามตัวเองวําท าไมโลกถึงมีแรงดึงดูด เพราะถึงตอบปัญหา
นี้ได๎ ก็ไมํสามารถท่ีจะน าเอาไปใช๎ในเชิงปฏิบัติได๎” เป็นค ากลําวของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
อดีตศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ผู๎มีบทบาทในการน าเสนอ
ความคิดอันเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมมาอยํางตํอเนื่องยาวนาน จากค ากลําวข๎างต๎นสามารถตีความได๎
วําความรู๎ของชุมชนหรือความรู๎ท๎องถิ่นจะมีลักษณะความรู๎ในเชิงปฏิบัติเพ่ือตอบปัญหาในเชิงปฏิบัติ 
หมายความวําคนในชุมชนท๎องถิ่นจะไมํถามตัวเองวําท าไมโลกถึงมีแรงดึงดูด เพราะถึงตอบปัญหานี้ได๎ 
ก็ไมํสามารถที่จะน าเอาไปใช๎ในเชิงปฏิบัติ ความรู๎ท๎องถิ่นโดยทั่วๆ ไปแล๎วจะมีลักษณะเป็นความรู๎  
ในเชิงปฏิบัติเพื่อตอบปัญหาในเชิงปฏิบัติของเขา ไมํวําจะเป็นการท ามาหากิน การอยูํอาศัย การรักษา
โรค หรืออะไรก็แล๎วแตํ และสิ่งที่จะมาชี้วัดการตอบปัญหาในเชิงปฏิบัติของความรู๎ก็คือ “สัมฤทธิผล” 
ของความรู๎นั้น ๆ นี่เป็นลักษณะประการหนึ่งของความรู๎ท๎องถิ่นหรือชุมชน ส าหรับการจัดการความรู๎
ในชุมชนนั้น กํอนที่จะจัดการความรู๎เรื่องอะไรก็ต๎องไปถามชุมชนวําเขาต๎องการอะไร ความต๎องการ
เหลํานั้นจะเป็นสิ่งสะท๎อนวําความรู๎อะไรส าคัญตํอชีวิตของผู๎คนตํอในชุมชน จากนั้นเราก็เข๎าไป
สํงเสริม สนับสนุน เชื่อมโยง องค์กรชุมชน เครือขํายชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู๎ที่เขามีอยูํหรือที่
เขาก าลังท าอยูํ (นิพจน์  เทียมวิหาร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ และไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2547)        

ส าหรับตัวอยํางชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการน าวิธีการจัดการความรู๎มาใช๎กับ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ ชุมชนบ๎านดงบัง ซึ่งเดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีองค์ความรู๎พ้ืนฐานทางด๎าน
สมุนไพรที่ได๎รับการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษและมีการใช๎สมุนไพรในการด าเนินวิถีชีวิตเรื่อยมา 
ภายหลังวิถีชีวิตของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยคนในชุมชนหันมาเพาะปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ
โดยใช๎ปุ๋ยและสารเคมี ท าให๎สภาพแวดล๎อมและสุขภาพของคนในชุมชนทรุดโทรมลง ตํอมามีชาวบ๎าน
กลุํมหนึ่งในชุมชนมีความคิดวําจะต๎องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยการกลับไปมองภูมิปัญญาดั้งเดิม  
ที่มีอยูํและน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ (ฐาปนี  เลขาพันธ์ และจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2558) ในขณะที่
กระแสของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเริ่มตื่นตัวในชํวงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ เป็นผลให๎ราคายาแผนปัจจุบันสูงขึ้น จึงท าให๎การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเองได๎รับความ
สนใจมากขึ้น โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนํวยงานน ารํองในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เพ่ือใช๎ควบคูํกับยาแผนปัจจุบัน โดยการน าของเภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร 
ด๎วยการหาพ้ืนที่ในการเพาะปลูกสมุนไพรระบบเกษตรอินทรีย์ จึงได๎พบชุมชนบ๎านดงบังและได๎จัดตั้ง
กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังโดยท าข๎อตกลงวําจะผลิตวัตถุดิบสมุนไพรอบแห๎งสํงให๎กับโรงพยาบาล
เจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งกระบวนการผลิตต๎องได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากการพัฒนาอยําง
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ตํอเนื่องสํงผลให๎กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) นอกจากนี้กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังยังได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นชุมชน
โอทอป (OTOP) ต๎นแบบของจังหวัดปราจีนบุรีและเป็นแหลํงเรียนรู๎สมุนไพรแหํงแรกของประเทศไทย 
ที่รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับสมุนไพรตั้งแตํขั้นตอนของการปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูปเป็นวัตถุดิบ  
(สิรางค์ กลั่นค าสอน, 2555) สํงผลให๎ชีวิตความเป็นอยูํและสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น มีรายได๎ที่
มั่นคงและสามารถพ่ึงพาตนเองได๎เป็นอยํางดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช ได๎กลําวไว๎วํา หัวใจส าคัญของการจัดการความรู๎ คือต๎องมีการลงมือปฏิบัติ มีการ
จัดการความรู๎ผํานการใช๎งานจริง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎ของคนในท๎องถิ่น โดยค านึงถึงความ
เป็นอยูํที่ดีของคนในชุมชน ผลที่ได๎จากการจัดการความรู๎ของชุมชนท๎องถิ่น คือ เกิดระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง มุํงเน๎นความเข๎มแข็งของชุมชนและมีการพัฒนาอยํางยั่งยืนสํงผลให๎มีชื่อเสียงและเป็นที่
รู๎จักมากขึ้น ปัจจุบันกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังได๎รับการยอมรับด๎านการจัดการสมุนไพร โดยมีบุคคล
ทั่วไป หนํวยงานตําง ๆ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา เข๎ามาศึกษาดูงานอยํางตํอเนื่อง การที่กลุํมสมุนไพร
บ๎านดงบังมีชื่อเสียงและได๎รับการยอมรับ คนในกลุํมสามารถพ่ึงพาตนเอง แสดงให๎เห็นถึงการประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการ รวมถึงมีการจัดการความรู๎ที่ดี  (สุภาพร เตวุฒิธนกุล, 2548) และ
แสดงให๎เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู๎ด๎านสมุนไพร (สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย , 2551)  
ที่สามารถใช๎การจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยน าความรู๎ที่มีอยูํเดิม  
มาผสมผสานและปรับตัวให๎เข๎ากับยุคสมัยจนเกิดเป็นความรู๎ใหมํและมีการแลกเปลี่ยนความรู๎กัน 
อยํางสม่ าเสมอสํงผลให๎ความรู๎หมุนเวียนและขยายออกเป็นวงกว๎าง กํอให๎เกิดพลังความเข็มแข็งของ
ชุมชนและการพัฒนาอยํางยั่งยืน แตํอยํางไรก็ตามแนวปฏิบัติในการจัดการความรู๎ของกลุํมสมุนไพร
บ๎านดงบังยังสามารถที่จะพัฒนาตํอได๎ในรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่มีอยูํให๎เป็น
ลักษณะการจัดการความรู๎เชิงรุกเพ่ือปูองกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือการจัดการ  
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับชุมชนด๎วย 

ส าหรับการกระท าเชิงรุกนั้นเป็นการกระท าที่ตั้งใจให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออยํางน๎อย
ก็เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ขณะที่การกระท าเชิงรับเป็นการกระท าที่ไปจัดการกับสิ่งที่เกิด
ปัญหาขึ้นแล๎วจึงหาทางแก๎ไขการเปลี่ยนแปลงจากที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กํอให๎เกิดปัญหา
กับคุณ ตัวอยํางเชํน คุณออกแบบบ๎านเอาไว๎เป็นอยํางดีสร๎างจนเสร็จแล๎วแตํตํอมาคุณคิดขึ้นได๎วําบ๎าน
ของคุณนําจะตํอเติมกันสาดออกไปอีกสัก 2 เมตร เพ่ือกันฝนสาดเข๎ามาในใต๎ถุนบ๎านที่คุณใช๎เป็นที่
รับประทานอาหาร คุณจึงเปลี่ยนแปลงบ๎านโดยให๎ตํอเติมกันสาดออกไปรอบตัวบ๎าน คุณคิดกระท า
เชํนนี้เป็นการกระท าเชิงรุกเป็นการมองเห็นลํวงหน๎าวําจะเกิดอะไรขึ้น คุณจึงจัดการเปลี่ยนแปลง 
เสียแตํเริ่มแรก ลองเปรียบเทียบกับอีกสถานการณ์หนึ่งคือเมื่อคุณสร๎างบ๎านเสร็จโดยไมํมีกันสาด  
พอคุณอยูํอาศัยไปจนถึงฤดูฝนปรากฏวําฝนสาดเข๎ามาในใต๎ถุนบ๎านคุณต๎องคอยเช็ดถูให๎แห๎งทุกครั้ง  
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ดีขึ้นหนํอยคือคุณทนเช็ดถูทุกครั้งไมํไหวจึงให๎ชํางมาติดผ๎าใบกันสาดเวลาฝนตกคุณก็ดึงผ๎าใบลง  
การกระท าประการหลังนี้เป็นการกระท าเชิงรับ คือคอยแก๎ปัญหาไปแบบรายวัน (ทศพล สมพงษ์, 
2557) และในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีมีความก๎าวหน๎าไมํหยุดนิ่ง วิถีชีวิตและ
การท างานจึงต๎องปรับให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูํรอด ดังนั้นองค์การจึงต๎องพร๎อมตํอ 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู๎บริหารต๎องสามารถวางแผนก๎าวรุกไปข๎างหน๎ากํอนการเปลี่ยนแปลง 
จะมาถึง ในอดีตการประกอบธุรกิจด าเนินไปเรื่อยๆ ในลักษณะการตั้งรับ (Reactive) แตํเมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินธุรกิจแบบตั้งรับไมํสามารถท าให๎องค์การอยูํรอดได๎ จึงต๎องเปลี่ยนวิธีการ
ท างานใหมํเป็นการท างานเชิงรุก (Proactive Approach) และส าหรับการด าเนินการขององค์การ 
จะมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายขององค์การได๎จ าเป็นต๎องมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มต๎น
จากการวางกลยุทธ์อยํางเหมาะสม มีความเชื่อมโยงและสอดคล๎อง รู๎ข๎อก าหนดที่ส าคัญของกลยุทธ์  
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค๎า กลยุทธ์ที่น ามาปฏิบัติต๎องเป็นการท างานเชิงรุก  มีวิธีการ
ปูองกันการเกิดปัญหา มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให๎ดีขึ้นอยํางสม่ าเสมอ และมีการเตรียมพร๎อม 
รับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้กลยุทธ์ต๎องมีการลดต๎นทุนในการท างานโดยการขจัดงาน 
ที่ไมํสร๎างมูลคําเพ่ิมออกจากกระบวนการท างาน เพ่ือให๎มั่นใจวํางานที่ท าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  
สร๎างมูลคําเพ่ิมที่แท๎จริงตํอผลิตภัณฑ์และบริการจนเกิดเป็นประสิทธิภาพ (Briesen, 2009)   

จากการแขํงขันในตลาดสากลที่มีความรุนแรงมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ออกใหมํมีวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง และในขณะเดียวกันลูกค๎าก็มีความคาดหวังสูงขึ้น สิ่งเหลํานี้ล๎วนผลักดันให๎องค์การ
ธุรกิจไมํเว๎นแม๎แตํกิจการเพ่ือสังคมที่ต๎องหันมาใสํใจกับหํวงโซํอุปทานของตน (วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ 
และวัชรวี จันทรประกายกุล, 2549) ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังซึ่งเป็นหํวงโซํ
อุปทานแรกของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร หรือเรียกวําต๎นน้ า ซึ่งมีระบบการผลิตที่มี
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยสมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังซึ่งเป็นเกษตรกรผู๎ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรสํง
จ าหนํายให๎กับมูลนิธินั้นต๎องมีมาตรการในการปูองกันการปนเปื้อนของสารเคมีตั้งแตํการท าแนวกันชน
ในบริเวณที่เสี่ยงตํอการปนเปื้อนทั้งทางน้ าและอากาศการน าเข๎าปัจจัยการผลิต การปลูก การดูแล 
การเก็บเกี่ยว รวมถึง การขนสํง ส าหรับการบริหารหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมกรณีศึกษา
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรนั้น มีการด าเนินงานทุกกระบวนการเริ่มตั้งแตํหํวงโซํการผลิต  
การแปรรูป โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีตํอผู๎มีสํวนได๎เสียในทุกหํวงโซํอุปทาน โดยสามารถเขียน
เป็นแผนภาพขั้นตอนการบริหารจัดการหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ได๎ดังภาพที่ 1 
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เศรษฐกจิ 

สังคม 

ส่ิง 
แวด 
ล้อม 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
      
 

 
 
 

ภาพที่ 1  การบริหารหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม (กรณีศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยา
อภัยภูเบศร) 

 

จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการบริหารจัดการหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม กรณีศึกษา
หมูํบ๎านดงบังไปสูํมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรและตัวแทนจ าหนําย โดยในหํวงโซํแรกคือ 

การตากและอบแห๎งสมุนไพร 
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

 

การดูแลเก็บเกีย่ว 
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

 

การบรรจุและขนสํง
สมุนไพรอบแห๎งไปแปรรูป 

 

เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบคุณภาพ 

ยาสมุนไพรตามมาตรฐานGMP 

 

บรรจุภัณฑ์ยาสมุนไพรแปรรูป 
พร๎อมจ าหนําย 

 

ตัวแทนจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพรอภัยภูเบศร 

 

ปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงดิน 
ที่ไมํมีการปนเปื้อนของสารเคมี 

 

อาคารผลิตแปรรูปสมุนไพร 
ตามมาตรฐาน GMP 

 

พื้นที่การผลิตยาสมุนไพร 
ตามมาตรฐานGMP 

  

ตัวแทนจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพรอภัยภูเบศร 

 

ผลกระทบ 

Impact 

ตัวแทนจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพรอภัยภูเบศร 

 

การบริการห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพือ่สงัคม 
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ต๎นน้ าเป็นการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของเกษตรกรกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ในสํวนกลางน้ าเป็นการแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมูลนิธิเป็นผู๎ด าเนินการเอง สํวนปลายน้ าเป็นการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ด าเนินการ
มูลนิธิผํานผู๎ประกอบการลักษณะตัวแทนจ าหนํายทั่วประเทศ และมีการจ าหนํายผํานหลายชํองทาง  
โดยสามารถแยกสํวนอธิบายได๎ดังนี้ 

ต๎นน้ า คือ กระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบในหํวงโซํการผลิต ซึ่งหมายถึง การผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรหลายชนิดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร๎างความพึงพอใจสูงสุดให๎แกํลูกค๎าที่อยูํปลายน้ า ซึ่งหมายถึง
ผู๎บริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของมูลนิธิเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ในชื่อ “อภัยภูเบศร” โดยให๎มี
กระบวนการผลิตต๎องมีคุณภาพ นั่นคือวัตถุดิบสมุนไพรดังกลําวต๎องผํานการตรวจสอบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ จึงต๎องอาศัยความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดจากชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบที่จะสนองความต๎องการของ 
การผลิตโดยมีการตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)  
ซึ่งได๎รับการตรวจสอบวํามีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติหรือที่เรียกกันยํอวํา IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement) 
การผลิตวัตถุดิบนี้จะรวมเอาการเคลื่อนย๎ายวัตถุดิบไปยังมูลนิธิ การช าระเงิน และการสํงมอบสินค๎า ดังนั้น 
การบริหารจัดการวัตถุดิบในหํวงโซํการผลิตที่เป็นต๎นน้ านี้จะชํวยลดคําใช๎จํายและรํนระยะเวลาที่น าสินค๎า
จะเข๎าสูํตลาด และท าให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดที่อยูํในหํวงโซํการผลิตสามารถบริหารจัดการทรัพยากร 
ในปัจจุบันและวางแผนความต๎องการใช๎ทรัพยากรในอนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากภาพ 
แสดงถึงเกษตรกรกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังเริ่มตั้งแตํปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงดินที่ไมํมีการปนเปื้อนสารเคมี  
มีการดูแลเก็บเกี่ยว ตากแห๎ง อบแห๎งสมุนไพรที่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กํอนน าไปบรรจุและ
จัดสํงในลักษณะสมุนไพรอบแห๎งเพ่ือน าไปแปรรูปหํวงโซํกลางน้ าตํอไป ส าหรับความเป็นหํวงโซํผู๎ผลิต 
ที่เป็นต๎นน้ าของชุมชนแหํงนี้มีความชัดเจนในเรื่องการน าภูมิปัญญาดั้งเดิมในเรื่องสมุนไพรมาใช๎รํวมกับ
ความรู๎ใหมํในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีผู๎น าที่ดี มีการบริหารจัดการ มีข๎อตกลงรํวมกัน มีการจัดการ
ความรู๎ รวมทั้งมีเครือขํายความรํวมมือที่ดีจึงมีความเหมาะสมในฐานะผู๎ผลิตวัตถุดิบให๎กับกิจการเพ่ือสังคม
เป็นอยํางดี 

ส าหรับหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคมในสํวนที่เป็นกลางน้ า คือการน าวัตถุดิบที่เป็น
สมุนไพรอบแห๎งจากกระบวนผลิตในหํวงโซํอุปทานที่เป็นต๎นน้ ามาด าเนินการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอภัยภูเบศร จากภาพเป็นการน าวัตถุดิบสมุนไพรอบแห๎งที่รับซื้อมาจากชุมชนผู๎ผลิตที่เป็น
เกษตรกรกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังมาเข๎าสูํกระบวนการแปรรูปที่อาคารผลิตยาไทยอภัยภูเบศรภายใต๎
มาตรฐานการผลิตขององค์การอนามัยโลก คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพร หรือ 
Good Manufacturing Practice : GMP เพ่ือให๎เกิดความเชื่อมั่นวําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพ
สม่ าเสมอ มีความปลอดภัยในการใช๎ และมีมาตรฐานตามที่ก าหนดไว๎ โดยมีการควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแตํ
วัตถุดิบที่น ามาใช๎ ความสะอาดอาคารสถานที่เป็นพ้ืนที่การผลิต อุปกรณ์การผลิต สุขอนามัยบุคลากรใน
ฝุายผลิต จนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปพร๎อมจ าหนํายในกระบวนการปลายน้ าตํอไป 

ในสํวนหํวงโซํอุปทานปลายน้ า คือ ตัวแทนจ าหนํายผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรซึ่งมีอยูํ 
ทั่วประเทศ โรงพยาบาล ห๎างสรรพสินค๎า รวมถึงบูธตํางๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให๎บริการแกํลูกค๎า  
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เป็นระบบที่มีจุดประสงค์เพ่ือให๎สามารถระบุความต๎องการของลูกค๎า และสามารถใช๎ข๎อมูลดังกลําวน ามา
สร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎าได๎ ตัวอยํางจากภาพ คือ ตัวแทนจ าหนํายบ๎านสมุนไพรอภัยภูเบศรอยุธยา 
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศร แบํงเป็น 5 ประเภท ได๎แกํ ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ส าหรับหํวงโซํอุปทานในสํวนของปลายน้ านี้ นอกจาก
จะชํวยให๎มูลนิธิเข๎าใจความต๎องการของลูกค๎าแล๎ว  ยังชํวยสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางมูลนิธิกับลูกค๎า
โดยการสํงมอบสินค๎าที่มีความเหมาะสมกับลูกค๎ามากที่สุดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการกับลูกค๎า  

จากแนวคิดและหลักการข๎างต๎นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการจัดการความรู๎ส าหรับ
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งในกรณีศึกษาชุมชนบ๎านดงบังที่แม๎จะ
ประสบความส าเร็จในเรื่องการจัดความรู๎ก็ตาม หากแตํยังขาดการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ใน 
เชิงรุกเพ่ือปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชํน การขาดการสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
แม๎แตํกิจการเพ่ือสังคมเองที่อาจมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกิจการเพ่ือสังคมในกลุํมที่จัดตั้ง
หรือถือหุ๎นโดยหนํวยราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับนโยบายการกระจายอ านาจ
ไปสูํท๎องถิ่น เป็นการกระจายการให๎บริการสาธารณะส าคัญตํางๆ จากหนํวยงานของรัฐบาลไปสูํกิจการเพ่ือ
สังคม หากแตํปัจจุบันมีเพียงหนํวยงานราชการบางแหํงเทํานั้นที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให๎บริการที่
เข๎าถึงประชาชนในระดับชุมชนได๎อยํางแท๎จริง การให๎อ านาจและสนับสนุนการบริหารงานในชุมชน 
(Empower) เพ่ิมมากขึ้น ที่ผํานมามีการริเริ่มด๎วยเงินทุนสนับสนุนในการเริ่มต๎นกิจการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของหนํวยราชการและรัฐวิสาหกิจในการให๎บริการระดับชุมชนที่มากขึ้น และมี
การสร๎างการมีสํวนรํวมและความใกล๎ชิดกับชุมชนด๎วย ซึ่งปัจจุบันกิจการเพ่ือสังคมในกลุํมนี้ก็ยังประสบ
ปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เนื่องจากกลุํมคนที่ด าเนินงานสํวนใหญํมาจากภาครัฐ  
ซึ่งบางสํวนขาดประสบการณ์ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งขาดศักยภาพที่จะท าให๎กิจการเจริญเติบโตได๎อยํางยั่งยืน
นั้น ท าให๎ผู๎วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎ในชุมชน รวมถึงองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎ของของชุมชน เพ่ือน าไปวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน
ที่เป็นจุดแข็ง จุดอํอน ของการจัดการความรู๎ในชุมชน และสภาพแวดล๎อมภายนอกที่เป็นโอกาสและ
อุปสรรคในการจัดการความรู๎ในชุมชน และน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับ
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือให๎ชุมชนและกิจการเพ่ือสังคมในประเทศ
ไทยได๎เกิดการพัฒนาและสร๎างความโดดเดํนในเชิงการบริหารและการจัดการความรู๎เพ่ือเป็นแบบอยํางใน
องค์การที่มีลักษณะเดียวกันอันจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
ตํอไป 
 

2. ค าถามการวิจัย 
1. แนวโน๎มการจัดการความรู๎ของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือ

สังคมเป็นอยํางไร 
2. องค์ประกอบหรือปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จของการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชน

ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมควรเป็นอยํางไร 
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3. ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมควรมีตัวแบบกลยุทธ์เชิงรุก 
ในการจัดการความรู๎อยํางไรเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายแหํงความส าเร็จในการจัดการความรู๎ 

 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎ของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ

กิจการเพื่อสังคม 
2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการจัดการความรู๎ของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน

ของกิจการเพ่ือสังคม 
3. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ

อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยนี้ ผู๎วิจัยมุํงเน๎นที่จะศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎ในชุมชน องค์ประกอบการ

จัดการความรู๎ของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมเพ่ือน าไปวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมภายในและสภาพแวดล๎อมภายชุมชนเพ่ือน าไปพัฒนาให๎ได๎ตัวแบบกลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ผู๎แทนมูลนิธิ

โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ตัวแทนจ าหนํายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของมูลนิธิโรงพยาบาล
เจ๎าพระยาอภัยภูเบศร 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู๎วิจัยศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลในเขตพ้ืนที่ชุมชนในกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง จังหวัด

ปราจีนบุรี และพ้ืนที่ของโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ต าบลทํางาม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ

กิจการเพ่ือสังคมนั้น ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพซึ่งถือวํา เป็นมโนทัศน์ สมมุติฐาน และ 
กรอบแนวคิดส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาจะต๎องมาจากข๎อมูลโดยตรงไมํใชํมาจากแหลํงอ่ืนดังนั้น
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพจึงไมํเริ่มด๎วยการตั้งกรอบความคิดทฤษฎีหรือสมมุติฐาน ส าหรับรูปแบบ 
การวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัย
ที่ไมํนิยมเขียนตัวแปรแยกเป็นตัวแปรต๎นกับตัวแปรตาม แตํจะเขียนไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
จะไมํมีการระบุวํามีตัวแปรกี่ตัวทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องส าหรับกรอบ
แนวคิดในการวิจัยนี้ได๎เสนอเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงขั้นตอน โดยน าเสนอรายละเอียดการด าเนินการ
ในแตํละขั้นตอนรวม 3 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงขั้นตอน 

R2 : การถอดบทเรียน 
การจัดการความรู๎ส าหรับ
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพื่อสังคม 
 

แผนผังองค์ประกอบ 
ส าหรับการจัดการความรู๎  

ขั้นตอนที่ 2 

R3 : สนทนากลุํม (Focus Group) เพื่อหาข๎อสรุปรํวม 

เชิงกลุํมเกี่ยวกับกลยุทธ์การจดัการความรูเ๎ชิงรุกส าหรับ
ชุมชนผู๎ผลติวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคม 

D3 : กลยุทธ์การจัดการความร๎ูเชิงรุก

ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหวํงโซํ

อุปทานของกิจการเพื่อสังคม  

 

R1.1 : การวิจัยเอกสาร 
D1 : แนวโน๎มการจัดการ

ความรู๎ของชุมชนผู๎ผลิต

วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน

ของกิจการเพ่ือสังคม 

ขั้นตอนที่ 1 

R1.2 : การวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
Area base Research 

D2 : รํางขึ้นรูปเป็นกลยุทธ์ 
การจัดการความรูเ๎ชิงรุก 

วิเคราะห์ 
SWOT 

ถํวงน้ าหนัก 

ขั้นตอนที่ 3 

R1 : ผลการวิจัยเอกสาร 
เชิงสรุปประเด็น 

ผลการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
เชิงพรรณนา 

สังเคราะห์ขึ้นรูปบทเรียน 
การจัดการความรู๎ส าหรับ 

ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ 

วิเคราะห ์
TOWS  
Matrix 

ถอดบทเรียนแบบเลําเรื่อง 
และใช๎เทคนิคการวิจยัเชิง 

ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (PAR)  

ปัญหาและแนวทางแก๎ไข 

ความส าเร็จ 
หํวงโซํอุปทาน 

แนวทางการพัฒนา 

ประยุกตเ์ทคนิคเชิงปริมาณ 
ประเมินกลยุทธ์ ตามคะแนน 
Cohen’s Kappa Statistic 
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความหมายหรือนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู๎ในกระบวนการด าเนินงานของชุมชนผู๎ผลิต

วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ประกอบด๎วยความรู๎ 2 ประเภท คือ ความรู๎ที่ฝังลึก 
(Tacit knowledge) และความรู๎ที่ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) 

การจัดการความรู้ หรือ KM (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการใน
การสร๎าง รวบรวม จัดเก็บ แพรํกระจาย และประยุกต์ใช๎ความรู๎ เชํน การแปลงประสบการณ์หรือ
สถานการณ์ของคนในชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ให๎กลายเป็นความรู๎
เพ่ือถํายทอดและแลกเปลี่ยนระหวํางกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชํวยสํงเสริมการเป็นชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุดิบให๎กับกิจการเพื่อสังคม 

แนวโน้มการจัดการความรู้ (Trends in Knowledge Management) หมายถึง 
แนวทางหรือทิศทางท่ีนําจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตใน
หํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมที่ได๎จากการศึกษาสภาพบริบทของชุมชนผู๎ผลิตนั้น 

องค์ประกอบการจัดการความรู้ (Elements of Knowledge Management) 
หมายถึง ปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการความรู๎ในชุมน ซึ่งได๎มาจากการวิเคราะห์แนวโน๎มการจัดการ
ความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  

กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge management strategic) หมายถึง 
องค์ประกอบที่เก่ียวข๎องสัมพันธ์กันของกิจกรรมที่ชุมชนผู๎ผลิตสมุนไพรบ๎านดงบังจะต๎องท าเพ่ือให๎การ
จัดการความรู๎ส าเร็จเป็นสิ่งที่ชํวยให๎องค์ประกอบที่จ าเป็นในการริเริ่มการจัดการความรู๎ และใช๎เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตามบริบทของชุมชนผู๎ผลิตแตํละแหํง  

กลยุทธ์เชิงรุก (Proactive strategy) หมายถึง กลยุทธ์ที่ได๎มาจากการน าข๎อมูล 
การประเมินสภาพแวดล๎อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารํวมกันในองค์การหรือชุมชน เพ่ือที่จะ
น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก  

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง การเคลื่อนย๎ายสินค๎าหรือบริการจากผู๎ผลิต
ไปยังลูกค๎า  โดยใช๎ระบบบริหารที่ประกอบด๎วยบุคลากร เทคโนโลยี ทรัพยากร รวมถึงกิจกรรม และ
ข๎อมูลขําวสาร มาประยุกต์เข๎าด๎วยกัน ซ่ึงกิจกรรมของหํวงโซํอุปทานจะเริ่มจากน าทรัพยากรธรรมชาติ
มาแปรรูปจากวัตถุดิบให๎เป็นสินค๎าส าเร็จรูป หรือบริการ แล๎วสํงไปให๎ลูกค๎าหรือผู๎บริโภคคนสุดท๎าย 
ส าหรับงานวิจัยนี้ หมายถึง หํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งได๎แบํงสํวนการบริหารหํวงโซํ
อุปทานไว๎เป็น 3 สํวน คือ สํวนต๎นน้ า สํวนกลางน้ า และสํวนปลายน้ า 

ต้นน้ า (Upstream) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบในหํวงโซํการผลิต  
ซึ่งหมายถึงการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรหลายชนิดโดยกระบวนการผลิตต๎องมีคุณภาพตรงกับความ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
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ต๎องการของผู๎จัดจ าหนําย การผลิตวัตถุดิบนี้จะรวมเอาการเคลื่อนย๎ายวัตถุดิบไปยังผู๎จัดจ าหนําย  
การช าระเงินและการสํงมอบสินค๎า ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู๎ผลิตวัตถุดิบ คือ กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง และ
ผู๎จัดจ าหนําย คือ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งมีตัวแทนจ าหนํายอยูํทั่วไปประเทศ 
สํวนลูกค๎า คือ ผู๎บริโภคผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร 

กลางน้ า (Midstream) หมายถึง กระบวนการที่สามารถบูรณาการรวมงานหลัก 
ตําง ๆ ทั้งหมด ได๎แกํ การจัดซื้อจัดจ๎าง การผลิต การตลาดการขาย การเงินการบัญชี และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เข๎าด๎วยกัน เป็นระบบที่สัมพันธ์กัน ส าหรับงานวิจัยนี้ องค์การกลางน้ าในหํวงโซํ
อุปทาน คือ มูลนิธิเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ที่น าวัตถุดิบจากกระบวนผลิตในหํวงโซํอุปทานที่เป็นต๎นน้ า
ของกลุํมสุนไพรบ๎านดงบัง มาด าเนินการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรภายใต๎ชื่ออภัยภูเบศร  
โดยสํวนที่เกี่ยวข๎องกับกลางน้ า คือ การแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค๎า ที่ท าหน๎ารับค าสั่งซื้อจากลูกค๎าหรือ
ตัวแทนจ าหนําย ซึ่งจะท าให๎เกิดการน าวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค๎าที่จะสํงมอบให๎กับลูกค๎าซึ่งเป็น
ผู๎บริโภคยาสมุนไพรให๎ได๎คุณภาพและในปริมาณท่ีเหมาะสมตํอไป 

ปลายน้ า (Downstream) หมายถึง กระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับลูกค๎าหรือ  
ถือเป็นระบบยํอยของในสํวนกลางน้ า ส าหรับงานวิจัยนี้ คือ ตัวแทนจ าหนํายหรือศูนย์จ าหนําย  
ยาสมุนไพรของมูลนิธิเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร มีจุดประสงค์เพ่ือให๎บริการแกํลูกค๎าหลังการขายรวมถึง
การสร๎างสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎า เป็นระบบที่มีจุดประสงค์เพ่ือให๎องค์การสามารถระบุความต๎องการ
ของลูกค๎าและสามารถใช๎ข๎อมูลดังกลําวน ามาสร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎าได๎  นอกจากจะชํวยในให๎
องค์กรเข๎าใจความต๎องการของลูกค๎าแล๎ว  ยังชํวยสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางองค์กรกับลูกค๎าโดย
การสํงมอบสินค๎าที่มีความเหมาะสมกับลูกค๎ามากที่สุดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการกับลูกค๎า 
เพ่ือสร๎างฐานข๎อมูล การติดตํอกับลูกค๎า เชํน การสั่งซื้อสินค๎าของลูกค๎า การให๎บริการสนับสนุน
ทางด๎านเทคนิค การน าเสนอสินค๎าและบริการใหมํ ๆ ให๎แกํลูกค๎า   

กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) หมายถึง กิจการที่มีรายรับจาการขาย  
การผลิตสินค๎า และการให๎บริการที่ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเปูาหมายอยํางชัดเจน ตั้งแตํแรกเริ่ม หรือมีการ
ก าหนดเพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยนเปูาหมายในการแก๎ไข ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล๎อมเป็นหลัก โดยไมํได๎มีเปูาหมายในการสร๎างก าไรสูงสุดตํอผู๎ถือหุ๎นและเจ๎าของเทํานั้น 
ส าหรับงานวิจัยนี้ คือ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร เป็นกิจการเพ่ือสังคมในกลุํมที่จัดตั้ง
และถือหุ๎นโดยหนํวยราชการและรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนิน
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยํางครบวงจร โดยท าการศึกษาตั้งแตํกระบวนการปลูก  
การเก็บเกี่ยว การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปไปจนถึงการจ าหนําย ในสํวนของการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมอาจมุํงเน๎น เปูาหมาย
ทางสังคม สิ่งแวดล๎อม และการเงินไปพร๎อมๆ กันที่เรียกวํา “Triple Bottom Line” ซึ่งเป็นแนวคิด
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ของ John Elkington ในการด าเนินองค์การโดยพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 3 มิติรํวมกัน  
คือ มติิทางด๎านเศรษฐกิจ หรือมิติทางด๎านธุรกิจ มิติทางด๎านสังคม และมิติทางด๎านสิ่งแวดล๎อม  
 ด้านเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง ผลกระทบหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือ 
ผลก าไรของกิจการ เพ่ือความอยูํรอดของกิจการ 
 ด้านสังคม (Social) หมายถึง ผลกระทบหรือผลตอบแทนของคนในชุมชน เชํ น  
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ท๎องถิ่น พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของชุมชน เกิดการจ๎างงานในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน ชุมชนมีมาตรฐานความเป็นอยูํที่ดีข้ึน ส าหรับงานวิจัยนี้ คือ ชุมชนบ๎านดงบัง 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หมายถึง ผลกระทบหรือผลตอบแทนทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อม เชํน มีการอนุรักษ์ ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม ลดการใช๎ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ที่กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและโลกน๎อยที่สุด 

ชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบ (Suppliers community’s raw material) หมายถึง ชุมชน 
ที่มีการรวมกลุํมจัดตั้งที่ชื่อวํา กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ซึ่งเป็น กลุํมเกษตรกรกลุํมแรกที่รํวมกับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  ในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์  
โดยสมาชิกทุกคนจะต๎องท าข๎อตกลงเข๎ารํวมโครงการสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เป็นลายลักษณ์อักษร 
ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

 
7. ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์เชิงวิชาการ 
1. ได๎ทราบแนวโน๎มโมจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ

กิจการเพื่อสังคมท่ีได๎จากผลการวิจัยเอกสารเชิงสรุปประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความรู๎  องค์ประกอบ 
ที่ผลักดันความส าเร็จของการจัดการความรู๎ องค์ประกอบที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎   
การประยุกต์การจัดการความรู๎ในชุมชน การจัดการหํวงโซํอุปทาน โมเดลกลยุทธ์การจัดการความรู๎  
และเปูาหมายการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคม รวมถึงแนวคิดและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
หลักเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ประกอบกับผลการวิจัยเชิงพ้ืนที่เชิงพรรณนาท าให๎ทราบบริบทของชุมชน 
จนสามารถวิเคราะห์สภาพแนวโน๎มการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนบ๎านดงบังซึ่งเป็นผู๎ผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ประกอบด๎วย
แนวโน๎ม 3 ด๎าน คือ แนวโน๎มการจัดการความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น แนวโน๎มการจัดการความรู๎จาก
ภาวะผู๎น าชุมชน แนวโน๎มการจัดการความรู๎จากการมีสํวนรํวมในชุมชน เพ่ือน าไปวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกชุมชน และสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นกลยุทธ์การจัดความความรู๎เชิงรุก
ในล าดับตํอไป 
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2. ได๎ทราบองค์ประกอบการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน
ของกิจการเพ่ือสังคมจากการถอดบทเรียน โดยใช๎เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมที่
ประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบหลัก และ 24 องค์ประกอบยํอย คือ องค์ประกอบด๎านวัฒนธรรมชุมชน  
มีองค์ประกอบยํอยในเรื่องการถํายทอดความรู๎ประสบการณ์จากรุํนสูํรุํน มีพันธะสัญญาการมีสํวนรํวม
และการสนับสนุนของผู๎น าชุมชน การมีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ของสมาชิกในชุมชน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากภายนอกชุมชน  องค์ประกอบด๎านโครงสร๎างชุมชน มีองค์ประกอบยํอยใน
เรื่องการจัดตั้งกลุํมโดยมีสายการบริหารงานตามล าดับโดยมีบทบาทในต าแหนํงประธานที่ปรึกษากลุํม 
ประธานกลุํม เลขากลุํม และสมาชิกภายในกลุํม องค์ประกอบด๎านกระบวนการจัดการความรู๎  
มีองค์ประกอบยํอยในเรื่องการสร๎างและแสวงหาความรู๎ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การประยุกต์ใช๎ความรู๎ 
การรวบรวมจัดเก็บความรู๎ การเผยแพรํถํายทอดความรู๎ องค์ประกอบด๎านเทคโนโลยี มีองค์ประกอบ
ยํอยในเรื่องเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพวัตถุดิบ เทคโนโลยีการเตรียมวัตถุดิบ เทคโนโลยีการแปรรูป
วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการจัดเก็บวัตถุดิบ องค์ประกอบด๎านการตลาด มีองค์ประกอบยํอยในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การก าหนดราคาขาย ชํองทางการจัดจ าหนําย การสํงเสริม  
การขาย สุดท๎ายคือองค์ประกอบด๎านการวัดผล มีองค์ประกอบยํอยในเรื่องการตรวจมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ การตรวจวัดผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุํม การวัดผลการใช๎งบประมาณ โดยองค์ประกอบ
ของจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมสามารถน าไปเป็น
แนวทางในก าหนดจุดแข็ง และจุดอํอนของสภาพแวดล๎อมภายในชุมชน และสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการก าหนดโอกาส และอุปสรรคของชุมชนได๎ในสํวนของสภาพแวดล๎อมภายนอกชุมชน 
ที่ไมํสามารถควบคุมได๎ 

3. ได๎กลยุทธ์จัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือ
สังคมซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่พัฒนามาจากการวิเคราะห์ SWOT มาพัฒนาตํอจากการวิเคราะห์ TOWS 
Matrixs เป็นกลยุทธ์ที่ประกอบด๎วยกลยุทธ์เชิงรุก SO (Strength - Opportunity) จ านวน 4 กลยุทธ์  
คือ กลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาด กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์การพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
ในสํวนของกลยุทธ์เชิงปูองกัน (Strength - Threat) ST จ านวน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร๎างความ
รํวมมือ และกลยุทธ์การสร๎างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์เชิงแก๎ไข WO (Weakness - 
Opportunity) จ านวน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการปลูกสมุนไพร กลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎ส าหรับชุมชน และกลยุทธ์เชิงรับ WT (Weakness - Threat) จ านวน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยงทางด๎านการผลิต และกลยุทธ์การปรับตัวตามสถานการณ์  
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ประโยชน์ในการน าไปใช้ 
1. ท าให๎ทราบแนวโน๎มในการจัดการความรู๎ ในชุมชนอันจะเป็นปัจจัยที่สํงผลตํอ

ความส าเร็จในการจัดการความรู๎ โดยสามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ เชิงรุกส าหรับ
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมได ๎

2. ท าให๎ได๎ตัวแบบกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคมที่พัฒนาตามหลักการพัฒนากลยุทธ์ที่ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์และ
สภาพแวดล๎อมของชุมชน ซึ่งตัวแบบกลยุทธ์ที่ได๎นี้สามารถน าไปใช๎ประโยชน์โดยน าไปใช๎เป็นแนวทาง
ในการวางแผนและด าเนินการจัดการความรู๎ของชุมชนให๎ประสบผลส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรมตํอไป 

3. ตัวแบบกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกที่ได๎จากการวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใน 
วงกว๎าง ได๎แกํ ในแงํของการเป็นต๎นแบบส าหรับชุมชนอ่ืนได๎ใช๎ในตัวแบบกลยุทธ์การจัดการความรู๎ 
เชิงรุกในบริบทหรือสภาพแวดล๎อมของชุมชนแตํละแหํง โดยใช๎วิธีการของกระบวนการวิจัยที่มีความ
เชื่อถือได๎  

4. ได๎ประโยชน์โดยตรงตํอองค์การอันหมายถึงชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพ่ือสังคม ในด๎านเศรษฐกิจ คือ ชุมชนมีการสร๎างรายได๎ มีการกระจายรายได๎ และมีรายได๎
มั่นคง ในด๎านสังคมคือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการชํวยเหลือแบํงปัน และในด๎านสิ่งแวดล๎อม คือ  
มีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

5. ได๎ประโยชน์โดยตรงตํอองค์การอันหมายถึงกิจการเพ่ือสังคม ในด๎านเศรษฐกิจกิจการ 
มีผลก าไรและกิจการอยูํรอดได๎ ในด๎านสังคม คือ สํวนชํวยท าให๎ชุมชนมีมาตรฐานความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
และในด๎านสิ่งแวดล๎อม มีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบใน

หํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม” ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข๎อง โดยน าเสนอตามล าดับหัวข๎อดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู๎ 
2. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการความรู๎ 
3. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์  
4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการหํวงโซํอุปทาน 
5. แนวคิดเก่ียวกับกิจการเพ่ือสังคม 
6. องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในกิจการเพ่ือสังคม 

(กรณีกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง) 
7. ความเป็นมาและวิธีการบริหารจัดการองค์การของกิจการเพ่ือสังคม  

(กรณีมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร) 
8. แนวคิดและหลักการพัฒนาอยํางยั่งยืนและพัฒนาเชิงสร๎างสรรค์ 
9. เทคนิคการถอดบทเรียน 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
ความเป็นมาของการจัดการความรู้ 
ความเป็นมาของการจัดการความรู๎ เริ่มปรากฏให๎เห็นเดํนชัดจากทฤษฎีการจัดการของ 

Peter Drucker และ Peter Senge โดยที่การจัดการความรู๎นั้นไมํถือวําเป็นเรื่องใหมํ หากแตํมีการ
ปฏิบัติกันมานานหลายศตวรรษแล๎ว โดยเฉพาะความรู๎ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit knowledge) เป็นสิ่ง 
ที่มีคํามาตั้งแตํอดีต โดยมีการถํายทอดความรู๎ประสบการณ์จากผู๎เชี่ยวชาญหรือชํางที่มีฝีมือเพ่ือสร๎าง
ชํางฝีมือในรุํนตํอไปเพ่ือท าให๎ความรู๎ไมํสูญหายไปไหน ซึ่งในหนังสือที่ชื่อ Post-Capitalist Society 
ของ Drucker (1993) ได๎อธิบายถึงวิวัฒนาการ 3 ระยะที่เกี่ยวข๎องกับวัตถุประสงค์ทางสังคมของ
ความรู๎ เริ่มตั้งแตํยุคกํอน ค.ศ. 1900 ในยุคนี้กิจกรรมที่ เกี่ยวข๎องกับความรู๎ด าเนินไปอยําง  
เป็นธรรมชาติและตามความเคยชินในชีวิตประจ าวัน โดยเน๎นเป็นการใช๎ประโยชน์จากความรู๎และ  
ภูมิปัญญาของคนในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ยุคตํอมาในระหวําง ค .ศ. 1900-1981 เป็นยุค 
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ที่นวัตกรรมของเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนความรู๎ โดยใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดระบบความรู๎  
การท าให๎ความรู๎ เป็นระบบและท าให๎ความรู๎มีจุดมุํงหมายมากขึ้น ยุคถัดมาในปี 1981 เมื่อมี 
การประมวลความรู๎ที่เกิดขึ้นโดยการเขียนความรู๎ออกมาเป็นขั้นตอนการท างานหรือวิธีที่ดีที่สุดใน 
การปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติอยํางแพรํหลายในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งถือวําเป็นวิธีการหนึ่งใน
การใช๎ความรู๎อยํางเป็นธรรมชาติ โดยคนท างานไมํได๎ถูกร๎องขอหรือคาดหวังให๎ต๎องแบํงปันถํายทอด
ประสบการณ์การท างานกับคนอ่ืนๆ แตํวิธีการที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็ถือวําเป็นสิ่งที่สํงเสริมประสิทธิภาพ
ของผลผลิตและการปฏิบัติงานในองค์การ และเป็นวิธีการที่บางองค์การยังคงปฏิบัติอยูํจนถึงทุกวันนี้ 
โดย Drucker ได๎กลําววําในยุคปัจจุบันของความรู๎ บทบาทหน๎าที่ของการจัดการคือการค๎นหาวิธีการ  
ที่ความรู๎ใหมํถูกน าไปประยุกต์ให๎กลายเป็นความรู๎ภายในองค์การ เพ่ือสํงเสริมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานในองค์การ (Keyser, 2004) 

นอกจากนี้ยังได๎มีการกลําวถึงรากฐานส าหรับการพัฒนาการของการจัดการกระบวนการ
เรียนรู๎ในองค์การ (Organizational learning) และการจัดการความรู๎ในระหวํางทศวรรษ 1970  
ในงานของ Churchman (1971) และ Argyris and Schon (1978) โดยหนังสือของ Churchman  
ที่เน๎นบทบาทส าคัญของคนในการสร๎างความรู๎ และได๎เสนอแนะวําความรู๎ไมํได๎เกี่ยวข๎องกับการ
รวบรวมสารสนเทศเพียงอยํางเดียว หากแตํความรู๎นั้นอยูํในจิตใจและความคิดของแตํละคนด๎วย  
ซ่ึงต๎องน าออกมาใช๎ประโยชน์ สํวน Argyris and Schon ได๎เน๎นความส าคัญของการเรียนรู๎ในองค์การ
ที่สํงเสริมการปฏิบัติงานและเสนอแนะให๎ผู๎บริหารองค์การควรน าแนวคิดของเขาไปประยุกต์กับ  
การท างานในหนํวยงานของตน การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีจึงเริ่มเกิดขึ้นระหวํางปลายทศวรรษ 1970 
ถึงต๎นทศวรรษ 1980 โดยถือวําเป็นการเริ่มการเปลี่ยนผํานสูํยุคสารสนเทศและความรู๎ เครือขําย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารเริ่มเชื่อโยงกับองค์การแบบทันเวลา (real time) มีการพัฒนาฐานข๎อมูล
การเพ่ือจัดเก็บข๎อมูลจ านวนมากและจัดระบบประมวลผลความรู๎เพ่ือการใช๎งาน ในชํวงทศวรรษ 
1980 ผู๎บริหารองค์การเริ่มให๎ความส าคัญกับแรงงานความรู๎ (Knowledge worker) และตระหนักวํา
ความรู๎ที่อยูํในสถานที่ท างานคือทรัพยากรที่มีคํามากที่สุดที่สามารถใช๎ประโยชน์ในการแขํงขัน 
(Drucker, 1998)  

ตํอมา Senge (1990) ได๎เสนอแนะลักษณะ 5 ประการของการเรียนรู๎ในองค์การไว๎ใน
หนังสือ The Fifth Discipline-The Art and Practice of the Leaning Organization ได๎แกํ  
การคิดอยํางมีระบบ (systems thinking) การมุํงสูํความเป็นเลิศด๎วยการใฝุรู๎ (Personal mastery) 
รูปแบบความคิดที่รับรู๎ภาพลักษณ์รอบตัวอยํางถูกต๎อง (Mental model) การสร๎างวิสัยทัศน์รํวมกัน
ในการแบํงปันความรู๎ (Building shared vision) และการเรียนรู๎เป็นทีม (Team leaning)  
โดย Senge ได๎เน๎นวําการแขํงขันขององค์การต๎องการนวัตกรรม และเพ่ือสร๎างนวัตกรรมอยําง
ตํอเนื่อง องค์การต๎องมีการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง โดยในชํวงแรกของทศวรรษ 1990 ได๎ค๎นพบประเด็น
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เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ตามที่ปรากฏในงานของ Nonaka (1994) ที่ได๎เสนอวิธีการ 4 ขั้นตอน 
ในการสร๎างความรู๎ขององค์การ หลังจากนั้นในปี 1993 Wiig (1993) จึงได๎มีการน าเสนอกรอบแนวคิด
ของการจัดการความรู๎ที่ชํวยให๎องค์การมีความเข๎าใจและประยุกต์ใช๎การจัดการความรู๎ในเวลาตํอมา 

ในขณะที่มีการเสนอรากฐานของการจัดการความรู๎ (The Root of Knowledge 
Management) จากงานวิจัยของ Keyser แล๎วนั้น ยังได๎มีการน าเสนอนิยามและแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการความรู๎จากนักวิชาการหลายคนโดยเริ่มจาก Karl Wiig เป็นนักวิชาการคนแรกที่น าเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู๎โดยปราศรัยในองค์การ the United Nations International 
Labor Organization ในปี 1986 โดย Wiig (1993) ได๎นิยามวํา “การจัดการความรู๎คือสิ่งที่เป็นระบบ 
ชัดเจน และถูกสร๎างขึ้นอยํางคํอยเป็นคํอยไป เป็นสิ่งใหมํ และการประยุกต์ใช๎ความรู๎สํงผลตํอการเกิด
ประสิทธิภาพขององค์การอยํางมากและท าให๎ความรู๎กลายเป็นทรัพย์สินที่มีคําขององค์การ ” 
ตํอจากนั้นได๎มีความพยายามในการนิยามการจัดการความรู๎ในแงํมุมตํางๆ แตํการก าหนดความหมาย
ของการจัดการความรู๎เป็นสิ่งที่ยาก เพราะเกิดจากความหลากหลายของการอธิบาย อันเนื่องมาจาก
มุมมองที่แตกตํางกันและความเกี่ยวข๎องกับศาสตร์หลายสาขาวิชา แตํก็มีค าจ ากัดความบางสํวนที่
อธิบายความหมายที่เกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานองค์การและสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมใน
ปัจจุบัน ดังที่ Kotnour (1998) ได๎นิยามวําการจัดการความรู๎เป็นกลุํมของกิจกรรมเชิงรุกที่สนับสนุน
องค์การในการสร๎างการท าความเข๎าใจและใช๎ความคิดใหมํ การแพรํกระจาย และการประยุกต์ใช๎
ความรู๎ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมการปฏิบัติงานในองค์การผํานการแบํงปันถํายทอดความรู๎ทั่วทั้ง
องค์การ เพ่ือเป็นการสร๎างหลักประกันวําองค์การสามารถใช๎ความรู๎ที่ถูกต๎องในเวลาและสถานที่ 
ที่เหมาะสม และ Dixon (2000) ได๎นิยามวําการจัดการความรู๎หมายถึงกระบวนการในการสร๎าง
ความรู๎ผํานขั้นตอนของการแปลงประสบการณ์ของคนให๎กลายเป็นความรู๎  ในขณะที่ Davies (2000) 
ได๎นิยามวําการจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือ เทคนิค และกระบวนการในการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาขององค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎องค์การ
สามารถเผชิญกับความท๎าทายใหมํๆ ได๎ และ Parikh (2001) ก็ได๎นิยามวําการจัดการความรู๎ในบริบท
ของการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D วํา “เป็นกระบวนการในการบูรณาการ (ไมํใชํเครื่องมือหรือเทคนิค) 
ในการรวบรวมความรู๎ด๎านวิจัยและพัฒนาที่ซํอนเร๎นอยูํในกิจกรรมที่ใช๎ฐานความรู๎และอยูํในทรัพยากร
อยํางหลากหลาย โดยมีการเปลี่ยนรูปเพ่ือใช๎ประโยชน์และแพรํกระจายไปยังคนอ่ืนทั่วทั้งองค์การ 
ส าหรับการใช๎งานในอนาคต” ดังนั้น การจัดการความรู๎ คือ การที่ท าอยํางไรที่จะท าให๎คนในองค์การ
แบํงปันและใช๎ความรู๎ในสิ่งที่เขารู๎ได๎นั่นเอง (Frappaola, 2002) ตํอมายังพบวําในงานวิจัยของ 
Roman-Velazquez (2004) ได๎น าเสนองานของ Stankosky (2003) ที่ให๎นิยามของการจัดการ
ความรู๎ที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมในปัจจุบันมากที่สุด โดยอธิบายวํา “การจัดการความรู๎คืออ านาจ
ของทรัพย์สินทางปัญญาที่ชํวยสํงเสริมการปฏิบัติงานในองค์การ” นอกจากนี้ Stankosky ยังได๎เน๎นวํา
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แนวปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ตํอองค์การอยํางยิ่งในแงํของการท าให๎องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการความรู๎คือกุญแจ
ส าคัญที่ชํวยให๎องค์การแขํงขันได๎ ชํวยในการรักษาลูกค๎า เพ่ิมผลก าไร ท าให๎เกิดความรวดเร็วในการ
ท างาน และมีการปฏิบัติที่ดีขึ้น สร๎างนวัตกรรม ปัจจุบันการจัดการความรู๎ใช๎วิธีการของหลากหลาย
สาขาวิชาในการก าหนด แสวงหา วิเคราะห์ จัดเก็บ ค๎นคืน ถํายทอด และใช๎ประโยชน์จากความรู๎
ภายในองค์การ  

แนวคิดของการจัดการความรู้ 
แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ในเรื่องกระบวนการเรียนรู๎ได๎มีการน าเสนอรูปแบบของ

วงรอบความรู๎ที่เรียกวํา เกลียวความรู๎ (Knowledge spiral) โดยโนนากะ กับ ทาเคอุชิ เป็นรูปแบบ 
ที่แสดงการเปลี่ยนถํายสถานะความรู๎ระหวํางความรู๎ 2 ประเภท ที่สามารถเปลี่ยนถํายสถานะระหวําง
กันได๎โดยขึ้นอยูํกับสถานการณ์นั้นๆ อันจะสํงผลให๎เกิดความรู๎ใหมํ โดยผํานกระบวนการที่เรียกวํา
เกลียวความรู๎หรือ SECI Model โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานะและสร๎างความรู๎เป็น 4 รูปแบบ  
ดังภาพที่ 3  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 การเกิดขึ้นของกระบวนการเกลียวความรู๎ หรือ SECI Model 
ที่มา : Nonaka, Ikujiro and Hirotaka, Takeuchi, The knowledge creating company : 

How Japanese companies create the dynamics of innovation  (New York : Oxford 

University, 1995) 
 

จากภาพที่ 3 ความรู๎มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit knowledge) 
เป็นความรู๎ที่อยูํในตัวแตํละบุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณการเรียนรู๎หรือพรสวรรค์ตํางๆ ซึ่งถํายทอด
ในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณ์อักษรได๎ยาก แตํพัฒนาและแบํงปันกันได๎ เป็นความรู๎ที่
กํอให๎เกิดการได๎เปรียบในการแขํงขัน 2) ความรู๎ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit knowledge) เป็นความรู๎ที่
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เป็นเหตุเป็นผลสามารถรวบรวมและถํายทอดออกมาในรูปแบบตําง ๆ เชํน หนังสือ คูํมือ เอกสาร และ
รายงานตําง ๆ ซึ่งท าให๎คนสามารถเข๎าถึงได๎งําย  

เพ่ือให๎ทราบถึงแนวทางเบื้องต๎นเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ หรือ KM นั้น สามารถอธิบาย
ให๎เข๎าใจงํายๆ ด๎วยลักษณะของโมเดล คือ โมเดลปลาทู  (Tuna Model : thai-UNAids Model) ซึ่ง
คิดขึ้นโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด ถือเป็นแนวทางเบื้องต๎นในการจัดการความรู๎ และในการท าความ
เข๎าใจ 3 สํวนหลักของการจัดการความรู๎วําสัมพันธ์กับบุคคล 3 กลุํม ในการด าเนินการจัดการความรู๎
เปรียบการจัดการความรู๎ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 สํวน ดังภาพที่ 4  

 

 
ภาพที่ 4  โมเดลปลาทู 
ที่มา : ประพนธ์  ผาสุกยืด, โมเดลปลาทู, เข๎าถึงเมื่อ 28 กรกฎาคม 2558, เข๎าถึงได๎จาก http:// 

kmi.or.th/category/case-model/  

จากภาพที่ 4 สํวนหัวและตา หมายถึง สํวนที่เป็นเปูาหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางการ
จัดการความรู๎ เป็นสํวนที่ต๎องตอบให๎ได๎วําท าการจัดการความรู๎ไปเพ่ืออะไร ประเด็นที่สนใจที่จะน ามา
ท าการจัดการความรู๎นั้นคือเรื่องอะไร เกี่ยวข๎องหรือสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ขององค์กรอยํางไร ควรเป็นความเห็นรํวมกันของคนในองค์กร โดยสร๎างความเข๎าใจในประโยชน์ที่จะ
ได๎รับ และรํวมกิจกรรมท่ีมีจุดมุํงหมายเดียวกัน 

สํวนล าตัวปลา หมายถึง สํวนของการแลกเปลี่ยนความรู๎ โดยเฉพาะความรู๎ซํอนเร๎นที่มี
อยูํ (Tacit knowledge) โดยอาจใช๎รูปแบบของ best practice การสอนงานในองค์กรการศึกษา
เพ่ิมเติม เรียนรู๎ความส าเร็จของผู๎อ่ืน หรือชุมชนนักปฏิบัติ และอ านวยให๎เกิดการเรียนรู๎แบบเป็นทีม 
เพ่ือให๎เกดิการหมุนเวียนความรู๎และเกิดนวัตกรรมในท่ีสุด 

สํวนหางปลา หมายถึง สํวนของคลังความรู๎ที่ได๎จากการเก็บสะสมเกร็ดความรู๎ที่ได๎จาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู๎ ซึ่งสามารถท าได๎หลายวิธี โดยยึดหลักให๎มีการสรุปประเด็นที่ส าคัญ  
มีการอ๎างอิงที่ถูกต๎อง งํายตํอการสืบค๎นและน าไปใช๎ สะดวกตํอการถํายโอนและกระจายความรู๎ ถือ
เป็นการสกัด Tacit knowledge ให๎เป็น Explicit knowledge แล๎วน าไปใช๎เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ให๎เกิดเป็นความรู๎ใหมํตํอไป 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://kmi.or.th/category/case-model/
http://kmi.or.th/category/case-model/
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การประยุกต์ใช้ความรู้ 
เมื่อทราบถึงวิวัฒนาการ นิยาม และแนวคิดเบื้องต๎นของการจัดการความรู๎ไปแล๎วนั้น  

การประยุกต์การจัดการใช๎ความรู๎ (Knowledge management applications) ถือเป็นประเด็น
ส าคัญที่ควรทราบโดยเฉพาะเปูาหมายของการประยุกต์การจัดการความรู๎ในองค์การ การจัดการ
ความรู๎สามารถประยุกต์กับทุกกิจกรรมในองค์การ และตอบสนองกลยุทธ์หรือเปูาหมายในการ
ด าเนินงานขององค์การ โดยทั่วไปแล๎วการประยุกต์การจัดการความรู๎เป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ของ
องค์การ 4 ด๎าน คือ 1) การประยุกต์การจัดการความรู๎เพ่ือเป็นเครื่องในการจัดการความรู๎เกี่ยวกับ
ลูกค๎าขององค์การ (Customer intelligence) เป็นการจัดการความรู๎เพ่ือเปูาหมายในการรวบรวม
และใช๎ความรู๎ระหวํางหนํวยงานตํางๆ ในองค์การที่เกี่ยวข๎องกับลูกค๎า เพื่อสํงเสริมประสิทธิภาพในการ
ให๎บริการลูกค๎า โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต๎องการของลูกค๎าเป็น
หลัก (Steward, 1999) 2) การประยุกต์การจัดการความรู๎เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขององค์การ (Product – market excellence) เป็นกระบวนการในการเน๎นการถํายทอด
และใช๎ความรู๎ เชํนแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เกําไปสูํผลิตภัณฑ์หรือบริการใหมํที่ดีและ 
มีคุณภาพมากกวําเดิม โดยใช๎การเรียนรู๎จากบทเรียนหรือประสบการณ์เกํา (Nonaka, 1991)   
3) การประยุกต์การจัดการความรู๎เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแขํงขัน (Competitive intelligence)  
เป็นกระบวนการในการใช๎ความรู๎เพ่ือให๎องค์การสามารถแขํงขันและอยูํรอดได๎ในสภาวะที่องค์กา ร
เผชิญกับการแขํงขันสูง สติปัญญาเพ่ือใช๎ในการแขํงขันอาจมาจากหลายที่ในองค์การ เชํนฐานข๎อมูล
ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ตํางๆ อินเทอร์เน็ต ลูกค๎า ตัวแทนจ าหนําย และ 4) การประยุกต์การจัดการความรู๎
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการท างานเพ่ือความเป็นเลิศ (Operational excellence) (O’Dell and 
Grayson, 1998) การปฏิบัติงานในองค์การสามารถพัฒนาและปรับปรุงให๎ดีขึ้นโดยกระบวนการ
แบํงปันถํายทอดความรู๎ระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน กระบวนการสํงผํานความรู๎เพ่ือพัฒนาการท างานให๎ดีขึ้น 
สามารถท าได๎หลายวิธีได๎แกํการแบํงปันถํายทอดระหวํางพนักงานกับพนักงาน เครือขํา ยของ
ผู๎ปฏิบัติงาน ชุมชนแนวปฏิบัติ ทีมงานที่รวมคนหลายคนหลายหน๎าที่ ฐานข๎อมูลแนวปฏิบัติที่ดี แผนที่
ความรู๎ (Knowledge mapping) มาตรฐานเทียบเคียงหรือ benchmarking เป็นต๎น (Wenger and 
Synder, 2000) ประโยชน์ของการจัดการความรู๎เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท างานมีหลาย
ด๎าน ได๎แกํ การลดเวลาที่ต๎องใช๎ในการท างาน ลดความไมํคงที่ในการปฏิบัติ ปรับปรุงการด าเนินงาน 
พัฒนาความสามารถของผู๎ปฏิบัติงานและลดคําใช๎จํายในการด าเนินงาน (O’Dell and Grayson, 
1998)  
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ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
 จากรายงานการส ารวจของ The Management Review (Wah, 1999) ชี้ให๎เห็นวําการ
ด าเนินการในการจัดการความรู๎ในองค์การ สํวนใหญํได๎รับประโยชน์ในหลายด๎านทั้งตํอตัวผู๎ปฏิบัติงาน
และผู๎รับบริหารหรือลูกค๎า โดยร๎อยละ 78 ท าให๎ลูกค๎าพึงพอใจกับการให๎บริการมากขึ้น ร๎อยละ 60 
ท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานพึงพอใจตํอการท างาน ร๎อยละ 59 สร๎างผลประโยชน์ให๎องค์การเพ่ิมมากขึ้น และ
ร๎อยละ 52 ชํวยให๎องค์การสามารถเพ่ิมรายได๎ สํวนงานวิจัยของ Bixler (2000) พบวําประโยชน์ที่
องค์การคาดหวังจากการจัดการความรู๎มีทั้งประโยชน์ที่จับต๎องได๎และประโยชน์ที่จับต๎องไมํได๎ 
ประโยชน์ที่จับต๎องไมํได๎ได๎แกํชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสํงผํานความรู๎ระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน 
เป็นเครื่องมือที่ชํวยในการแก๎ปัญหาขององค์การได๎ดียิ่งขึ้น เพ่ิมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎า เป็นต๎น 
สํวนประโยชน์ที่จับต๎องได๎ประกอบด๎วย ชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขํงขันขององค์การที่ น าไป
ด าเนินการในหลายแงํมุม งานวิจัยของ Anantatmula (2004) ได๎รวบรวมประโยชน์ในด๎านตํางๆ 
ปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ประโยชน์ของการจัดการความรู๎ 
 

ประโยชน์ของการจัดการความรู ้
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สํงเสริมให๎เกิดการถํายทอดแบํงปันแนวปฏิบัติท่ีดี /  /   / / / / 6 

สํงเสริมความสามารถในการเรียนรู๎และการประยุกต์ใช๎  / /  / / /  / 6 

ลดคําใช๎จํายในการด าเนินงาน / /  /   / /  5 

ได๎วิธีใหมํหรือชํวยให๎การท างานดีขึ้นกวําเดิม /  /    / / / 5 

ชํวยในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ  /  / / /  /  5 

สร๎างคุณคําท่ีเพิ่มขึ้นให๎แกํลูกค๎า  /  / / /  /  5 

เพิ่มผลผลิต /  /  / / /   5 

ชํวยให๎จัดการและให๎บริการลูกค๎าดีขึ้น / /   / /    4 

ท าให๎องค์การสามารถบรรลุเปูาหมายหลักได๎อยําง
รวดเร็ว 

/     / / /  4 

พัฒนาทักษะการท างานของปฏิบัติงาน / / /   /    4 
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ตารางที่ 1 ประโยชน์ของการจัดการความรู๎ (ตํอ) 
 

ประโยชน์ของการจัดการความรู ้
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เพิ่มสํวนแบํงทางการตลาด /   / /  /   4 

สํงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ /   /   / /  4 

เป็นการจูงใจและรักษาบุคลากร / /   /  /   4 

เพิ่มผลก าไร /   /  /    3 

สร๎างโอกาสใหมํทางธุรกิจ /   /    /  3 

สํงเสริมการสื่อสาร       / / / 3 

เพิ่มนวัตกรรม  / /      / 3 

เพิ่มขนาดทางการตลาด    / /  /   3 

เพิ่มอ านาจในการตัดสินใจให๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน  /  /   /   3 

ชํวยให๎การตัดสินใจดีขึ้น /         1 

เพิ่มสํวนแบํงด๎านการตลาด (Share price)  /    /     2 

สํงเสริมในการเข๎าถึงประเภทของการตลาดท่ี
แตกตํางออกไป 

      /   1 

เพิ่มทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การ         / 1 
 

จากตารางที่ 1 โดยสรุป Anantatmula (2004) ได๎จัดกลุํมประโยชน์ของการจัดการความรู๎
ออกเป็น 5 ด๎าน คือ 1) ด๎านการสร๎างความรู๎ (Create knowledge) ได๎แกํ การแบํงปันถํายทอดแนว
ปฏิบัติที่ดีและได๎วิธีการใหมํหรือชํวยให๎การท างานดีขึ้นกวําเดิม 2) ด๎านการใช๎ประโยชน์จากความรู๎ 
(Exploit knowledge) ได๎แกํชํวยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะการท างาน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิม
นวัตกรรม และสํงเสริมความสามารถในการเรียนรู๎และการประยุกต์ใช๎ 3) ด๎านการพัฒนาบุคลากร 
(Employee development) ได๎แกํการสํงเสริมความสามารถในการเรียนรู๎และการประยุกต์ใช๎ พัฒนา
ทักษะการท างาน เพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจให๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน 4) ด๎านความพึงพอใจของลูกค๎า 
(Customer satisfaction) ได๎แกํชํวยในการจัดการและให๎บริการลูกค๎าดีขึ้น เพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมคุณภาพของบริการ และสร๎างคุณคําที่เพ่ิมขึ้นให๎แกํลูกค๎า 5) ด๎านความส าเร็จในการด าเนินงาน 
(Succeed commercially) ได๎แกํสํวนแบํงทางการตลาดสํงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํๆ เพ่ิมขนาด
ของธุรกิจ ชํวยให๎องค์การสามารถแขํงขันได๎ และสร๎างโอกาสใหมํในการท าธุรกิจ 
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ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการความรู้ 
จากการสังเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการความรู๎แล๎วนั้นก็ยังพบวําปัญหา

อุปสรรคในการจัดการความรู๎เชํนกันโดยพบจากงานวิจัยของ Keyser (2004) ที่ได๎ท าการประมวลจาก
งานวิจัยและประสบการณ์ของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการจัดการความรู๎ ปรากฏในตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 ปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู๎ 
 

ปัญหาอุปสรรคของการจดัการความรู้ 
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ปัญหาด๎านการวัดผลการด าเนินการจัดการความรู๎  /  / / / / / 6 
การขาดการเชื่อมโยงระหวํางการด าเนินการจัดการ
ความรู๎และการปฏิบัติงานในองค์การ 

 /  /   / / 4 

ขาดการสนับสนุนด๎านวัฒนธรรมองค์การ /  / /  /   4 
การขาดความต๎องการในการประยุกต์การจัดการความรู๎ /   / / /   4 
การขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความรู๎ท่ีต๎องการ
จัดเก็บและรวบรวม 

 /  / / /   4 

ปัญหาด๎านประเมินความรู๎  /  / / /   4 
ขาดการท าให๎ความรู๎สะดวกในการใช๎งาน  /  / / /   4 
โครงสร๎างที่ไมํดีของบทบาทหน๎าท่ีในองค์การ กลําวคือ
ล าดับขั้นของการบังคับบัญชาท่ีมีหลายชํวงชั้น 
เป็นอุปสรรคตํอการไหลของความรู๎ 

/   /  /   3 

 

จากตารางที่ 2 โดยสรุป Keyser (2004) ได๎ประมวลจากงานวิจัยและประสบการณ์ของ
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการจัดการความรู๎เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในด๎านการวัดผลการด าเนินการจัดการ
ความรู๎ การขาดความเชื่อมโยงระหวํางความรู๎และการปฏิบัติงาน ขาดการสนับสนุนด๎านวัฒนธรรม
องค์การ ขาดความต๎องการในการประยุกต์การจัดการความรู๎ ขาดความเข๎าใจเกี่ยวกับความรู๎ที่
ต๎องการ และปัญหาในด๎านการใช๎งานและโครงสร๎างองค์การที่มีหลายชํวงชั้นเป็นอุปสรรคตํอการ
ถํายทอดความรู๎  
 กระบวนการจัดการความรู้ 

เมื่อกลําวถึงการจัดการความรู๎แล๎วนั้นสิ่งส าคัญที่สุดที่เป็นการแสดงถึงการด าเนินงาน
พ้ืนฐานของการจัดการความรู๎นั่นก็คือ กระบวนการจัดการความรู๎ (Knowledge management 
process)  กระบวนการจัดการความรู๎ เป็นกระบวนการที่ พ้ืนฐานของการจัดการความรู๎  
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และปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นขององค์การในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการความรู๎ (Lee and 
Choi, 2003) กระบวนการจัดการความรู๎ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอยหลายอยํางที่เกี่ยวข๎องกับ 
การสร๎างการจัดเก็บ การค๎นคืน การถํายทอด และการประยุกต์ใช๎ความรู๎ (Alavi and Leidner, 
2001) อยํางไรก็ตามโมเดลของกระบวนการความรู๎มีหลากหลายแนวคิด เชํน แนวคิดของ Probst 
และคณะ (2001) ก็ได๎อธิบายวํากระบวนการความรู๎เกี่ยวข๎องกับการก าหนดความรู๎ที่ต๎องการ 
(Knowledge identification) การแสวงหาความรู๎ที่ต๎องการ (Knowledge acquisition) การพัฒนา
หรือสร๎างความรู๎ใหมํ (Knowledge development) การแบํงปันถํายทอดความรู๎ (Knowledge 
transfer) การน าความรู๎ไปใช๎ (Knowledge Utilization) และการจัดเก็บความรู๎ (Knowledge 
storage) ทฤษฎีของ Demarest (1997) ได๎แบํงกระบวนการจัดการความรู๎เป็น การสร๎างความรู๎ 
(Knowledge construction) การเก็บรวบรวมความรู๎ (Knowledge embodiment) การกระจาย
ความรู๎ไปใช๎ (Knowledge dissemination) และการน าความรู๎ไปใช๎ (Knowledge Use) สํวนโมเดล
ที่มีชื่อเสียงและได๎รับความนิยมของนักวิจัยสํวนใหญํเชํนในงานวิจัยของ Choi and  Lee (2002) Lee 
and Choi (2003) คือโมเดลการสร๎างความรู๎ที่เรียกวํา SECI model ที่พัฒนาโดย Nonaka (1995) 
ซึ่งแนวคิดของ Nonaka จ าแนกความรู๎ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู๎ที่ชัดแจ๎งหรือ Explicit 
Knowledge ที่มีการบันทึกอยูํในรูปแบบตํางๆ เชํน คูํมือ เอกสาร ฐานข๎อมูล เป็นความรู๎ที่ถํายทอด 
ได๎งําย และความรู๎ที่ฝังลึกหรือ Tacit Knowledge เป็นความรู๎ที่อยูํในตัวคน เชํน ประสบการณ์ 
การท างาน ความคิดของคน ความรู๎ประเภทนี้ถํายทอดได๎ยาก โดยกระบวนการจัดการความรู๎ของ 
Nonaka เน๎นที่การดึงและการถํายทอดความรู๎ที่เป็น Tacit Knowledge ออกมาในรูปของ Explicit 
Knowledge  เพ่ือประโยชน์กับคนอ่ืนๆ  
 กระบวนการจัดการความรู๎ของ Nonaka (1995) ประกอบด๎วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน 
คือ 1) Socialization หรือการรับความรู๎ภายในสูํภายใน เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสร๎างความรู๎ที่ในรูปแบบที่เรียกวํา Tacit Knowledge เชํน ทักษะ แนวคิด เพ่ือให๎เกิด
กระบวนการคิดและทักษะใหมํๆ ขึ้น 2) Externalization หรือการน าความรู๎ภายในสูํบุคคลภายนอก 
เป็นกระบวนการเปลี่ยนความรู๎ในรูปแบบของ Tacit Knowledge ให๎อยูํในรูปแบบที่สามารถถํายทอด
ให๎เข๎าใจงําย รวมทั้งสามารถเก็บเป็นความรู๎ขององค์การได๎ เชํน เปลี่ยนความรู๎หรือทักษะให๎อยูํใน
รูปแบบของรูปภาพ แผนผัง ฟังก์ชัน หรือสมการ เป็นต๎น 3) Combination หรือการผนวกความรู๎ที่
ชัดเจนภายนอกเข๎าด๎วยกัน เป็นกระบวนการรวมความรู๎ในแขนงตํางๆ กันเข๎าด๎วยกันเพ่ือกํอให๎เกิด
การสร๎ างความรู๎ ใหมํ  4 )  Internalization หรือการรับความรู๎ภายนอกเข๎าสูํภายในบุคคล  
เป็นกระบวนการเรียนรู๎จากการกระท าซึ่งเป็นการเปลี่ยนความรู๎ที่อยูํในรูปของเอกสารให๎อยูํในรูปของ
ทักษะหรือความสามารถของบุคคลหรือองค์การ เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์ตํอไป 
 อยํางไรก็ตามจากแนวคิดและทฤษฎีด๎านกระบวนการจัดการความรู๎ที่มีหลากหลาย 
งานวิจัยของ Landaeta Feo (2003) จึงได๎ท าการสังเคราะห์และรวบรวมแนวคิดของโมเดล
กระบวนการจัดการความรู๎จากวรรณกรรมและงานวิจัยหลายชิ้น โดยปรับปรุงจากงานของ Tyndale 
(2002) ปรากฎในตารางที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 โมเดลของกระบวนการจัดการความรู๎ตามแนวคิดของนักวิชาการด๎าน KM 
 

Rugles 
(1997) 

Angus 
ct al. 
(1998) 

Kotnour 
(1998) 

Jackson 
(1999) 

Wensley 
(2000) 

Tyndale 
(2000) 

Dixon 
(2000) 

Parikh 
(2001) 

- สร๎าง 
- ประมวล 
- ถํายทอด 

- รวบรวม 
- จัดระบบ 
- กลั่นกรอง 
- เผยแพร ํ

- สร๎าง 
- ท าความเข๎าใจ
และใช๎ความคิด
ใหมํ 
- เผยแพรํ 
- ประยุกต์ใช๎ 

- รวบรวม 
- จัดเก็บ 
- สื่อสาร 
- สังเคราะห์ 
- เผยแพรํ 

- สร๎าง 
- ประมวล 
- กลั่นกรอง 
- ถํายทอด 

- สร๎าง 
- จัดระบบ 
- เผยแพรํ 
- ประยุกต์ใช๎ 

- สังเคราะห์ 
- สร๎าง 
- ถํายทอด 
- ท าความ 
เข๎าใจและใช๎
ความคิดใหมํ 
- ประยุกต์ใช๎ 

- แสวงหา 
- จัดระบบ 
- เผยแพร ํ
- ประยุกต์ใช๎ 

 

จากตารางที่ 3 เป็นแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการจัดการความรู๎ที่ประมวลโดย 
Landaeta Feo (2003) และแนวคิดของคนอ่ืนๆ ข๎างต๎น สามารถประมวลขั้นตอนตํางๆ ของ
กระบวนการตํางๆ ของกระบวนการจัดการความรู๎ได๎ ดังปรากฏในตารางที่ 4 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4  ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู๎ 
 

กระบวนการจัดการความรู ้

นักวิชาการ 

จ า
นว

นเ
อก

สา
รอ

้าง
อิง

 

Ru
gle

s ,
 1

99
7 

De
m

ar
es

t, 
19

97
 

An
gu

s c
t a

l. 
, 

19
98

 

Ko
tn

ou
r, 

 1
99

8 

Ja
ck

so
n,

 1
99

9 

W
en

sle
y, 

20
00

 

Ty
nd

al
e,

 2
00

0 

Di
xo

n,
 2

00
0 

Pr
ob

st
, e

t a
l ,

 
20

00
 

Pa
rik

h,
 2

00
1 

การก าหนดความรู๎ที่ต๎องการ (Identification)         /  1 
การสังเคราะห์ความรู๎ (Analysis)     /   /   2 
การสร๎างความรู๎ (Generation) / /  /  / / / /  7 
การแสวงหาความรู๎ (Acquisition)         / / 2 
รวบรวมความรู ๎(Gathering)   /  /      2 
การจัดเก็บ (Storage)  /   /    /  3 
การจัดระบบความรู๎ (Organizing)   /    /   / 3 
การประมวลความรู๎ (Codification) /     /     2 
การกลั่นกรองความรู๎ (Refinement)   /   /     2 
เผยแพรํ (Dissemination) ถํายทอด 
(Transfer) สื่อสาร Communication) 

/ / / / / / / / / / 10 

ท าความเข๎าใจและใช๎ความคิดใหมํ 
(Assimilating) 

   /    /   2 

ประยุกต์ใช๎ (Application)  /  /   / / / / 6 
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 จากตารางที่ 4 ได๎มีการน าขั้นตอนที่รวบรวมมาทั้งหมด โดยท าการจัดกลุํมขั้นตอนที่มี
ลักษณะเดียวกันมาเป็นขั้นตอนเดียวกัน และน าขั้นตอนที่ไมํชัดเจนหรือซับซ๎อนเกินที่จะท าความ
เข๎าใจได๎ออกไป เมื่อด าเนินการดังนี้แล๎ว กระบวนการจัดการความรู๎จึงได๎ถูกพัฒนาขึ้นและก าหนดเป็น
กระบวนการจัดการความรู๎ที่นิยมใช๎ในปัจจุบันมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 5  กระบวนการจัดการความรู๎ (Knowledge Management Process)  
ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติ. “การจัดการความรู๎ : จากทฤษฎีสูํการ
ปฏิบัติ.” เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ, กรกฎาคม – กันยายน 2548. 

 

จากภาพที่ 5 แสดงกระบวนการจัดการความรู๎ (Knowledge Management Process)   
ที่จะชํวยให๎องค์กรเข๎าใจถึงขั้นตอนที่ท าให๎เกิดกระบวนการจัดการความรู๎  หรือพัฒนาการของความรู๎
ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด๎วย 7 ขั้นตอน คือ การบํงชี้ความรู๎ หมายถึง ต๎องรู๎วําควรมี
ความรู๎อะไร ความรู๎นั้นเป็นแบบไหน และความรู๎นั้นอยูํกับใคร โดยพิจารณาให๎สอดคล๎องกับเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ พันกิจ การสร๎างและแสวงหาความรู๎ หมายถึง การรักษาความรู๎เดิม น าความรู๎ที่ไมํใช๎ออกไป
และแสวงหาความรู๎ใหมํจากภายนอก การจัดความรู๎อยํางเป็นระบบ คือ จัดระบบความรู๎  เพ่ือพร๎อม
ส าหรับการเก็บความรู๎ไว๎ใช๎ตํอไปได๎สะดวก และไมํมีวิธีการที่ดีที่สุดวิธีเดียวในการประยุกต์การจัดการ
ความรู๎ แตํละองค์การจะมีองค์ประกอบของการจัดการความรู๎ที่เหมาะกับองค์การนั้นๆ  

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ 

(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  

(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู ้(Learning) ความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 

ท าให้องค์กรดีขึ้นหรือไม ่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม ่

เราน าความรูม้าใช้งานได้งา่ยหรือไม่ 

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยูใ่นรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจงา่ยและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร 

เรามีความรู้เรื่องน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชี้ความรู้  
(Knowledge Identification) 
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 องค์ประกอบการจัดการความรู้ 
 นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอองค์ประกอบที่ท าให๎การด าเนินงานและระบบของการจัดการ
ความรู๎ประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Keyser (2004) ได๎ส ารวจองค์ประกอบหรือปัจจัย
ที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎กับการปฏิบัติงานในองค์การ โดยพบวํามีอยูํทั้งหมด 35 
องค์ประกอบ 5 กลุํม ประกอบด๎วย วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดผล กระบวนการ
และกลยุทธ์การจัดการความรู๎ ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 องค์ประกอบที่ผลักดันความส าเร็จในการจัดการความรู๎กับการปฏิบัติงานในองค์การ  
ที่มา : Keyser, Richard Lewis, Assessing The Relationship Between Knowledge 
Management and Plant Performance At The Tennessee Valley Authority.  
(Doctor dissertation : The University of Alabama, 2004) 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การวัดผล กระบวนการ 

องค์ประกอบการจัดการความรู้ 

กลยุทธ ์

- มีความเข๎มแข็งใน
วัฒนธรรมการ
ถํายทอดความรู ๎
- ผู๎น ามีการสํงเสริม
สนับสนุนการ 
มีสํวนรํวม 
- มีบรรยากาศของ
การเรียนรู๎ในองค์การ 
- มีความสนใจ
รํวมกันและมี
เปูาหมายเดียวกัน 
- มีความเคารพซ่ึงกัน
และกันอยํางจริงใจ 
- มีการเสริมแรง
ทางบวกในการ 
มีสํวนรํวมโดยการ
มอบหมายงาน 
- มีการสร๎าง
เครือขํายภายใน
องค์การ 
- มีการสร๎างแรงจูงใจ 
- กล๎าทีจ่ะท าโดยไมํ
กลัวความล๎มเหลว 

- คลังข๎อมูลและ
ฐานข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท า
หน๎าท่ีในการ
กลั่นกรองจัดเก็บ
และเข๎าถึงเนื้อหา 
- เทคโนโลยีท่ี
สนับสนุนระบบงาน
ท่ีถูกต๎อง ใช๎งาน
งํายและความ
นําเชื่อถือ 
- การจัดเก็บ
(นโยบายและการ
ด าเนินงาน, แนว
ปฏิบัติท่ีดี, บทเรียน
การเรียนรู๎, แผนท่ี
ผู๎เชี่ยวชาญ)  
- การอบรมอยําง
เหมาะสม / ทันเวลา 
- โครงสร๎างพื้นฐาน
ของเทคโนโลยี 
- การเชื่อมโยงกับ
องค์การ 
- ระบบทาง
กายภาพของการ
จัดการความรู๎ 
 

- การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 
- การวัดผลกิจกรรม  
- การวัดผลการ
ด าเนินงาน 
- การวัดผลเชิงระบบ 
- มีการวัดผลเชิง
ตัวเลข 
- มีอิสระทาง
ความคิดในการเสนอ
รูปแบบของกิจกรรม 
- มีเครื่องมือวัดผล
ท่ีวัดการเคลื่อนย๎าย
ความรู๎ 
 

- องค์การมีนโยบาย
และการด าเนินงาน
การปฏิบัติและ
กระบวนการเกี่ยวกับ
การถํายทอดความรู๎ 
- มีการก าหนด
แนวทางในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รวบรวมและใช๎
ความรู๎ 
- มีกระบวนการใน
การก าหนดความรู๎ 
- มีกระบวนการใน
การดัดแปลงและ
ยกระดับความรู๎ 
- มีกระบวนการท่ีมี
ความเป็นมาตรฐาน 
- มีกระบวนการใน
การไหลเวียนของ
งานของแตํละคน 

 

- โครงสร๎างของการ
จัดการความรู๎ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ, 
กระบวนการ, การ
วัดผล, หน๎าท่ีและ
ความรบผิดชอบ) 
- การถํายทอดความรู๎ 
(ระบบสารสนเทศ, 
การด าเนินงาน, ชุมชน
แนวปฏิบัติ (CoP), 
Benchmarking, 
ระบบพี่เล้ียง 
- การประยุกต์การ
จัดการความรู๎
กรณีศึกษาของ
องค์การ วิสัยทัศน์ 
ประโยชน์ในแงํของ
การแขํงขัน 
- การขจัดอุปสรรคท่ี
ขัดขวาง 
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จากภาพที่ 6 องค์ประกอบหรือปัจจัยแตํละด๎าน Keyser (2004) มีรายละเอียดที่อธิบายไว๎ใน
องค์ประกอบแรก คือ วัฒนธรรมองค์การ ที่ เป็นรูปแบบของความคิดและการกระท าพ้ืนฐาน 
ที่สร๎างคิดค๎น และพัฒนาขึ้นโดยกลุํมคนที่ได๎รับการยอมรับวํามีการกระท าที่ดีเพียงพอ โดยเป็นการ
พิจารณาอยํางมีเหตุผล (Schein, 1992) วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลตํอผลลัพธ์ของการเรียนรู๎
ภายในองค์การ (Yeung et al., 1999) จากการส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง พบวํานักวิชาการและ 
นักปฏิบัติด๎าน KM สํวนใหญํเห็นวําวัฒนธรรมองค์การเป็นองค์ประกอบหลักที่ท าให๎การจัดการความรู๎
ประสบความส าเร็จมากที่สุด อาทิจากข๎อมูลใน KM Magazine ประจ าเดือนพฤษภาคม ปี 2001 ที่เน๎นวํา
ปัจจัยส าคัญในการแปลงกลยุทธ์ KM ไปสูํการปฏิบัติคือ การสร๎างวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนความ
จริงใจตํอกันและความรํวมมือ (Frappaolo, 2002) รวมถึง Prusak (1998) ก็เน๎นวําวัฒนธรรมมี
ความส าคัญกวําปัจจัยอ่ืน แตํก็เป็นสิ่งที่ยากในการจัดการ (O’Dell and Grayson, 1998) ซึ่งสอดคล๎อง 
กับรายงานที่ปรากฏใน Management Review (Wah, 1999) ที่ระบุวําปัจจัยที่ยากในการจัดการเพ่ือ
ผลักดันการจัดการความรู๎คือวัฒนธรรมองค์การ การที่วัฒนธรรมเป็นองค์การประกอบที่ยากตํอการจัดการ
เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือถํายทอดความรู๎ระหวํางกัน เป็นเรื่องของความเต็มใจและสมัครใจ โดยที่
องค์การไมํสามารถผลักดันหรือบังคับให๎คนหรือกลุํมคนในองค์การเกิดการสร๎างและแบํงปันถํายทอด
ความรู๎ระหวํางกันได๎ (Buckman, 1999)  

โดยการถํายทอดความรู๎ (knowledge transfer) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู๎ 
(knowledge management) การแบํงปันความรู๎ภายในองค์การที่เกิดขึ้นระหวํางบุคคลและ 
กลุํมตํางๆ (Finkelstein, 1996) การจัดการวัฒนธรรมทางองค์การส าหรับการถํายทอดความรู๎จะเริ่มจาก
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคํานิยม ที่น าและสนับสนุนการสร๎างสภาพแวดล๎อมการท างานที่มีการ
สร๎างความรู๎ แบํงปันความรู๎ และสะสมความรู๎ในทุกระดับ สภาพแวดล๎อมการท างานที่สะท๎อนถึงวิสัยทัศน์
ของการจัดการความรู๎ขององค์การ จะเห็นได๎จากพฤติกรรมการถํายทอดความรู๎แบบการท างานรํวมกันใน
ทุกระดับของสมาชิกองค์การ (synergetic behavior of knowledge) (Finkelstein, 1996)  องค์การอาจ
ต๎องปรับรูปแบบทางโครงสร๎างขององค์การให๎เหมาะสมกับวัฒนธรรมของการจัดการความรู๎ ผู๎ปฏิบัติ
สามารถเข๎าถึงผู๎บริหารได๎งําย ผู๎ปฏิบัติมีการประสานความรํวมมือกันภายในกลุํมและระหวํางกลุํมตําง ๆ 
ในองค์การ เพ่ือให๎เกิดความเป็นเพ่ือนรํวมงานที่ผูกพันกัน และความรู๎สึกเป็นเจ๎าขององค์การรํวมกัน 
(Perrone, 1998) 

ดังนั้นการสํง เสริมให๎ เกิดวัฒนธรรมการแบํงปันถํายทอดความรู๎และการสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางทีมงานความรู๎จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่สุด ในการจัดการความรู๎ โดยผู๎บริหาร  
ต๎องสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดสภาพแวดล๎อมขององค์การที่จูงใจและผลักดันบุคลากรในการสร๎าง 
จัดระบบ และถํายทอดแบํงปันความรู๎ (Wick, 2000) วัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนการจัดการ 
ความรู๎ประกอบด๎วยการที่องค์การมีสภาพแวดล๎อมหรือบรรยากาศที่ท าให๎พนักงานอยากเข๎ามา
แลกเปลี่ยนเรื่องที่นําสนใจรํวมกัน (Allee, 1997) เครือขํายของกลุํมคนเหลํานี้อาจอยูํในรูปแบบ 
ของชุมชนของคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน (Communication of interest) ชุมชนแนวปฏิบัติหรือ 
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กลุํมผู๎ใช๎ (user group) (Davenport and Prusak, 1998) ปัจจัยด๎านวัฒนธรรมองค์การประกอบด๎วย
องค์ประกอบยํอยหลายตัวที่ผลักดันความส าเร็จในการจัดการความรู๎ ดังปรากฏในตารางที่ 5 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 องค์ประกอบยํอยด๎านวัฒนธรรมองค์การที่สํงเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู๎ 
 

องค์ประกอบ 
ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
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4 

วัฒนธรรมการแบํงปัน
ถํายทอดความรู๎ที่
เข๎มแข็ง 

 / / /   / /   / /  / / / / / 12 

พันธะสัญญา การมีสํวน
รํวมและการสนับสนุน
สํงเสริมของผู๎บริหาร 

 / /    / / /   /  / / /  / 10 

บรรยากาศของการ
แบํงปันความรู๎และการ
เรียนรู๎ในองค์การ 

/ /   /   /   /   /    / 7 

เปูาหมายและความ
สนใจรํวมกัน 

     / / /      / /  / / 7 

ความจริงใจและการนับ
ถือกัน 

 / /     / /          4 

การสร๎างแรงจูงใจการมี
สํวนรํวมและการมอบ
อ านาจใหฏ๎ิบัติงาน 

         /   /   /  / 4 

เครือขํายเพื่อเช่ือมโยง
บุคลากร 

 /   /   /          / 4 

การให๎รางวัล/การยก
ยํองชมเชยและการ
ยอมรับ/การสํงเสริมใน
หน๎าที่การงานและการ
ประเมินผล 

  /     /   /    /    4 

กล๎าที่จะท าโดยไมํกลวั
ความล๎มเหลว 

  /     /          / 3 

มีสภาพแวดล๎อมของ
ความรํวมมือกัน 

 /      /       /    3 
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 จากตารางที่ 5 องค์ประกอบข๎างต๎น Keyser (2004) ได๎สรุปวํามีความเข๎มแข็งใน
วัฒนธรรมการถํายทอดความรู๎ผู๎น ามีการสํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวม บรรยากาศของการเรียนรู๎ใน
องค์การ  มีความสนใจรํวมกันและมีเปูาหมายเดียวกัน มีความเคารพซึ่งกันและกันอยํางจริงใจ มีการ
เสริมแรงทางบวกในการมีสํวนรํวมโดยการมอบหมายงาน มีการสร๎างเครือขํายภายในองค์การ มีการ
สร๎างแรงจูงใจ กล๎าที่จะท าโดยไมํกลัวความล๎มเหลว มีสภาพแวดล๎อมของความรํวมมือกัน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยส าคัญด๎านหนึ่งที่ขับเคลื่อนการจัดการความรู๎ โดยมี
ความสามารถในการชํวยสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการแบํงปันถํายทอดความรู๎ระหวํางคนใน
องค์การ แตํเทคโนโลยีสารสนเทศไมํใชํสิ่งที่สามารถแก๎ปัญหาเกี่ยวกับความรู๎ได๎  (Cohen, 1998)  
สิ่งที่องค์การต๎องค านึงถึงคือการออกแบบให๎ครอบคลุมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู๎และ
สอดคล๎องกับความต๎องการ  โดยเน๎นวําเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ชํวยในการกระจายและ
เผยแพรํความรู๎ได๎อยํางกว๎างขวาง เพ่ือให๎คนในองค์การใช๎ในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
(Bixler, 2000) รวมถึงองค์การควรจัดให๎มีการอบรมเพ่ือให๎บุคลากรมีความสามารถในการใช๎งาน และ
องค์การต๎องมีระบบการจัดการความรู๎ที่เป็นรูปธรรม (KM physical system) ด๎วย (Leonard-
Burton, 1995)  

การจัดการความรู๎และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กันในแงํเทคโนโลยี
สารสนเทศคือเครื่องมือที่ใช๎ในการจัดการความรู๎โดยสนับสนุนการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรํ
ความรู๎ที่เป็นทางการหรือความรู๎ที่ชัดแจ๎ง (Nonaka, 1991) เป็นเครื่องมือที่ชํวยเพ่ิมความรวดเร็วใน
การจัดหาและแพรํกระจายความรู๎ (Yang, 2001) ทั้งนี้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่น ามาใช๎กับการ
จัดการความรู๎ อาทิคลังความรู๎ ฐานข๎อมูล และแผนที่ความรู๎ ต๎องมีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงให๎
ทันสมัยอยูํเสมอ เพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพในการเข๎าถึง ความถูกต๎อง และการใช๎ความรู๎ในองค์การ 
(Davenport and Prusak, 1998) เทคโนโลยีสารสนเทศกลับถูก คาดหมายวาเป็นปัจจัยส าคัญอยําง
หนึ่งที่ชํวยให๎การจัดการความรู๎ประสบความส าเร็จ กลําวคือ เป็นเครื่องมือที่องค์กรใช๎ในการจัดการ
ความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยชํวยให๎องค์กรสามารถ จัดหา จัดเก็บ และใช๎ความรู๎ได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว โดยเฉพาะชํวยขจัดอุปสรรคด๎านระยะทาง และเวลาในการเผยแพรํความรู๎เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข๎องและมีบทบาทในการจัดการความรู๎ ประกอบด๎วย เทคโนโลยีการจัดเก็บ 
(Storage Technology) เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการ
ท างานรํวมกัน (Collaboration Technology) 
 นอกจากนี้ความสามารถของเทคโนโลยียังเป็นเครื่องมือที่ชํวยสนับสนุนการสร๎าง
เครือขํายของคนในองค์การ (Venkatraman, 1994) กลําวคือชํวยให๎การติดตํอสื่อสารเป็นไปได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้คุณสมบัติของเทคโนโลยีที่ชํวยให๎การจัดการความรู๎ประสบความส าเร็จ ต๎อง
ประกอบด๎วยความนําเชื่อถือ (reliable) ใช๎งานงําย (user friendly) และความสามารถในการใช๎ได๎
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กับระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ ได๎อยํางหลากหลายโดยไมํมีข๎อจ ากัด (Myers, 1996; Choi, 2000) ปัจจัย
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบองค์ประกอบยํอยหลายตัวที่ผลักดันความส าเร็จในการจัดการ
ความรู๎ ดังปรากฏในตารางที่ 6 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 องค์ประกอบยํอยด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํงเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู๎ 
 

องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 
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คลังข๎อมูลและฐานข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหนา๎ที่
กลั่นกรอง จัดเก็บและเข๎าถึง
เนื้อหา 

/ /  / / / /      /   / / / /   
1
1 

เทคโนโลยีที่สนับสนุนในการ
ถํายทอดความรู ๎

 / / / /  /         /  / /   8 

เทคโนโลยีบนระบบที่เป็น
พื้นฐาน (Platforms) เดียวกันที่
สนับสนุนระบบงานที่ถูกต๎อง ใช๎
งานงําย (Use friendly) และมี
ความนําเช่ือถือ (Reliable) 

 /    / /  /     / /   /    7 

การจัดเก็บสารสนเทศและ
ความรู๎เกี่ยวกับนโยบายและการ
ด าเนินงาน มีแนวทางในการ
ท างาน  

/ /     /         /  / /   6 

มีการอบรมอยํางสม่ าเสมอ   /     /   / /      /    5 
โครงสร๎างพื้นฐานของเทคโนโลยี    /      /   /     /    4 
การเชื่อมโยงกบัองค์การ /      /            /  / 4 
ความมีระบบที่ชัดเจน    /             /      2 
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จากตารางที่ 6 องค์ประกอบข๎างต๎น Keyser (2004) จึงสรุปวําการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการจัดการความรู๎ที่เปรียบเสมือนคลังข๎อมูลและฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหน๎าที่
กลั่นกรอง จัดเก็บและเข๎าถึงเนื้อหาส าหรับการเรียนรู๎ และเป็นระบบที่เอ้ือให๎สมาชิกผู๎ใช๎งานสามารถ
ก าหนดผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือการเข๎าถึงองค์ความรู๎ที่ต๎องการ รวมทั้งต๎องจัดให๎มีการอบรมผู๎ใช๎ในการงาน
เทคโนโลยีเหลํานี้ 
 นอกจากนี้ Morrow (2001) ได๎เสนอมาวํามาตรฐานเทียบเคียง Benchmarking เป็น
วิธีการหนึ่งที่องค์การใช๎ในการวัดและประเมินผลการจัดการความรู๎ โดยใช๎ วิธีการเทียบเคียงกับ
องค์การที่มีการด าเนินการประสบความส าเร็จ กลําวได๎วําการวัดผลเป็นปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่งใน
กระบวนการจัดการความรู๎ โดยมีเปูาหมายเพ่ือให๎องค์การทราบวําการพัฒนาระบบการจัดการความรู๎
ที่ด าเนินการประสบความส าเร็จ กลําวได๎วําการวัดผลเป็นปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่งในกระบวนการ
จัดการความรู๎ โดยมีเปูาหมายเพ่ือให๎องค์การทราบวําการพัฒนาระบบการจัดการความรู๎ที่ด าเนินการ
อยูํมาถูกทิศหรือไมํ และประสบความส าเร็จ ณ ระดับใด โดยองค์การควรมีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  (Indicator) ทีสอดคล๎องกับตัวชี้วัดที่เป็นเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์การด๎วย 
ปัจจัยด๎านการวัดและประเมินผลการจัดการความรู๎ประกอบด๎วยองค์ประกอบยํอยหลายตัวที่ผลักดัน
ความส าเร็จในการจัดการความรู๎ ดังปรากฏในตารางที่ 7 ดังนี้  
 

ตารางที่ 7 องค์ประกอบยํอยด๎านการวัดและประเมินผลที่สํงเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู๎ 
 

องค์ประกอบด้านการวดัและประเมินผล 
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4 

มีการวัดผลการปฏิบัติงาน /  /  / /  / /  / 7 

มีการวัดผลกิจกรรม    /  /  /  /  4 

มีการวัดผลการด าเนินงาน     /     /  2 

มีการวัดผลเชิงระบบ  /   /       2 

มีการวัดผลเชิงตัวเลข     /  /     2 

มีอิสระทางความคิดในการเสนอรูปแบบของ
กิจกรรม 

    /      / 2 

มีเครื่องมือวัดผลท่ีวัดการเคลื่อนย๎ายความรู๎   / /        2 
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 จากตารางที่ 7 องค์ประกอบข๎างต๎น Keyser (2004) ได๎สรุปวํา มีการวัดผลการปฏิบัติงาน

ที่เชื่อมโยงกับการวัดผลกิจกรรมและการวัดผลการด าเนินงาน มีการวัดผลเชิงระบบ มีการวัดผลเชิง

ตัวเลข มีอิสระทางความคิดในการเสนอรูปแบบของกิจกรรม รวมถึงมีเครื่องมือวัดผลที่สามารถวัด  

การเคลื่อนย๎ายความรู๎ 

 การจัดการความรู๎ที่มีประสิทธิภาพต๎องการกระบวนการที่เป็นระบบในการสนับสนุนการ

ก าหนด (locate) การแปลง (interpret) และใช๎ประโยชน์จากความรู๎ในองค์การโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเพ่ิมคุณคําและประโยชน์ให๎กับองค์การ (O'Dell, 1996) กระบวนการเป็นวิธีการซึ่งเกิดจากการ

ท างานที่ประสบความส าเร็จ กระบวนการในงานหลักขององค์การ (core business) ถูกสร๎างขึ้นมา

โดยใช๎ระยะเวลาหลายปี ผํานงานหรือกิจกรรมที่อยูํในกระบวนการ สิ่งที่เกิดขึ้นคือองค์ความรู๎ตําง จะ

ถูกฝังอยูํในกระบวนการเหลํานี้ และความส าเร็จขององค์การจะขึ้นอยูํกับการถํายทอดความรู๎โดยผําน

กระบวนการในระหวํางงานตํางๆ ที่เป็นงานหลักขององค์การ (O'Dell and Grayson, 1998) ดังนั้น

การจัดการความรู๎จึงควรเป็นสิ่งที่บูรณาการอยูํในกระบวนการและการปฏิบัติงานขององค์การ 

(Davenport and Prusak, 1998) ซึ่งองค์ประกอบด๎านกระบวนการมีหลายปัจจัยด๎วยกันที่ท าให๎การ

จัดการความรู๎ประสบผลส าเร็จ อาทิ การสร๎างมาตรฐานของกระบวนการจัดการความรู๎เป็นสิ่งที่มี

ความจ าเป็นส าหรับในองค์การที่มีหลายแผนกงาน แตํก็ต๎องมีความยืดหยุํนในการน าไปปฏิบัติ 

(O'Dell and Grayson, 1998) รวมถึงองค์การต๎องมีกระบวนการที่ให๎ความรู๎แกํบุคลากรถึงประโยชน์

และคุณคําของการจัดการความรู๎ในการน ามาใช๎ (Liebowitz, 1999)  เพ่ือให๎องค์การมีความเข๎าใจ

กระบวนการความรู๎ องค์การควรถามตนเองในสองค าถามคือ  กระบวนการท างานใดขององค์การที่

สํงเสริมการสร๎าง แบํงปัน และการใช๎ความรู๎  และกระบวนการท างานใดขององค์การที่เหมาะกับการ

ประยุกต์การจัดการความรู๎ (Cohen, 1998) ปัจจัยด๎านการจัดการความรู๎ประกอบด๎วยองค์ประกอบ

ยํอยหลายตัวที่ผลักดันความส าเร็จในการจัดการความรู๎ ปรากฏในตารางที่ 8 ดังนี้ 
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ตารางที่ 8 องค์ประกอบยํอยด๎านกระบวนการจัดการความรู๎ที่สํงเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู๎ 
 

องค์ประกอบด้านกระบวนการ
จัดการความรู ้
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องค์การควรมีนโยบายและการ
ด าเนินงาน (Policy and 
Procedure) การปฏิบัติ (Practices) 
และกระบวนการ (Processes) 
เกี่ยวกบัการถาํยทอดความรู ๎

/ /  / / /  / /  /  /  / 10 

มีการก าหนดแนวทางในการปฏบิัติ
เกี่ยวกบัการรวบรวมและใช๎ความรู๎ 

/   / / /  /  /  /  / / 9 

มีกระบวนการในการก าหนดความรู๎ /      / /   /   /  5 
มีกระบวนการในการดัดแปลง 
(adaptation) และยกระดับ 
(upgrade) ความรู ๎

 / /     /     /   4 

มีกระบวนการจัดการความรู๎ที่มี
ความเป็นมาตรฐาน 

   /  /  /        3 

กระบวนการในการไหลเวยีนในงาน
ของแตํละคนมีความชัดเจน 

        /  /     2 

 

 จากตารางที่ 8 องค์ประกอบข๎างต๎น Keyser (2004) ได๎สรุปวํากระบวนการจัดการความรู๎ 
หมายถึง กระบวนการที่ถูกออกแบบเพ่ือสํงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การให๎ดีขึ้น 
กระบวนการเป็นสิ่งที่แสดงถึงแนวทางส าหรับกิจกรรมการท างานและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ โดยกระบวนการความรู๎ควรเป็นสิ่งที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู๎ของ
องค์การและมีการปรับปรุงให๎ดีขึ้นอยูํเสมอ ผํานการทดลองใช๎ 
 กลยุทธ์การจัดการความรู๎ (Knowledge Management Strategy) กลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎เป็นองค์ประกอบส าคัญตัวหนึ่งที่องค์การต๎องก าหนดในการริเริ่มการจัดการความรู๎ ปัจจัยด๎าน
กลยุทธ์ประกอบด๎วยองค์ประกอบยํอยหลายตัวที่ผลักดันความส าเร็จในการจัดการความรู๎ ปรากฏใน
ตารางที่ 9 ดังนี้ 
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ตารางที่ 9 องคป์ระกอบยํอยด๎านกลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่สํงเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู๎ 
 

องค์ประกอบด้านกลยุทธ ์
การจัดการความรู ้
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ก าหนดโครงสร๎างของการจัดการความรู๎ 
(KM structure) ได๎แกํ เทคโนโลยี
สารสนเทศ, กระบวนการ, การวัดผล, 
หน๎าท่ีและความรับผิดชอบ 

 / / /  /  / / / /   / / 10 

ก าหนดกิจกรรมการถํายทอดความรู๎ 
(Knowledge transfer) ได๎แกํ ระบบ
สารสนเทศ, การด าเนินงาน, ชุมชนแนว
ปฏิบัติ, มาตรฐานเทียบเคียง, ระบบพี่
เลี้ยง 

 / / /   / /  /  /  / / 9 

มีการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู๎ท่ี
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เปูาหมายของ
องค์การ 

/  / /    /  /  / /  / 8 

มีการขจัดอุปสรรคท่ีขัดขวาง    / /         /  3 
 

 จากตารางที่ 9 แสดงองค์ประกอบยํอยด๎านกลยุทธ์การจัดการความรู๎ ซึ่งประกอบด๎วย
การก าหนดโครงสร๎างการจัดการความรู๎ การก าหนดกิจกรรมการเผยแพรํหรือถํายทอดความรู๎  
การก าหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับเปูาหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์การ รวมทั้งมีการจัดการปัญหาและ
อุปสรรคที่มาขัดขวาง 
 ดังที่กลําวมาแล๎ววําในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู๎ นั้น สิ่งจ าเป็นที่ต๎อง
ด าเนินการสํวนหนึ่งคือการสังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จเพ่ือน าไปใช๎ในการก าหนดกลยุทธ์  ผู๎วิจัยจึงได๎
สังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ จากวรรณกรรมหลายชิ้นด๎วยกันข๎างต๎น  เพ่ือน ามาใช๎เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด๎วยปัจจัย 7 ด๎าน คือ  ปัจจัยด๎านวัฒนธรรมองค์การ (Martin, 2004) 
ประกอบด๎วย วัฒนธรรมการแบํงปันถํายทอดความรู๎ที่เข๎มแข็ง พันธะสัญญา การมีสํวนรํวม และการ
สนับสนุนสํงเสริมของผู๎บริหาร บรรยากาศของการแบํงปันความรู๎และการเรียนรู๎ในองค์การ (Martin, 
2004) เปูาหมายและความสนใจรํวมกัน ความจริงใจและการนับถือกัน  (Alazmi and Zairi, 2003) 
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การสร๎างแรงจูงใจ การมีสํวนรํวม และการมอบอ านาจให๎ผู๎ปฏิบัติงาน  มีการปฏิสัมพันธ์กันเป็น
เครือขํายเพ่ือเชื่อมโยงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การให๎รางวัล การยกยํองชมเชยและ
การยอมรับ การสํงเสริมในหน๎าที่การงาน และเป็นสํวนหนึ่งของการประเมินผล กล๎าที่จะท าโดยไมํ
กลัวความล๎มเหลว (Keyser, 2004) มีสภาพแวดล๎อมของความรํวมมือกัน เป็นองค์การแบบเปิด คือมี
บรรยากาศการท างานที่เปิดกว๎างและโปรํงใสทางความคิด ที่เอ้ือให๎บุคลากรทุกระดับมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกัน (Martin, 2004) มีบรรยากาศที่การสื่อสารเป็นไปอยํางทั่วถึงทั้งองค์การ เพ่ือสํงเสริม
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางคนในสถาบัน (Martin, 2004)  

 ปัจจัยด๎านผู๎บริหารองค์การ (Leadership) (Alazmi and Zairi, 2003) รับผิดชอบใน
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ และผลักดันให๎เกิดการปฏิบัติ (Stankosky and  Baldanza, 
2001) ผลักดันให๎การจัดการความรู๎ถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของสถาบัน ที่ทุกหนํวยงานต๎องน าไป
ปฏิบัติ โดยสร๎างหลักประกันที่จะสนับสนุนการจัดการความรู๎ สร๎างสภาพแวดล๎อมในสถาบันที่สํงเสริม
การแบํงปันถํายทอดความรู๎ โดยการขจัดอุปสรรคตํางๆ ที่ขัดขวางออก สร๎างผู๎น ารุํนใหมํที่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู๎ สร๎างวัฒนธรรมใหมํขององค์การที่เน๎นการเรียนรู๎ โดยเปลี่ยนแปลง
การท างานรูปแบบเกําๆ ไปสูํการให๎ความส าคัญกับการประยุกต์ความรู๎กับการท างาน สํงเสริมให๎
ผู๎ปฏิบัติงานมีการท างานในลักษณะความรํวมมือกัน ทั้งภายในและระหวํางสถาบัน สร๎างความสัมพันธ์
กับชุมชนหรือหนํวยงานภายนอกเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีความสามารถในการจัดการกับภาวะ
วิกฤติของสถาบันที่น าไปสูํการใช๎ความรู๎ ผลักดันให๎มีนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินงานการจัดการ
ความรู๎ ผลักดันการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎หรือชุมชนการเรียนรู๎ขึ้นในสถาบัน โดยการสนับสนุนด๎าน
ทรัพยากร ได๎แกํ เวลา งบประมาณ โครงสร๎างพ้ืนฐานที่รองรับเครือขําย เชํน เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวกตํางๆ และกระบวนการท างานที่สํงเสริมเครือขําย รวมถึงการขจัดอุปสรรคขององค์การที่
อาจกระทบตํอการเครือขําย (Martin, 2004) ผลักดันด๎านวิสัยทัศน์องค์การที่ท าให๎ความส าคัญตํอ
บทบาทของการจัดการความรู๎ตํอการสํงเสริมสถาบันและเป็นวิสัยทัศน์ที่สร๎างจากการใช๎กระบวนการ
จัดการความรู๎ (Martin, 2004) สํวนปัจจัยด๎านกระบวนการจัดการความรู๎ องค์การมีนโยบายและการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติ และกระบวนการ เกี่ยวกับการถํายทอดความรู๎  มีการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมและใช๎ความรู๎ มีกระบวนการในการก าหนดความรู๎ มีกระบวนการในการ
ยกระดับความรู๎  กระบวนการจัดการความรู๎มีความเป็นมาตรฐาน มีกระบวนการจัดการในการ
ไหลเวียนของงานแตํละคนอยํางชัดเจน (Keyser, 2004) กระบวนการจัดการความรู๎ถูกบูรณาการกับ
การปฏิบัติงานในองค์การหรืองานประจ าวัน (Alazmi and Zairi, 2003)  
 ในขณะที่ปัจจัยด๎านการวัดผลการจัดการความรู๎  องค์การต๎องมีเครื่องมือวัดผล 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการวัดผลด๎านประโยชน์ของการจัดการความรู๎ตํอการปฏิบัติงาน 
และผลก าไรขององค์การ มีการวัดผลกระทบของกิจกรรมการจัดการความรู๎ มีการวัดผลการ
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ด าเนินการเกี่ยวกับแบํงปันถํายทอดความรู๎ภายในองค์การ มีการวัดผลเพ่ือเปรียบเทียบระหวํางการ
จัดการความรู๎ที่ใช๎เครื่องมือแบบงําย และการใช๎ระบบ มีการวัดผลกิจกรรมการจัดการความรู๎โดยใช๎
เครื่องมือที่วัดผลเป็นคําตัวเลข มีกลไกที่ผู๎ปฏิบัติงานสามารถให๎ข๎อเสนอแนะกิจกรรมได๎ เครื่องมือ
วัดผลที่สามารถวัดได๎วําความรู๎มีการเคลื่อนย๎ายอยํางไรและเมื่อไหรํ สุดท๎ายคือปัจจัยด๎านกลยุทธ์การ
จัดการความรู๎ ประกอบด๎วย มีการก าหนดโครงสร๎างของการจัดการความรู๎ ได๎แกํ เทคโนโลยี
สารสนเทศ, กระบวนการ, การวัดผล, หน๎าที่และความรับผิดชอบ มีการก าหนดกลยุทธ์การถํายทอด
ความรู๎ขององค์การ ได๎แกํ ระบบสารสนเทศ, การด าเนินงาน, ชุมชนแนวปฏิบัติ, มาตรฐานเทียบเคียง, 
ระบบพ่ีเลี้ยง การก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู๎ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เปูาหมายขององค์การ 
ประเด็นของการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการจัดการความรู๎ (Keyser, 2004)  

การประยุกต์การจัดการความรู้ในชุมชน  
การจัดการความรู๎ชุมชนอยํางงําย ได๎มีการก าหนดไว๎ 3 วิธีการ คือ 1) การแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎จากวิธีท างานแบบยอดเยี่ยม (Best Practices) คือ วิธีท างานที่เกิดผลงานในลักษณะที่นําภูมิใจ 
โดยมีลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ วิธีท างานแบบยอดเยี่ยมที่มีอยูํแล๎วทั่วไปภายในและภายนอกที่
สามารถสร๎างความรู๎ขึ้นใช๎เองได๎  และวิธีท างานแบบยอดเยี่ยมที่พัฒนาขึ้นใหมํให๎สอดคล๎องตามบริบท
ของชุมชนที่มีความแตกตํางกัน  2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยการท ากิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติ” 
ชุมชนนักปฏิบัติอาจเป็นชุมชนที่สนใจปัญหาเดียวกัน เชํน เรื่องการดูแลผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ก าลัง
จัดตั้งขึ้น โดยสถาบัน พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล รํวมกับศูนย์ความรู๎แหํงชาติ หรืออาจ
เป็นชุมชนที่ สนใจชุดความรู๎ชุดเดียวกัน แตํท างานอยูํในตํางหน๎าที่เผชิญปัญหาคนละ และ 3) วงจร
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ยกก าลังสาม บวก คว๎า เปูาหมายของวงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ยกกลังสาม บวก คว๎า 
เป็นวงล๎อหมุนให๎เปูาหมายของงานที่ก าหนดไว๎ไปสูํความส าเร็จในวงล๎อหลัก ใช๎พลังของการเรียนรู๎
รํวมกัน (ของทีมงาน) ทั้งเรียนรู๎รํวมกันกํอนเริ่มงาน เรียนรู๎รํวมกันระหวําง ท างาน และเรียนรู๎รํวมกัน
หลังงานชิ้นนั้นส าเร็จ การเรียนรู๎รํวมกันกํอนเริ่มงาน ใช๎เทคนิคที่เรียกวํา “เพ่ือนชํวยเพ่ือน” (Peer 
Assist) คือ ทีมที่จะท างานหากลุํมหรือทีมงานที่มีความสามารถในการ ท างานนั้นในระดับที่ดีที่สุด 
(best practices) ซึ่งอาจเป็นกลุํมภายในองค์การเดียวกัน หรืออยูํ ภายนอกองค์การก็ได๎ เชิญมาท า
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีท างานนั้น การเรียนรู๎รํวมกัน ระหวํางท างาน ใช๎เทคนิคที่เรียกวํา 
AAR (After-action Review) และการเรียนรู๎รํวมกันหลังจากงานส าเร็จ วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู๎พลัง
สาม ต๎องใช๎พลังของอีกวงจรหนึ่ง คือ วงจร “คว๎า” ความรู๎ จากภายนอก ทั้งที่เป็นความรู๎ชัดแจ๎งและ
ความรู๎ฝังลึก น ามาประยุกต์ให๎สอดคล๎องกับบริบทชุมชนและ “คว๎า” ความรู๎ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
น ามาแลกเปลี่ยนเพ่ือสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ และบันทึกไว๎เป็นแหลํงความรู๎ที่รวมรวบและจัดเก็บไว๎
ภายในชุมชน โดยสามารถน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในวงกว๎างมากขึ้น และพร๎อมที่เข๎าถึงเพ่ือน าไปใช๎ได๎
อยํางทันทํวงท ี(เสาวรส ไพจิตร, 2556)  
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จากาการทบทวนวรรณกรรมในหัวข๎อแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ ผู๎วิจัยได๎
ท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาความเชื่อมโยงของข๎อมูลจากเอกสารงานวิจัย
หลายชิ้นทั้งในและตํางประเทศและน ามาสังเคราะห์จนได๎ประเด็นส าคัญที่เป็นจุดเริ่มต๎นของน า
แนวคิดดังกลําว คือ วิวัฒนาการของการจัดการความรู๎ ความหมายของการจัดการความรู๎ แนวคิดการ
จัดการความรู๎ การประยุกต์ใช๎ความรู๎ ประโยชน์ของการจัดการความรู๎ ปัญหาและอุปสรรคของการ
จัดการความรู๎ กระบวนการจัดการความรู๎ ปัจจัยความส าเร็จของการจัดการความรู๎ องค์ประกอบของ
การจัดการความรู๎ มาใช๎ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม”  
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความรู้  (Knowledge  Management  Strategy) 
  ความหมายของกลยุทธ์การจัดการความรู้ 
 กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ มีรากฐานมาจากศาสตร์ทางการทหาร มาจากค าภาษาอังกฤษ
วํา Strategy ซึ่งมาจากภาษากรีกสองค ารวมกัน คือ “stratos” ซึ่งหมายถึง “กองทัพ”และ “legei” 
ซึ่งหมายถึง “การน าหรือผู๎น า” ถ๎าเป็นค านามมีความหมายวํา นายพลผู๎น าทัพ ค ากริยาหมายถึงการ
วางกลวิธีเพ่ือโจมตีฝุายศัตรูด๎วยการใช๎ก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์อยํางมีประสิทธิภาพและได๎รับ
ผลคือได๎รับชัยชนะ กลําวอีกนัยหนึ่ง  กลยุทธ์เป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์บัญชาการรบเพ่ือน า
กองทัพเข๎าท าลายล๎างศัตรู โดยการใช๎สรรพก าลังและอุบายเลํห์เหลี่ยมอันชาญฉลาดให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (ปกรณ์ ปรียากร, 2542) กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เปรียบเสมือน
ตัวกระตุ๎น (catalyst) หรือองค์ประกอบการจัดการที่เป็นพลวัต  ซึ่งจะชํวยให๎องค์การบรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (ทองหลํอ เดชไทย, 2544) กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการด าเนินการที่
คาดวําจะน าไปสูํความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ (Certo and Peter,1991) 
 กลยุทธ์การจัดการความรู๎ หมายถึง กรอบในการด าเนินงานจัดการความรู๎ที่อธิบายวําท า
อยํางไรองค์การจึงจะจัดการกับความรู๎ที่องค์การมีอยูํเพ่ือประโยชน์ตํอการพัฒนาองค์การและผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสีย (stakeholders) การก าหนดกลยุทธ์ชํวยท าให๎เกิดความเข๎าใจในทิศทางการด าเนินงาน
จัดการความรู๎ขององค์การที่จะก๎าวตํอไป โดยกลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่ดีควรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับกลยุทธ์และเปูาหมายโดยรวมขององค์การ (Skyrme, 2002) สํวน Keyser (2004) ได๎อธิบาย
ความหมายของกลยุทธ์การจัดการความรู๎ วําหมายถึง กลยุทธ์หรือยุทธวิธีที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการและใช๎ประโยชน์จากความรู๎ภายในองค์การเพ่ือประโยชน์ในแงํของการแขํงขัน 
และเป็นพันธะสัญญาของผู๎บริหารที่ต๎องปฏิบัติ โดยกลยุทธ์ในการใช๎และถํายทอดความรู๎ในองค์การ
ควรมีการสื่อสารไปยังบุคลากรอยํางทั่วถึง กลยุทธ์ที่ควรก าหนดขึ้นเชํน การสร๎างแนวปฏิบัติที่ดี 
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มาตรฐานเทียบเคียง ระบบพ่ีเลี้ยงพนักงาน การคิดอยํางเป็นระบบ และการวางแผนกํอนการท างาน 
เป็นต๎น  
 ประเภทของกลยุทธ์การจัดการความรู้ 
 นอกจากนี้งานของ Choi and Lee (2003) ได๎แบํงประเภทของกลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎ออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งคล๎ายคลึงกับงานของ Hansen และคณะ คือ 1) The system-
oriented style เป็นกลยุทธ์ที่เน๎นการรวบรวมจัดเก็บและแพรํกระจายองค์ความรู๎ที่เป็น Explicit 
knowledge 2) The human-oriented style เป็นกลยุทธ์ที่เน๎นแสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู๎ 
ประสบการณ์ระหวํางคน หรือ Tacit knowledge และ 3) The dynamic style เป็นกลยุทธ์ที่
ผสมผสานระหวํางกลยุทธ์ที่เน๎นการจัดการความรู๎ทั้ง 2 รูปแบบคือ Explicit knowledge และ Tacit 
knowledge 
 จากแนวคิดของ Hansen และคณะ และ Choi B and Lee ได๎มีนักวิจัยหลายคน
น าไปใช๎เป็นแนวทางการศึกษากลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับองค์การ ซึ่งตํอมา Choi และคณะ (2008) 
ได๎จัดกลุํมแนวคิดประเภทของกลยุทธ์การจัดการความรู๎ใหมํ โดยผสมผสานระหวํางแนวคิดเดิมและ  
เพ่ิมประเภทของกลยุทธ์ใหมํ โดยแบํงเป็น 2 กลุํม กลุํมแรกคือ KM focus หมายถึงการก าหนดกล
ยุทธ์การจัดการความรู๎โดยให๎ความส าคัญกับความรู๎ที่ฝังลึกและความรู๎ที่ชัดแจ๎ง ทิศทางของกลยุทธ์
แบบ KM focus แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) Explicit-oriented strategy เป็นกลยุทธ์ที่มุํงการ 
จัดเก็บและใช๎ความรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และ 2) Tacit-oriented strategy 
เป็นกลยุทธ์ที่มุํงเน๎นการแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางคนหรือ Person-to-person contact และกลุํมที่
สองเป็นการจ าแนกประเภทของกลยุทธ์ตามแหลํงความรู๎ หรือ KM source หมายถึง การก าหนด 
กลยุทธ์การจัดการความรู๎โดยให๎ความส าคัญกับแหลํงความรู๎ภายในองค์การ และแหลํงความ รู๎
ภายนอกองค์การ กลยุทธ์ประเภทนี้ จ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) External-oriented strategy 
เป็นกลยุทธ์ที่มุํงเน๎นการแสวงหาองค์ความรู๎จากภายนอกองค์การเพ่ือน าไปสูํการใช๎ประโยชน์ และ  
2) กลยุทธ์แบบ Internal-oriented strategy เป็นกลยุทธ์ที่มุํงเน๎นการสร๎างและแบํงปันความรู๎
ภายในองค์การ จากการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษากลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับองค์การ 
พบวํางานทั้งหมดเป็นการศึกษากับบริษัทเอกชน โดยมีเปูาหมายเพ่ือเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการ
พัฒนาการปฏิบัติงานในองค์การ ปรากฏในตารางที่ 10  
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ตารางที่ 10 ประเภทกลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่เหมาะสมส าหรับองค์การ 

 

นักวิจัยและ 
ปีท่ีเผยแพร่ 

ประเภท 
กลยุทธ์ 
ที่ศึกษา 

ประเภทกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่เสนอแนะในผลงานวิจัย 

Bierly and 
Chakrbari (1996) 

Focus 
Source 

กลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับองค์การคือการผสมผสานกันระหวํางกลยุทธ์แบบ internal-oriented 
strategy และ external- oriented strategy ที่สํงเสริมการท างานมากกวํากลยุทธ์ที่เน๎น tacit 
และ explicit- oriented  

Hansen et al. 
(1999) 

Focus งานชิ้นนี้เป็นแนวคิดที่เสนอแนะวํากลยุทธ์ KM ในองค์การควรใช๎กลยุทธ์แบบ Codification 
(People-to-Document) ที่มุํงเน๎นการรวบรวมจัดเก็บ และกลยุทธ์แบบ Personalization 
(People-to-People) ที่เน๎นการแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางคน โดยใช๎กลยุทธ์หนึ่งน าและกล
ยุทธ์หนึ่งตามในอัตราสํวน 80 -20  

Zack (1999a) Focus 
Source 

งานชิ้นนี้เป็นแนวคิดที่เสนอแนะวําการเสริมกันระหวํางกลยุทธ์แบบ tacit-internal-oriented 
strategy และ กลยุทธ์แบบ explicit-external-oriented strategy ชํวยสํงเสริมการท างานใน
องค์การ 

Swan et al. (2000) Focus  ผลการศึกษาพบวํากลยุทธ์แบบ tacit- oriented strategy สํงผลตํอความส าเร็จในการท างาน
สูงกวํากลยุทธ์แบบ e/ternal- oriented strategy 

Schulz and Jobe 
(2001) 

Focus กลยุทธ์แบบ Focused strategies ที่ผสมผสานระหวํางกลยุทธ์แบบ Codification และ 
Tacitness เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับองค์การมากกวํากลยุทธ์ประเภทอื่น 

Choi and Lee 
(2002,2003) 

Focus กลยุทธ์ KM ควรเป็นแบบ Dynamic คือมีการเสริมกันระหวํางกลยุทธ์แบบเน๎นคน (Human- 
oriented strategy) และกลยุทธ์ที่เน๎นระบบ (System-oriented strategy) ซ่ึงจะท าให๎ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น 

Keskin (2005) Focus กลยุทธ์ KM ขององค์การควรเน๎นกลยุทธ์แบบ explicit-oriented strategy ซ่ึงสํงผลตํอ
ความส าเร็จในการท างานมากกวํากลยุทธ์แบบ tacit- oriented strategy 

Pai (2005) Focus 
Source 

กลยุทธ์แบบมุํงเน๎นทั้ง external-oriented และ internal-oriented strategy สํงผลตํอ
ความส าเร็จในการท างานต่ ากวําการมุํงเน๎นเฉพาะกลยุทธ์แบบ internal exploiters เพียงอยําง
เดียว หรือมุํงเน๎นการจัดการกับความรู๎ภายในองค์การ 

Wu and Lee 
(2006) 

Focus งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาโดยใช๎กรอบการแบํงประเภทของกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Choi and 
Lee (2003) ผลการวิจัยพบวํากลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ Dynamic Style คือมีการผสมผสาน
ระหวํางกลยุทธ์แบบ explicit-oriented strategy และ tacit- oriented strategy โดยพบวํา
ปัจจัยด๎านการสื่อสาร (Communication) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดที่ผลักดัน
ความส าเร็จในการใช๎กลยุทธ์การจัดการความรู๎กับการพัฒนานวัตกรรมองค์การ 

Choi et al. (2008) Focus 
Source 

กลยุทธ์ที่ เหมาะสมส าหรับองค์การคือการผสมผสานระหวําง External-oriented and 
Internal-oriented strategy และกลยุทธ์แบบ explicit-oriented มีความส าคัญมากกวํากล
ยุทธ์แบบ tacit- oriented งานวิจัยชิ้นนี้ให๎ข๎อสังเกตที่นําสนใจวําผลการวิจัยนี้แตกตํางจาก
งานวิจัยสํวนใหญํที่เน๎นกลยุทธ์แบบ tacit-knowledge ทั้งนี้เป็นเพราะวําเป็นการศึกษากลยุทธ์
ที่เหมาะสมกับบริษัทเอกชนในประเทศเกาหลี เชํน Samsung Electronic หรือ Hyundai 
Motors ซ่ึงเน๎นการเลียนแบบนวัตกรรมจากประเทศที่เจริญแล๎ว เพื่อน าไปสูํการสร๎างผลิตภัณฑ์
ในธุรกิจขององค์การ 
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จากตารางที่ 10  งานทั้งหมดเป็นการศึกษากลยุทธ์การจัดการความรู๎ประเภท KM 
Focus และมีบางงานที่ศึกษากลยุทธ์ประเภท KM source รํวมด๎วย เชํนงานของ Choi และคณะ 
(2008) บางงาน ได๎แกํ Wu and Lee (2006) มีการศึกษาปัจจัยความส าเร็จรํวมด๎วย การสังเคราะห์
งานวิจัยที่ศึกษากลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับองค์องค์การ ตามแนวคิดการจัดกลุํมประเภทกลยุทธ์ของ 
Choi และคณะ (2008)  

หลักการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ 
 ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เพ่ือให๎กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพได๎มี 
ผู๎เสนอแนวคิดเก่ียวกับหลักการพัฒนากลยุทธ์ไว๎อยํางหลากหลาย ทั้งในเอกสารและงานวิจัย ประมวล
ได๎วําการวางแผนกลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่ควรเริ่มต๎นจากผู๎บริหารคือต๎องมีการสื่อสารให๎คนใน
องค์การเห็นความส าคัญของการจัดการและการใช๎ความรู๎เพ่ือประโยชน์ในการแขํงขัน (Calabrese, 
2000) และต๎องมีศักยภาพและความเข๎มแข็งในการผลักดันกลยุทธ์ไปสูํการประยุกต์ใช๎ (Hansen et 
al., 1999) ทั้งนี้ความส าเร็จของกลยุทธ์อยูํที่การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารที่
จะต๎องสื่อสารและผลักดันไปสูํบุคลากร โดยมีหลักการส าคัญของการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎
ที่มีประสิทธิภาพและน าไปสูํการปฏิบัติควรต๎องเน๎นที่การรวบรวม จัดหา การจัดเก็บ การเผยแพรํ 
รวมทั้งใช๎ความรู๎ของคนในองค์การเพื่อน าไปสูํความส าเร็จในการริเริ่มการจัดการความรู๎ ซึ่งต๎องเป็นสิ่ง
ที่เพ่ิมคุณคําให๎กับลูกค๎า สร๎างความส าเร็จให๎แกํองค์การ และคุณคําที่บุคลากรควรได๎รับ (Hansen et 
al., 1999) การก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู๎ควรต๎องเน๎นการก าหนดยุทธวิธีในการจัดการและใช๎
ความรู๎เพื่อให๎องค์การสามารถแขํงขันได๎ผํานความสามารถของคนในองค์การ (O'Dell and Grayson, 
1998)  
 สาระส าคัญที่ต๎องมีในเอกสารกลยุทธ์ที่ศึกษาประกอบด๎วย 3 สํวน คือ 1) สภาพที่เป็นอยูํ
ในปัจจุบัน (Where are we now) ของการด าเนินการจัดการความรู๎ขององค์การและปัญหาอุปสรรค
ที่มี ซึ่งถือเป็นขั้นตอนในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ได๎แกํ กระบวนการ และระบบที่เป็ นอยูํใน
ปัจจุบันสภาพแวดล๎อมและทรัพยากรขององค์การที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคตํอการจัดการความรู๎ 
เชํน วัฒนธรรมองค์การ ผู๎ปฏิบัติงาน ผู๎บริหาร การบริหารจัดการ และความสามารถในการด าเนินงาน
เพ่ือให๎บรรลุความส าเร็จตามเปูาหมาย และผลกระทบตํอประสิทธิภาพการท างานของผู๎ปฏิบัติงาน  
2) ความต๎องการหรือทิศทางที่องค์การจะก๎าวไปข๎างหน๎า (Where do we want to be) เป็นสํวนของ
สาระส าคัญ (Outline) ของการด าเนินการจัดการความรู๎ที่องค์การจะท า ซึ่งจะชํวยให๎องค์การและ
ผู๎ปฏิบัติงานไปสูํวัตถุประสงค์ และเป็นแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับองค์การนั้นๆ และชํวยให๎องค์การสามารถประเมินความก๎าวหน๎าได๎ และ 3) วิธีการที่จะบรรลุ 
ในสิ่งที่ต๎องการจะเป็น (How do we get there) เป็นสํวนที่อธิบายวิธีการปฏิบัติที่จะท าให๎องค์การ
บรรลุถึงความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ตามที่วางแผนไว๎ ซึ่งจะเกี่ยวกับ



45 
 

 

องค์ประกอบหลักด๎านคน กระบวนการ เทคโนโลยี เครื่องมือและกระบวนการจัดการความรู๎ที่ใช๎ใน
องค์การ รวมถึงวิธีการสร๎างแรงจูงใจและการสร๎างวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนการแบํงปันถํายทอด
ความรู๎ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรที่ต๎องการ เป็นต๎น 
 ขอบเขต (Focus area) ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎มาจากองค์การควรมีการ
ก าหนดเปูาหมาย (Goal) การจัดการความรู๎ที่องค์การเน๎น โดยเปูาหมายของกลยุทธ์การจัดการความรู๎
ต๎องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หลักขององค์การ (Business strategies) กลําวคือ กลยุทธ์การจัดการความรู๎
ที่ดีควรมีเปูาหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์การ โดยต๎องเชื่อมโยงกับ
เปูาหมาย หรือคุณคําที่องค์การต๎องการ (Moslehi, 2004; Keyser, 2004) การก าหนดขอบเขต 
กลยุทธ์การจัดการความรู๎ อธิบายดังภาพที่ 7 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 หลักการก าหนดขอบเขตกลยุทธ์การจัดการความรู๎ 
ที่มา : จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. การพัฒนาตัวแบบของกลยุทธ์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 
2552) 
 ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎นั้น หลักการส าคัญคือต๎องมีความเข๎าใจ
องค์ประกอบที่ต๎องก าหนดในกลยุทธ์การจัดการความรู๎ เพ่ือน าไปสูํการก าหนดกรอบ ( framework) 
หรือสิ่งที่องค์การจะต๎องท าในอนาคต Sunassee and Sewry (2002) ได๎อธิบายวํา “กลยุทธ์การ
จัดการความรู๎เป็นกรอบที่อธิบายสิ่งที่องค์การจะท าประกอบด๎วยการะบวนการ เครื่องมือ และ
โครงสร๎างพ้ืนฐานที่องค์การต๎องการในการสนับสนุนการไหลเวียนขององค์ความรู๎ให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ” สํวนแนวคิดของ Zack (1999) ได๎อธิบายวํากลยุทธ์ KM ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพควรเชื่อมโยงกระบวนการ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสํงเสริมกระบวนการ
ในการสร๎าง แบํงปัน และใช๎ความรู๎ โดยสรุปคือองค์ประกอบของกลยุทธ์เป็นหัวใจส าคัญของการ
จัดการความรู๎ ซึ่งต๎องก าหนดทั้งในสิ่งที่องค์การควรท าและไมํควรท า 
 

1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การ 

2. ก าหนดเปูาหมายการจดัการความรู๎ขององค์การ 

3. ขอบเขต (Focus area) การพัฒนากลยุทธ์การจดัการความรู ๎
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 องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความรู้ 
 ได๎มีการอธิบายและศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์ไว๎ในวรรณกรรมและงานวิจัยหลาย
ชิ้น โดยในงานวิจัยของ Moslehi (2004) ได๎น าเสนอกรอบแนวคิดของกลยุทธ์การจัดการความรู๎วํา
องค์การต๎องเริ่มที่การก าหนดเปูาหมายการจัดการความรู๎ที่องค์การเน๎น หลังจากนั้นจึงน าไปสูํการ
พัฒนากลยุทธ์ที่สนับสนุนเปูาหมายที่องค์การต๎องการ โดยองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ควร
ประกอบด๎วยกระบวนการจัดการความรู๎และเนื้อหา และองค์ประกอบที่ผลักดันความส าเร็จของการ
จัดการความรู๎ ได๎แกํ คน องค์การ และเทคโนโลยี โดยแนวคิดของ Moslehi (2004) ได๎สรุปออกมา
เป็นภาพที่ 8 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 การเชื่อมโยงกันระหวํางองค์ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการความรู๎ตามแนวคิดของ Moslehi  
ที่มา : Moslehi, A. A theoretical framework for strategic knowledge management 

maturity model; from systematic approach. (Washington : IAMOT,2004).  
  
 ในงานวิจัยของ Keyser (2004) ศึกษาพบวํากลยุทธ์การจัดการความรู๎เป็นองค์ประกอบ
หรือปัจจัยหนึ่งที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎กับการปฏิบัติงานในองค์การ ทั้งนี้ Keyser 
ได๎ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบที่จ าเป็นต๎องมีการก าหนดกลยุทธ์จากวรรณกรรมและงานวิจัยหลาย
ชิ้น ซึ่งองค์ประกอบที่ประมวลโดย Keyser พบวํามี 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) มีการก าหนดโครงสร๎างที่
สนับสนุนการจัดการความรู๎ (KM structure) ได๎แกํ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ การวัดผล 
หน๎าที่ความรับผิดชอบ 2) มีการก าหนดกิจกรรมการถํายทอดความรู๎ (Knowledge transfer) ได๎แกํ 
ระบบสารสนเทศ การด าเนินงาน ชุมชนแนวปฏิบัติ มาตรฐานเทียบเคียง ระบบพ่ีเลี้ยง 3) มีการ

องค์การ 

(Organization) 

เทคโนโลย ี

(Technology) 

เนื้อหา 

(Content) 
กระบวนการ 

(Process) 

คน 

(Human) กลยุทธ ์

การจัดการความรู้ 

(KM Strategic Alignment) 
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ก าหนดก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เปูาหมายขององค์การ 4) ในกลยุทธ์ต๎อง
มีการก าหนดประเด็นที่ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการจัดการความรู๎ขององค์การ ซึ่งมี 6 องค์ประกอบ 
ได๎แกํ 1) การสนับสนุนจากองค์การ ในด๎านงบประมาณ และการสํงเสริมจากผู๎บริหารระดับสูง  
2) การเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์การ ซึ่งเป็นเป็นองค์ประกอบที่ควรก าหนดใน  
กลยุทธ์มากที่สุด สอดคล๎องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่เห็นวาส าคัญมากที่สุด 3) เนื้อหาความรู๎ เป็นการ
ก าหนดประเภทของความรู๎และความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นส าหรับองค์การ ที่มาจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 4) เทคโนโลยี เพื่อใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยูํในองค์การในการสนับสนุนการ
จัดความรู๎ และเพ่ือให๎องค์การเตรียมการในการลงทุนด๎านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 5) การประยุกต์
การจัดการความรู๎ในการด าเนินงาน และ 6) ก าหนดวิธีการในการประเมินผลการจัดการความรู๎ ทั้งนี้
ผลการศึกษาของ Smith and McKeen โดยใช๎วิธี Focus group ได๎เพ่ิมอีก 2 องค์ประกอบที่เห็นวํา
มีความจ าเป็นคือ 1) ขอบเขตการประยุกต์การจัดการความรู๎ และ 2) เครื่องมือ วิธีการในการถํายทอด
ความรู๎ 
 จากการศึกษาพบวําวรรณกรรมและงานวิจัยหลายชิ้นได๎ยืนยันวํากลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎ต๎องประกอบด๎วยกลุํมของปัจจัยความส าเร็จ (a series of critical success factors : CSFs) 
หรือปัจจัยที่ขับเคลื่อนการจัดการความรู๎ (Moslehi, 2004) ความส าคัญของการศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จเพ่ือน ามาสูํการก าหนดเป็นกลยุทธ์นั้น Moslehi ซึ่งท าวิจัยเพ่ือหากรอบ (Frameworks) 
ของกลยุทธ์การจัดการความรู๎ ได๎ชี้ให๎เห็นวําในตํางประเทศนั้น นับเนื่องจากได๎มีการตื่นตัวในการ
ประยุกต์การจัดการความรู๎ ก็พบวํานักวิจัยหลายคนตํางก็มุํงศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ขับเคลื่อน
การจัดการความรู๎ในองค์การอยํางกว๎างขวาง (เชํน Nonaka et al., 2000; O’Dell and Grayson, 
1998; Teece, 2000 cited in Moslehi, 2004) ที่พบวําปัจจัยขับเคลื่อนประกอบด๎วยคน องค์การ 
กระบวนการ และระบบ ซึ่งแม๎วําปัจจัยเหลํานี้จะมีความส าคัญในการสนับสนุนความส าเร็จในการ
ด าเนินการจัดการความรู๎ แตํก็ยังไมํมีความชัดเจนในการก าหนดออกมาในรูปแบบของกลยุทธ์ ที่จะ
ชํวยให๎องค์การใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามบริบทของแตํละแหํงได๎ (Moslehi, 2004)  
 ทั้งนี้การก าหนดออกมาเป็นตัวแบบ (Models) กรอบ (Frameworks) และวิธีด าเนินการ 
(Methodologies) จะชํวยให๎องค์การเข๎าใจองค์ประกอบที่จ าเป็นในการริเริ่มการจัดการความรู๎  
(Moslchi, 2004) อยํางไรก็ตามพบวํางานของ Forcadell and Guadamillas (2002) ได๎ศึกษา
ปัจจัยความส าเร็จที่สํงผลให๎การใช๎กลยุทธ์การจัดการความรู๎สามารถผลักดันความส าเร็จในการท างาน
ขององค์การโดยเน๎นเ พ่ือการพัฒนานวัตกรรม โดยศึกษาบริษัทเอกชนในประเทศสเปน 
กระบวนการวิจัยเน๎นการประยุกต์กลยุทธ์การจัดการความรู๎ผํานการมีสํวนรํวมของทุกคน ซึ่ง
ประกอบด๎วยหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแตํการเผยแพรํแนวคิดในการน า KM มาใช๎แกํคนในองค์การ โดย
ชี้ให๎เห็นความส าคัญเชํน การลดคําใช๎จําย การเพ่ิมคุณภาพ หลังจากนั้นคือขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง
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องค์การตาม กลยุทธ์ที่วางไว๎ เพ่ือศึกษาวํามีปัจจัยตัวใดบ๎างที่ส าคัญ ผลการวิจัยได๎น าเสนอปัจจัย
ความส าเร็จโดยประยุกต์ตามโมเดล 7-S Mckinsey model โดยพบวําวัฒนธรรมองค์การ เป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะการมีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับคนอ่ืนในทีมงาน
เดียวกัน และเป็นปัจจัยหลัก (Core factor) ที่สํ งผลตํอปัจจัยตัวอ่ืนๆ ได๎แกํเครื่องมือ 
ในการถํายทอดความรู๎ ภาวะผู๎น าซึ่งประกอบด๎วยการให๎การสนับสนุน สํงเสริม และการมีสํวนรํวม  
การสํงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด๎านนวัตกรรม โครงสร๎างการท างานแบบราบ (Flat 
organization) และการมอบอ านาจในการตัดสินใจในขอบเขตของความรับผิดชอบ ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ต๎องเน๎นการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของบุคลากร การท างานเป็นทีม และการสร๎าง
แรงจูงใจให๎บุคลากรเกิดความรู๎สึกวํามีความส าคัญมากที่สุด ซึ่งหากคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ก็จะ
สร๎างความรู๎ขึ้นมาเอง งานวิจัยนี้ได๎เสนอแนะวําไมํมีวิธีการเดียวที่ดีที่สุดในการประยุกต์การจัดการ
ความรู๎ แตํขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมองค์การและวิสัยทัศน์ของผู๎น า 
 ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการจัดการความรู๎ หมายถึงองค์ประกอบหลายตัวที่ผลักดันให๎การ
ด าเนินงานจัดการความรู๎ในองค์การประสบผลส าเร็จ อาทิคน องค์การ และเทคโนโลยี โดยปัจจัยเป็น
สิ่งที่องค์การก าหนดวําจะใช๎ทรัพยากรและความสามารถที่มีอยูํในการผลักดันความส าเร็จในการ
จัดการความรู๎ได๎อยํางไร (Zack, 1999a) ทั้งนี้ปัจจัยความส าเร็จต๎องเป็นเสมือนมาตรฐานเทียบเคียง
กับกรณีขององค์การที่น าไปปฏิบัติและต๎องเหมาะสมกับเงินงบประมาณลงทุน รวมถึงต๎องสามารถ
น าไปปฏิบัติได๎ (Frappaolo, 2002) นอกจากนี้ใน กลยุทธ์การจัดการความรู๎ควรมีการเชื่อมโยงกับ
กระบวนการจัดการความรู๎ที่เหมาะสมส าหรับองค์การ โดยกระบวนการจัดการความรู๎ควรเป็นสิ่ง 
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การ (Moslehi, 2004; Keyser, 2004) รวมถึงองค์การควรมีการ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู๎ที่เผชิญอยูํ เพ่ือน าไปสูํการวางกลยุทธ์ที่ขจัดปัญหา
อุปสรรคเหลํานี้ (Keyser, 2004; Robertson, 2004) 

จากการสังเคราะห์โมเดลกลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่ปรากฏในงานวิจัยหลายเรื่อง พบวํา
องค์ประกอบที่ต๎องก าหนดในกลยุทธ์ประกอบด๎วย 3 กลุํมหลักคือ 1) ปัจจัยความส าเร็จ  
2) กระบวนการที่เหมาะสมและ 3) การเชื่อมโยงกับการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวาง และเพ่ือความชัดเจน
และงํายตํอความเข๎าใจสามารถน าเสนอองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความรู๎ (จุฑามาศ  
ศราวณะวงศ์, 2552) โดยน าเสนอเป็นภาพที่ 9 ดังนี้ 
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ภาพที่ 9 องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความรู๎ 
ที่มา : จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. การพัฒนาตัวแบบของกลยุทธ์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 
2552). 
 วิธีการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู ้

จากการศึกษาวิธีการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ พบวําการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎มี 2 วิธีการ คือ 1) วิธีการพัฒนากลยุทธ์แบบบนลําง (Top-down approaches)  เป็นวิธีการพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการความรู๎ จากการวิ เคราะห์ทิศทางของยุทธศาสตร์ ในภาพรวมขององค์การ   
โดยก าหนดกิจกรรมการจัดการความรู๎ให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายในภาพรวมขององค์การ  2) วิธีการพัฒนา
กลยุทธ์แบบลํางขึ้นบน (Bottom-up approaches)  เป็นวิธีการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ผําน
กิจกรรมการด าเนินงานของบุคคลากรที่เกี่ยวข๎องกับงานหลักขององค์การ โดยวิธีการนี้จะเน๎นให๎แผนการ
จัดการความรู๎สอดคล๎องกับความต๎องการของบุคคลกร  ซึ่งทั้งสองวิธีตํางเป็นวิธีที่มีจุดแข็งแตกตํางกัน  
ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงควรผสมผสานกันทั้งสองวิธี 
 ที่ผํานมาวิธีการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู๎สํวนใหญํใช๎วิธแีบบ Top-down เพียงวิธีเดียว
ซึ่งน าไปสูํการก าหนดเปูาหมายสูงสุดของการจัดการความรู๎ เชํน เพ่ือให๎องค์การกลายเป็นองค์การที่
ขับเคลื่อนด๎วยความรู๎ ซึ่งเป็นวิธีการที่พบวํามีข๎อจ ากัดหลายประการคือ 1) เป็นวิธีการพัฒนากลยุทธ์ที่ไมํ
สอดคล๎องกับความต๎องการของบุคลากร ดังนั้นจึงเป็นแผนที่ยากตํอการน าไปปฏิบัติหรือสอดคล๎องกับ
วัฒนธรรมของคนในองค์การ 2) แผนที่พัฒนามีผลกระทบ ( impact) ในระยะยาวตํอองค์การน๎อย  
ซึ่งหลักการส าคัญของการพัฒนากลยุทธ์ของการจัดการความรู๎ต๎องมาจากความต๎องการและสภาพที่แท๎จริง
ขององค์การ  
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎โดยการวิเคราะห์ความต๎องการ หรือวิธีการพัฒนากลยุทธ์
แบบ Bottom-up มีข๎อดีในแงํเป็นการสร๎างหลักประกันวําเป็นวิธีที่ครอบคลุมทิศทางขององค์การอยําง

เชื่อมโยงกับสภาพแวดล๎อมและบริบทองค์การ 

ได๎แกํ ทรัพยากรที่มี ความสามารถหลัก 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

องค์การ 

เชื่อมโยงกับเปูาหมาย 

KM ขององค์การ 

1. กระบวนการ 

2. ปัจจัยความส าเร็จ 

- คน 

- เทคโนโลยี 

- การวัดผล 

- องค์การ 

ฯลฯ 

ก าหนดสิ่งที่องค์การไมํ

ควรท า 

ขจัดปัญหาอุปสรรค 
ก าหนดสิ่งที่

องค์การควรท า 

กลยุทธ์ KM 
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กลยุทธแ์ละ
ยุทธวธิี ดา๎น 

KM ที่องค์การ
จะท า 

(Strategic & 
tactical 

initiatives) 
  

ยุทธศาสตร์ขององค์การ 

(Strategic focus) 

ความต๎องการของบุคลากร 
(Staff need) 
บริบทขององค์การ 
(Organization issues) 
ปัญหาอุปสรรค (Roadblocks) 
  

ข๎อ
เส

นอ
แน

ะ 
(R

ec
om

m
en

da
tio

ns
) 

กว๎างขวาง และมีประโยชน์หลายประการ คือ เป็นวิธีการที่ท าให๎ทราบความต๎องการในวงกว๎าง อาจเป็น
ความต๎องการในระดับองค์การ หรืออาจเฉพาะเจาะจงเฉพาะหนํวยงานหรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง ซึ่งการใช๎
เทคนิคการวิเคราะห์ความต๎องการอยํางกว๎างขวาง น าไปสูํการก าหนดความต๎องการได๎หลายประเด็น เชํน
ประเด็นด๎านวัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติ กระบวนการ เป็นต๎น และยังเป็นวิธีการที่สามารถด าเนินการได๎
โดยอิสระ (Solution-independent) วิธีการนี้สามารถก าหนดความต๎องการและน าไปสูํการก าหนด
รายละเอียดของแผนได๎ทันที โดยไมํต๎องอิงกับเงื่อนไข เชํนไมํต๎องมีการน าไปประยุกต์กับเทคนิคการจัดการ
ความรู๎ หรือการน าไปทดลองใช๎กับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิธีที่ท าได๎งําย (simple) และการใช๎เทคนิคการ
วิเคราะห์ความต๎องการเป็นสิ่งที่สร๎างหลักประกันวําจะท าให๎กลยุทธ์ก าหนดจากข๎อมูลที่เป็นจริงของ
องค์การ และเป็นกลยุทธ์ที่คนในองค์การท าความเข๎าใจได๎งําย และเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ (efficient) 
สิ่งที่ได๎จากการศึกษาความต๎องการมีเพียงพอที่จะน าไปสูํการก าหนดปัญหาที่วิกฤติภายในองค์การ ซึ่งจะท า
ให๎สามารถก าหนดกิจกรรมและแผนที่เหมาะสมกับองค์การ เป็นวิธีการที่ท าให๎เกิดประโยชน์ตํอองค์การที่
สัมผัสได๎ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่สามารถท าซ้ าได๎ เพ่ือสร๎างความมั่นใจตํอการพัฒนาองค์การให๎ดีขึ้น 
รวมทั้ง เป็นวิธีการที่มีผลกระทบ (impact) สูงตํอองค์การ การเริ่มต๎นจากการวิเคราะห์ความต๎องการ ท าให๎
มีวิธีการนี้มีเปูาหมายในการก าหนดประเด็นที่เป็นภาวะวิกฤต ซึ่งจะท าให๎องค์การได๎รับประโยชน์สูงสุด 
(Robertson, 2004) 
 ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ 
 ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎แบบผสมผสานที่เน๎นวิธีการแบบ Bottom-up 
approaches ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Robertson (2004) ดังภาพที่ 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎แบบผสมผสานที่เน๎นวิธีการแบบ Bottom- 
up approaches 
ที่มา : จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. การพัฒนาตัวแบบของกลยุทธ์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกํน
,2552). 
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 ขั้นตอนที่ 1 คือขั้นตอนของการก าหนดกลุํมบุคลากรหลักขององค์การ (key staff 
group) ซึ่งเป็นกลุํมที่ขับเคลื่อนงานหลักที่เป็นเปูาหมายที่องค์การเน๎น หรือเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม/การ
ด าเนินงานที่ส าคัญขององค์การ key staff group หมายถึงกลุํมบุคลากรที่มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ
งานส าคัญที่เป็นเปูาหมายหลักขององค์การ โดยปกติบุคลากรกลุํมนี้จะท าหน๎าที่ในการด าเนินงาน
ประจ าวันขององค์การมากกวําจะเป็นกลุํมผู๎บริหาร เชํนพนักงานฝุายสนับสนุนและงานบริหาร 
หัวหน๎างานระดับแผนก บุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแตํละกลุํมจะมีความต๎องการที่
เฉพาะเจาะจงออกไป ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ์ของการจัดการความรู๎จะต๎องท าให๎สอดคล๎องกันไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิเคราะห์ความต๎องการของกลุํมบุคลากร เพ่ือน าไปสูํการ
ก าหนดความต๎องการ เทคนิคการวิเคราะห์ความต๎องการมีหลายวิธีด๎วยกัน ขึ้นอยูํกับวําจะน าไปใช๎กับ
ศาสตร์ใด เชํน ในแงํของการจัดการความรู๎ มานุษยวิทยา เป็นต๎น เทคนิคตํางๆ ได๎แกํการอภิปราย
กลุํม จัดประชุมกลุํม (Focus group) การส ารวจ (Survey) การสัมภาษณ์ (Staff interview) ซึ่งเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการก าหนดความต๎องการของบุคลากร การสังเกตการณ์ท างาน 
(Workplace observation) โดยการเข๎าไปสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและสภาพการท างาน การ
สอบถามจากบริบทขององค์การ (Contextual inquiry) เป็นวิธีการผสมผสานระหวํางการสัมภาษณ์
และการสังเกตการณ์ท างาน เพื่อสร๎างแบบสัมภาษณ์ที่สอดคล๎องกับบริบทองค์การ และการวิเคราะห์
งาน (Task analysis) 
 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาวิเคราะห์จากยุทธศาสตร์ขององค์การ (Strategic input) 
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ความต๎องการ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู๎แล๎ว ควรมีการศึกษา
จากเอกสารเพ่ือวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การ อาจเป็นแผนกลยุทธ์  แผนการด าเนินงานของ
องค์การ รายงานการวิจัย รายงานประจ าปี และอ่ืนๆ รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริหารที่มี
สํวนเกี่ยวข๎อง โดยใช๎วิธีการตํางๆ เชํนการสัมภาษณ์ การอภิปราย หรือการปฏิสัมพันธ์ด๎วยวิธีการอ่ืนๆ 
เพ่ือให๎กลยุทธ์การจัดการความรู๎สอดคล๎องและครอบคลุมความต๎องการทุกภาคสํวนในองค์การและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเปูาหมายองค์การ ในขั้นตอนนี้ Robertson ได๎ชี้แนะวํา การศึกษา
เอกสารกลยุทธ์ขององค์การเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได๎มาซึ่งข๎อมูลในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎ 
 ขั้นตอนที่ 4 จากข๎อมูลที่ได๎จากบุคลากร ผู๎บริหารและการศึกษาจากเอกสารเชิงกลยุทธ์
ขององค์การขั้นตอนตํอไปคือการน าไปสูํการให๎ข๎อเสนอแนะข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 
และข้ันตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงกลยุทธ์ตามข๎อเสนอแนะ ซึ่งจะน าไปสูํการ
เลือกเทคนิคและวิธีการจัดการความรู๎ที่เหมาะสมส าหรับองค์การนั้นๆ 
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 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความรู๎ข๎างต๎นสามารถสรุปประเด็น
ส าคัญได๎ดังภาพที่ 11  

 
 
ภาพที่ 11 การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการความรู๎ 
 
 จากภาพที่ 11 แสดงถึงการทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็นวิธีการเก็บข๎อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสารที่ท าให๎ผู๎วิจัยทราบข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงในเรื่องกลยุทธ์
การจัดการความรู๎ ซึ่งท าให๎ทราบถึงความหมายความส าคัญ ขั้นตอนการพัฒนา วิธีการพัฒนา
องค์ประกอบในการพัฒนา หลักการพัฒนา และประเภทของกลยุทธ์การจัดการความรู๎ เพ่ือน า
หลักการและแนวคิดของนักวิชาการไปก าหนเป็นกรอบส าหรับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ 
ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
 ค าวา “ยุทธศาสตร หรือ กลยุทธ (strategy)” มีขอบเขตความหมายของค าวา หมายถึง 
ศิลปะของการน าทัพหรือศิลปะของผูน าทัพ (the art of generalship or being general) อันเปนค า 
ที่มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา “stratagoz” ซึ่งหมายถึง การบัญชาการของกองทัพ (Arthur 
Sharplin,1985) ฮารต (Hart) ไดขยายความเพ่ิมเติมวา ยุทธศาสตรเปนการใชนโยบายของกองทัพ
รวมกับอาวุธยุทโธปกรณอ่ืน ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานการเมือง และดานจิตวิทยา  
เขารวมกันก าหนดเปนยุทธศาสตรอันยิ่งใหญในการสูรบ สวนความหมายของค านี้ตาม Oxford 

Strategy 
 

ประเภทของ 

Km Strategy 

 

ความหมาย 
Km Strategy 

 

หลักการพัฒนา 

Km Strategy 

 

ขั้นตอน 
การพัฒนา 

Km Strategy 

 

องค์ประกอบ 

ในการพัฒนา 

Km Strategy 

 

วิธีการพัฒนา 

Km Strategy 
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Advanced Learner’s Dictionary of Current English มีความหมายสองประการคือ (1) ศิลปะ
ของการวาง แผนปฏิบัติการในสงคราม โดยเฉพาะในการยกพลของกองทัพบกและราชนาวี (2) ทักษะ
ในการ จัดการทางธุรกิจ (A.S. Hornby, 1986) จึงกลาวไดวา “ยุทธศาสตร” เปนค าที่น ามาใชในการ
วงการทหารมากอนแลว ตอมาบุคคลหรือองคกรอ่ืน ๆ เห็นความส าคัญของการด าเนินงานในเชิง
ยุทธศาสตรจึงไดน ามาใชอยางแพรหลายในระยะตอมา  

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ให๎ค าจ ากัดความวํา “กลยุทธ์” 
(Strategy) หมายถึง การรบที่มีเลํห์เหลี่ยมวิธีการตํอสู๎ที่ต๎องใช๎อุบายตํางๆ ซึ่งเป็นความหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการสงครามหรือการตํอสู๎ที่ต๎องใช๎ความคิดและชั้นเชิง (จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐ
พันธ์ เขจรนันทน์, 2548) สํวนการท างานเชิงรุก (Proactive) เป็นการกระท าที่ก๎าวไปลํวงหน๎า  
แตํไมํใชํการลุยท างานที่คํอนข๎างก๎าวร๎าว ไมํสนใจผู๎ใดมุํงประโยชน์ของตนเป็นส าคัญ การท างานเชิงรุก
มิใชํลุยท าโดยที่ไมํมีข๎อมูลสนับสนุนหรือการวางแผนลํวงหน๎า เพราะการท างานแบบนั้น อาจสํงผลท า
ให๎งานประสบความล๎มเหลวได๎ การท างานเชิงรุก คือ การท างานที่มีการวางแผนลํวงหน๎าอยําง
ละเอียด รอบคอบ รู๎จักและรับผิดชอบตนเอง โดยสามารถที่จะเลือกตอบสนองแรงกระตุ๎นภายนอก 
ในมุมมองและคุณคําของตนเองที่ไมํยอมตกอยูํภายใต๎อิทธิพลสิ่งแวดล๎อมรอบข๎างและสถานการณ์
ภายนอกบีบบังคับให๎ต๎องจ าใจท า รวมถึงมีสติไมํจมปลักกับปัญหา แตํตอบสนองด๎วยสติในคุณคําที่
เชื่อมั่น   ตํางจากการท างานแบบตั้งรับ (Reactive Approach) ที่จะกระท าเมื่อสถานการณ์บีบบังคับ
ให๎ตอบสนอง ในบางครั้งอาจมีความรู๎สึกเข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วย เมื่อเกิดข๎อผิดพลาดจะโทษสิ่งแวดล๎อม
รอบข๎าง เงื่อนไขข๎อจ ากัดตําง ๆ โดยไมํพิจารณาตนเองเป็นหลัก (นุชรัตน์  สิริประภาวรรณ, 2547) 

กลยุทธ์ เป็นวิธีในการปฏิบัติที่องค์การเลือกใช๎เป็นเครื่องมือเพ่ือให๎องค์การสามารถบรรลุ
ยังเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในอนาคตจากสภาพปัจจุบันที่ เป็นอยูํ (สุมาลี จิระจรัส, 2548) เป็นรูปแบบ
เฉพาะของการตัดสินใจและการปฏิบัติที่ผู๎บริหารให๎เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การ  (Hill, 1998) 
ยังรวมถึงแนวคิด และแผนงานตํางๆ ที่องค์การน ามาใช๎เพ่ือให๎เกิดความส าเร็จเหนือคูํแขํง กลยุทธ์จะ
ถูกออกแบบเพ่ือชํวยให๎องค์การบรรลุผลส าเร็จ โดยมีความได๎เปรียบและมีประสิทธิภาพเหนือกวํา
คูํแขํง (Pitts and Lei, 2000) และยังเป็นแผนงานส าคัญที่องค์การจะใช๎เป็นแนวทางในการบรรลุ
เปูาหมายหลักขององค์การ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552)  ยังครอบคลุมถึงแผนแมํบททุกกระบวนการ
ปฏิบัติงานขององค์การ เป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะยาว และเป็นแนวทางการใช๎
ทรัพยากรที่มีให๎บรรลุเปูาหมายได๎อยํางยั่งยืนและได๎เปรียบทางการแขํงขัน สเคอร์เมอร์ฮอร์น 
(Schermerhorn, 2002) สามารถสรุปความหมายของกลยุทธ์ ได๎ดังนี้ กลยุทธ์ คือ แผนงาน หรือ
แนวคิด เพ่ือใช๎เป็นแนวปฏิบัติขององค์การ เพ่ือให๎องค์การบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ โดยการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางค๎ุมคําและอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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โดยแนวทางในการสร๎างรูปแบบกลยุทธ์ จ าเป็นต๎องมีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล๎อม 
ภายนอก (PESTEL) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท าความเข๎าใจภาพรวมของ
สภาพแวดล๎อม ประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบได๎แกํ ประชากร (People) เศรษฐกิจ (Economic) 
สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) เทคโนโลยี(Technological) สภาวะแวดล๎อม Environment) 
และกฎหมายและการเมือง (Legal) ดังภาพที่ 12  (Thomson et al., 2012) 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงองค์ประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTEL) 
ที่มา :  Arthur A. Thomson and Others, Crafting and Executing Strategy, 18th ed.    
(New York: McGrawhill, 2012). 
 

จากภาพที่ 12 ปัจจัยแรกคือปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ถึงจ านวนและ
อัตราการเพ่ิมประชากร รวมถึงการจ าแนกกลุํมชํวงอายุ การกระจายตัวทางด๎านภูมิศาสตร์               
การกระจายตัวของรายได๎  เ พ่ือท าความเข๎าใจลักษณะของกลุํมลูกค๎า ในสํวนของปัจจัย                  
ด๎านสภาพแวดล๎อมเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยตํางๆที่อยูํรอบองค์การ ทั้งในด๎านของคูํแขํงขัน            
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ลูกค๎า รวมถึงปัจจัยทางด๎านสภาพอากาศ ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ระบบนิเวศน์ เป็นต๎น ซึ่งสิ่งเหลํานี้สํงผลตํอการด าเนินธุรกิจ (Thomson et al., 2012)
นอกจากนั้นกรณีที่สภาพแวดล๎อมมีการเปลี่ยนแปลงองค์การจ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
ทางการตลาดให๎มีความเหมาะสม (Cannon, 2008) และในสํวนของปัจจัยทางด๎านสังคมและ
วัฒนธรรม เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุํมเปูาหมาย คุณคําทางสังคม ทัศนคติ สิ่งที่
ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และการด าเนินชีวิตซึ่งมีผลตํอธุรกิจ แรงกดดันทางสังคมคํอนข๎าง 
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มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมถึงปัจจัยด๎านเทคโนโลยี เป็นการวิเคราะห์ถึง
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี ระบบการติดตํอสื่อสาร ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมถึง
กิจกรรมในการสร๎างความรู๎ใหมํ และวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมตํางๆ อีกทั้งปัจจัยทางด๎าน
เศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาค และจุลภาค ทั้งในและตํางประเทศที่
เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานขององค์การ ได๎แกํ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการจ๎างงาน อัตรา
เงินเฟูอ อัตราดอกเบี้ย  และสุดท๎ายปัจจัยทางด๎านกฎหมาย และการเมือง เป็นสิ่งที่องค์การธุรกิจต๎อง
ปฏิบัติตาม ทั้งกฎหมายแรงงาน กฎหมายตํอต๎านการผูกขาด นโยบายทางภาษี สภาวะทางการเมือง 
(Thomson et al., 2012) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกชํวยในด๎านการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม
ภายนอกองค์การผลเพ่ือใช๎ในการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานหรือก าหนดกลยุทธ์ของ
องค์การเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (เอกกมล เอ่ียมศรี, 2555) 

นอกจากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกองค์การ การวิเคราะห์ SWOT ถือเป็น
สิ่งจ าเป็นตํอองค์การเพ่ือใช๎ในการก าหนดกลยุทธ์ส าหรับสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 
ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ SWOT ถือได๎วําเป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินองค์การ  
ซึ่งประกอบด๎วย 4 องค์ประกอบ (Evans, 2013) ดังภาพที ่13  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงการวิเคราะห์ SWOT 
ที่มา : Vaughan Evans, Key Strategy Tool. (UK: Vep Limited, 2013).   
 

จากภาพที่ 13 สามารถอธิบายได๎วําปัจจัยภายในประกอบด๎วย 2 องค์ประกอบได๎แกํ  
จุดแข็งและจุดอํอน โดยเป็นการพิจารณาถึง การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี สินค๎าและ  
การด าเนินงาน และปัจจัยภายนอกประกอบด๎วยโอกาสและอุปสรรค เป็นการพิจารณาที่เกี่ยวข๎องกับ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร สภาพแวดล๎อม กฎหมาย การเมือง เทคโนโลยี  
และแนวโน๎มการแขํงขัน (David, 2013) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน จุดแข็ง (Strengths: S)  

      อุปสรรค 
      (Treats) 

T โอกาส 
(Opportunities) 

O   

           จุดอํอน             
(Weakness) 

W     จุดแข็ง 
      (Strength) 

S 
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เป็นการพิจารณาข๎อดีเดํนหรือจุดแข็งของผลิตภัณฑ์หรือการด าเนินงานของบริษัท ถึงประสบการณ์  
ความเข๎าใจในอุตสาหกรรม ความสร๎างสรรค์ในการออกแบบสินค๎าและบริการ รวมถึงประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ ในสํวนของจุดอํอน (Weaknesses: W) เป็นการวิเคราะห์ข๎อเสียหรือปัญหาของ
องค์การ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากตัวสินค๎า หรือการด าเนินงาน เชํน ความยากในการพัฒนาสินค๎าและ
บริการ การขาดแหลํงเงินทุนในธุรกิจ หรือขาดการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค๎า เป็นต๎น 

ในสํวนของโอกาส (Opportunities: O) เป็นการวิเคราะห์ข๎อได๎เปรียบหรือปัจจัยที่
เอ้ืออ านวยให๎แกํบริษัท โดยวิเคราะห์จากสิ่งแวดล๎อมภายนอก เชํน ความเติบโตในกลุํมอุตสาหกรรม 
ต๎นทุนการผลิตต่ าลงเนื่องจากผลทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข๎อง และอุปสรรค (Threats: T)  เป็นการวิเคราะห์ข๎อจ ากัดอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล๎อมภายนอก 
เชํน ศักยภาพของคูํแขํง เศรษฐกิจตกต่ า เป็นต๎น (Kotler, 2012) 

ในการวิเคราะห์ SWOT ท าให๎ผู๎บริหารสามารถทราบถึงจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและ
อุปสรรคขององค์การแล๎ว ผู๎บริหารยังสามารถน าแนวคิดไปตํอยอดในการก าหนดกลยุทธ์รูปแบบ 
TOWS Matrix เพ่ือสร๎างกลยุทธ์เชิงสถานการณ์ได๎อีกด๎วยการก าหนดกลยุทธ์แบบ TOWS Matrix 
สามารถท าได๎หลังจากการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การแล๎ว โดยเป็นการน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ใน
รูปแบบความสัมพันธ์เพ่ือก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทตํางๆ (Formisano, 
2004) ดังภาพที่ 14  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 แสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์ แบบ TOWS Matrix 
ที่มา: Roger A. Formisano, Manager’s Guide to Strategy, (New York: McGrawhill, 
2004). 

กลยุทธ์ SO 
(Strengths – Opportunities) 

 

S-Strengths 

 

W-Weaknesses 
 

O-Opportunities 
 

T-Threats 

 

กลยุทธ์ WO 
(Weaknesses – Opportunities) 

 

กลยุทธ์ ST 
(Strengths – Threats) 

 

กลยุทธ์ WT 
(Weaknesses – Threats) 

 

TOWS 
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จากภาพที่ 14 สามารถแบํงออกเป็น 4 กลยุทธ์ได๎คือ กลยุทธ์ SO เป็นการใช๎ข๎อดีจาก 
จุดแข็งในโอกาส เพ่ือสร๎างข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันในสํวนของกลยุทธ์ ST  เป็นการใช๎จุดแข็งเพ่ือ
ลดอุปสรรคให๎เหลือน๎อยที่สุด  (Formisano, 2004) องค์การอาจใช๎จุดแข็งด๎านเทคโนโลยี การเงิน 
การบริหารจัดการ หรือการตลาด เพ่ือขจัดอุปสรรคจากคูํแขํงขัน เป็นต๎น ในสํวนของกลยุทธ์ WO 
เป็นการปรับปรุงจุดอํอนผํานการใช๎โอกาส และกลยุทธ์ WT  เป็นการประเมินจุดอํอน เพ่ือลด
อุปสรรคให๎เหลือน๎อยที่สุด (Formisano, 2004) เชํน บริษัทอาจใช๎วิธีการรํวมลงทุน การลดคําใช๎จําย 
การเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไมํมีก าไร  (สุพานี สฤษฎ์วินิช, 2553) 

โดยกลยุทธ์สามารถแบํงออกเป็น 3 ระดับได๎แกํ กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate 
Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ (Functional 
Strategy) โดยกลยุทธ์ระดับองค์การหมายถึง แผนแมํบทขององค์การที่จัดท าขึ้น ซึ่งครอบคลุมการ
ด าเนินงานทั้งหมดขององค์การเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต๎องการ โดยการน าความได๎เปรียบทางการ
แขํงขันมาใช๎ให๎มากที่สุด และลดความเสียเปรียบทางการแขํงขันให๎เหลือน๎อยที่สุด กลยุทธ์ระดับ
องค์การสามารถแบํงออกเป็น 3 กลยุทธ์หลักได๎แกํ กลยุทธ์การเจริญเติบโต กลยุทธ์ความคงที่ และกล
ยุทธ์การตัดทอน (Wheelen and Hunger, 2012) ในสํวนของกลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นกลยุทธ์การ
พัฒนาต าแหนํงทางการแขํงขันของสินค๎าหรือบริการ โดยสามารถแบํงออกเป็น 2 กลยุทธ์หลักได๎แกํ               
กลยุทธ์การแขํงขัน (Competitive Strategy) (Porter, 1980) และ กลยุทธ์การสร๎างความรํวมมือ 
(Cooperative Strategy) และสุดท๎ายคือกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีในการ
แขํงขันและการด าเนินงานของหนํวยงานระดับปฏิบัติการในด๎านตํางๆเพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์  โดยสามารถแบํงออกเป็นกลยุทธ์แตํละฝุายงาน 7 กลยุทธ์ ประกอบด๎วย 1) กลยุทธ์
ด๎านการตลาด 2) กลยุทธ์ด๎านการเงิน 3) กลยุทธ์ด๎านการผลิตและการปฏิบัติการ 4) กลยุทธ์ด๎านการ
วิจัยและพัฒนา 5) กลยุทธ์ด๎านการจัดซื้อ 6) กลยุทธ์ด๎านโลจิสติกส์ และ 7) กลยุทธ์ด๎านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์, 2558) 

ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับ
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ดังนั้นการศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
เพ่ือท าความเข๎าใจนิยามของกลยุทธ์และระดับของกลยุทธ์ รวมถึงผู๎วิจัยใช๎การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก  เป็นสํวนหนึ่งขององค์ประกอบในการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตและน าแนวคิดการ
วิเคราะห์ SWOT มาวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิต เพ่ือน าไปสูํการ
สังเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix น าไปสูํการพัฒนา กลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมตํอไป 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
โดยทั่วไปหํวงโซํอุปทานเริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบตําง ๆ มาปูอนให๎กับโรงงานผลิต ซึ่ง

อาจจะเป็นงานแหํงเดียวหรือหลายแหํง เมื่อผลิตเสร็จก็น าไปจัดเก็บในคลังสินค๎าเพ่ือรอการกระจาย
ให๎กับร๎านค๎าปลีกหรือลูกค๎าตํอไป ด๎วยเหตุนี้กลยุทธ์โซํอุปทานที่มีประสิทธิผลในการลดต๎นทุนและ
ปรับปรุงระดับการให๎บริการ จะต๎องค านึงปฏิสัมพันธ์ระหวํางหนํวยงานตํางๆ ที่อยูํภายในหํวงโซํ
อุปทาน การจัดการหํวงโซํอุปทานเป็นวิธีการที่บูรณาการ ( Integrated) หนํวยงานตําง ๆ ตั้งแตํผู๎
จัดสํงสินค๎า หรือวัตถุดิบ หรือซัพพลายเออร์ ผู๎ผลิต คลังสินค๎าและร๎านค๎าด๎วยกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
(วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ และวัชรวี จันทรประกายกุล, 2549) 

การจัดการโซํอุปทาน (Supply Chain Management) นั้นเป็นการน ากลยุทธ์ วิธีการ 
แนวปฏิบัติ หรือทฤษฎี มาประยุกต์ใช๎ในการจัดการ การสํงตํอ วัตถุดิบ สินค๎า หรือบริการจากหนํวย
หนึ่งในโซํอุปทาน (Supply Chain) ไปยังอีกหนํวยหนึ่งอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีต๎นทุนรวมในโซํ
อุปทาน (Supply Chain) ต่ าที่สุด และได๎รับวัตถุดิบ สินค๎า หรือการบริการตามเวลาที่ต๎องการ พร๎อม
กันนี้ ยังมีการสร๎างความรํวมมือกันในการแบํงปันข๎อมูล ขําวสาร  ไมํวําจะด๎วยวิธีการใดก็ตาม เพ่ือให๎
ทราบถึงความต๎องการอันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎เกิดการสํงตํอของวัตถุดิบ สินค๎า หรือการบริการนี้ 
น าไปสูํการได๎รับผลประโยชน์รํวมกันของทุกฝุายด๎วย (ธนิตย์  โสรัตน์, 2550) 

หลังจากท่ีการแขํงขันทางธุรกิจได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทศวรรษที่ผํานมา ผู๎บริหารก็
ตํางตกอยูํภายใต๎แรงกดดันที่จะต๎องท าให๎องค์การมีการบริหารต๎นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
แขํงขันทางธุรกิจมุํงเน๎นที่ความพึงพอใจของลูกค๎าเป็นหลัก เพ่ือการตอบสนองตํอความต๎องการที่
รวดเร็วทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค๎า และอยูํบนพ้ืนฐานของต๎นทุนการผลิตต่ า ก าไรสูงสุด โดย
ผลิตในปริมาณที่พอเหมาะ ดังนั้นการน าเครื่องมือเข๎ามาชํวยในการบริหารภายในองค์การให๎เกิด
ประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง และเครื่องมือที่สามารถชํวยผู๎ประกอบการในสภาวะการ
แขํงขันในปัจจุบันได๎เป็นอยํางดีก็คือ ระบบการบริหารจัดการหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain 

Management) ผู๎บริหารจึงได๎หันมาให๎ความส าคัญของการบริหารจัดการหํวงโซํอุปทาน  (Importance 

of Supply Chain Management) เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบการบริหารที่มีแนวคิดที่มุํงเน๎นความ
สอดคล๎องสัมพันธ์กันอยํางตํอเนื่อง  เป็นระบบการบริหารที่สนองความต๎องการของลูกค๎าอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด๎วยการบริหารจัดการให๎หนํวยงานทั้งภายในและภายนอก สามารถสํง
มอบสินค๎าหรือชิ้นงานให๎กับหนํวยงานถัดไปได๎อยํางตํอเนื่อง จนกระทั่งผลิตเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพ สํง
ถึงมือลูกค๎าได๎ตามที่ลูกค๎าต๎องการ แนวคิดนี้แสดงให๎เห็นวําองค์การไมํสามารถแขํงขันได๎โดยล าพังอีก
ตํอไปแล๎ว แตํจะต๎องแขํงขันกันในรูปของหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) หรือการแขํงขันที่เป็นแบบ
เครือขําย ซึ่งองค์การที่จะประสบความส าเร็จจะต๎องมีโครงสร๎างที่เหมาะสม และสามารถสร๎างความ
รํวมมือกับหนํวยงานในเครือขํายเพ่ือเสนอสิ่งที่ดีกวําและรวดเร็วกวําให๎กับลูกค๎าของตนในอดีตที่ผําน
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มาสํวนใหญํองค์การมักยึดหลักการบริหารแบบที่เน๎นการปฏิบัติงานอยูํแตํภายในองค์การให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด แตํไมํคํอยให๎ความส าคัญกับผู๎สํงมอบและลูกค๎าเทําใดนัก ซึ่งรูปแบบทางธุรกิจของ
องค์การดังกลําวเป็นลักษณะ “ซื้อขายกันเทํานั้น” คือสินค๎าและบริการจะถูกซื้อมาและขายไปใกล๎ๆ 
ตัวในหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) หรือที่เรียกวําหลักการใกล๎ชํวงแขน (arm-length basis)  
โดยละเลยความสัมพันธ์ระยะยาวและผลประโยชน์รํวมกันระหวํางหนํวยงานที่อยูํ ไกลออกไปในหํวงโซํ
อุปทาน (Supply Chain) ผลที่ได๎ก็คือลูกค๎าซึ่งอยูํปลายสุดของหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) ได๎รับสินค๎า
และบริการที่มีต๎นทุนสูงและคุณภาพต่ า ขณะที่เงินทุนและทรัพยากรในการบริหารเริ่มหายากขึ้น
เรื่อยๆ ผู๎บริหารองค์การจึงตื่นตัวและเริ่มตระหนักวําตํอไปนี้ไมํจ าเป็นที่องค์การจะต๎องท างานทุกอยําง
ด๎วยตนเอง บํอยครั้งที่พบวํามีหนํวยงานอ่ืนนอกองค์การที่มีทรัพยากรและเทคนิคเฉพาะที่สามารถ
ท างานเฉพาะอยํางได๎ดีกวําตนเองหรือแม๎วําองค์การนั้นเองจะมีทรัพยากรและเทคนิคที่สามารถท าได๎
ก็ตาม แตํก็อาจจะไมํอยูํในต าแหนํงที่เหมาะสมในหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain)  การคิดแบบนี้หนทาง
ที่จะน าไปสูํความได๎เปรียบทางการแขํงขันที่ยั่งยืนในยุคปัจจุบันนั้นคือการบริหารความสัมพันธ์ที่
ซับซ๎อนของหลายหนํวยธุรกิจ ซึ่งแตํละหนํวยธุรกิจก็จะเสนอขายสินค๎าและบริการของตน แตํในที่สุด
ก็ต๎องประกอบกันเป็นสินค๎าและบริการสุดท๎ายให๎มีต๎นทุนต่ ากวําและมีมูลคําเพ่ิมมากวําให๎แกํลูกค๎า 
ปัจจัยแหํงความส าเร็จของแนวคิดนี้คือวิธีการท าให๎ความสัมพันธ์ของทุกหนํวยงาน ไมํวําจะเป็น
พันธมิตร (alliances) หรือผู๎สํงมอบหลํอหลอมเข๎าด๎วยกันเพ่ือบรรลุผลประโยชน์ของทุกฝุาย (สาธิต 
พะเนียงทอง, 2548) 

         ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ส าคัญตํางๆ ในประเทศ เชํน อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุํงหํม 
เครื่องหนังและรองเท๎า และอุตสาหกรรมอาหาร เหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํมีลักษณะเหมาะที่จะน าระบบการ
บริหารจัดการหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) เข๎ามาชํวยในการบริหารธุรกิจเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีการแขํงขันอยํางรุนแรง ความต๎องการสินค๎าของลูกค๎ามีความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตสั้น 
และมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว จะเห็นได๎วําการน าระบบ (Supply Chain Management: CM) (Supply 

Chain) เข๎ามาใช๎ในอุตสาหกรรมดังกลําว ถือได๎วําเป็นเรื่องที่ดีอยํางยิ่งที่จะชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถ
แขํงขันได๎ในตลาดโลก โดยเฉพาะการแขํงขันเพ่ือครองตลาดตํางประเทศให๎ได๎ในอนาคต ซึ่งปัจจัยหลักของ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) ได๎แกํ สินค๎าคงคลัง  ต๎นทุน ข๎อมูล  
การให๎บริการลูกค๎า ความสัมพันธ์ที่ดีและการรํวมมือกันระหวํางคูํค๎า ปัจจัยเหลํานี้เป็นสิ่งที่ส าคัญในการ
น ามาใช๎ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Coyle, 

etal., 2003)  โดยวัตถุประสงค์หลักของ(Supply Chain Management : CM) (Supply Chain) ก็เพ่ือลดต๎นทุนการถือ
ครองสินค๎าให๎มากที่สุด ซึ่งทุกกิจกรรมต๎องการลดต๎นทุนในการถือครองสินค๎าภายใต๎การคงประสิทธิภาพ
การสํงมอบโดยการขจัดกิจกรรมตํางๆ ที่ไมํมีมูลคําเพ่ิมและกิจกรรมที่สํงผลตํอการเพ่ิมของสินค๎าคงคลัง 
(ธนิต โสรัตน์, 2550)  
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หากแตํในปัจจุบันยังพบปัญหาและอุปสรรคของการจัดการหํวงโซํอุปทาน (Problem 

And Barrier of Supply Chain Management) โดยมี 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ ประเด็นระบบการสื่อสารของคูํค๎าในสายโซํเดียวกัน และประเด็นแกํนส าคัญของ  Supply 

Chain Management  ในประเด็นแรกโดยทั่วไปแล๎วมีผลิตภัณฑ์อยูํ 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ทั่วไปและ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั่วไป มีแนวโน๎มจะมีอุปสงค์ตํอผลิตภัณฑ์คงที่มีวงจรชีวิตยาว 
 มีก าไรตํอหนํวยน๎อย จึงต๎องการSMC ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎ผลิตในปริมาณที่เหมาะสมตํออุปสงค์ 
ด๎วยต๎นทุนที่ต่ า โดยการจัดการกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ต๎องท าให๎มีการหมุนเวียนสินค๎าสูง ลดสินค๎าคง
ค๎างในระบบโดยรวม ลดเวลาสั่งซื้อโดยไมํให๎ต๎นทุนเพ่ิมขึ้นและหาแหลํงวัตถุดิบราคาต่ า  สํวน
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตสั้น และมีอุปสงค์ที่ไมํสามารถพยากรณ์ได๎ จึง
จ าเป็นต๎องมีหํวงโซํอุปทานที่สามารถตอบสนองความต๎องการลูกค๎าที่คาดการณ์ไมํได๎อยํางรวดเร็ว 
การจัดการสินค๎าประเภทนี้จะต๎องรักษาระดับปลอดภัยของสินค๎าคงคลังไว๎สูง ลดเวลาสั่งซื้อให๎ได๎  
แม๎ต๎นทุนจะสูงขึ้น เลือกแหลํงวัตถุดิบที่สามารถจัดสํงได๎รวดเร็วและมีความยืดหยุํน ประเด็นปัญหาที่
สองคือ ระบบการสื่อสารของคูํค๎าในสายโซํเดียวกันนั้นเนื่องจากหํวงโซํอุปทานจะต๎องเกี่ยวข๎องกับ
หลายบริษัท การสื่อสารแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางบริษัทที่เกี่ยวข๎องจึงมีความส าคัญอยํางยิ่งยวดตํอ
ประสิทธิภาพของหํวงโซํอุปทาน โปรแกรมตําง ๆ ที่ชํวยให๎เกิดความรํวมมือระหวํางบริษัท เชํน การ
จัดการสินค๎าคงคลังโดยผู๎ขาย (Vendor Managed Inventory), การวางแผน พยากรณ์ และเติมสินค๎าคง
คลังรํวมกัน (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment, CPFR), การตอบสนองอยําง
รวดเร็ว (Quick Response) และการเติมสินค๎าคงคลังอยํางตํอเนื่อง(Continuous Replenishment) จะ
ชํวยให๎การติดตํอระหวํางบริษัทดีขึ้น ทั้งนี้โปรแกรมที่กลําวมาข๎างต๎นนี้ล๎วนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ 
เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพ และลดความไมํแนํนอนของข๎อมูลที่สนับสนุนในสาย
หํวงโซํอุปทาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2557)  

สรุปประเด็นที่เป็นแกํนส าคัญของ Supply Chain Management แม๎วําการผลิตจะมีความ
ซับซ๎อนและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ยากตํอการควบคุม แตํหน๎าที่ทางการผลิตของทุกองค์การจะมี
หลักการพื้นฐานตํางๆ เหมือนกันสิ่งที่จะท าให๎เข๎าใจถึงหน๎าที่ของการผลิตและวิธีการควบคุมการผลิต
นั้น เราจะต๎องเข๎าใจในสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนไหวในกระบวนการผลิตอยูํ 2 สิ่งหลักๆ คือ 
วัตถุดิบ (Materials) และ สารสนเทศ (Information) การบริหารการผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อ
กระบวนการผลิตเคลื่อนไหวได๎อยํางตํอเนื่องไมํติดขัด และมีระบบที่งํายๆ ไมํยุํงยากซับซ๎อน ยิ่งมี
ระบบยํอยหรือแยกสํวนมากเทําใด ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเทํานั้น  

จากหลักการและองค์ประกอบของบริหารหํวงโซํอุปทานของธุรกิจทั่วไปอาจมีการ
ด าเนินการที่น ากลยุทธ์ตํางมาใช๎ตามความเหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ หากแตํในลักษณะธุรกิจของชุมชน
ตัวอยํางเชํน ชุมชนผู๎ผลิตสมุนไพรบ๎านดงบัง ซึ่งเป็นหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมที่เป็นมูลนิธิ
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โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศ นั้น กลําวได๎วําชุมชนนี้ได๎ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการ
วัตถุดิบในหํวงโซํการผลิต ซึ่งหมายถึงการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรหลายชนิดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร๎าง
ความพึงพอใจสูงสุดให๎แกํลูกค๎าที่อยูํปลายน้ า โดยให๎มีต๎นทุนในการบริหารจัดการที่ต่ าที่สุดเทําที่จะ
เป็นไปได๎ โดยอาศัยความรู๎ภูมิปัญญาที่มีอยูํประกอบกับกระบวนการผลิตต๎องมีคุณภาพตรงกับความ
ต๎องการของผู๎จัดจ าหนํายซึ่งหมายถึงมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร  โดยเสมือนหนึ่งวํา 
ผู๎จัดจ าหนํายนี้เป็นสํวนหนึ่งของชุมชนในกระบวนการผลิต กลําวคือต๎องอาศัยความรํวมมืออยําง
ใกล๎ชิดจากผู๎จัดจ าหนํายที่จะสนองความต๎องการของการผลิตทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณ  
และส าหรับหํวงโซํการผลิตวัตถุดิบของชุมชนนี้จะรวมถึงการเคลื่อนย๎ายวัตถุดิบไปยังผู๎จัดจ าหนําย 
การช าระเงินและการสํงมอบสินค๎า ซึ่งจ าเป็นต๎องมีระบบการบริหารจัดการภายในชุมชนที่มีลักษณะ
เป็นธุรกิจชุมชนโดยใช๎หลักการจัดการที่ต๎องมีการวางแผน การจัดองค์การชุมชน การมอบหมายงาน
การประสานงาน การควบคุมให๎เป็นตามแผน และการประเมินผล ซึ่งเป็นการด าเนินการภายในชุมชน
ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสูด หากแตํยังไมํได๎น ากลยุทธ์การจัดการในแบบตํางๆ มาใช๎ให๎เกิดความ
เหมาะสมเทํานั้นเอง 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม  

“กิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise)” นั้น มักพบวําอาจมีค าเรียกอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
และมีความสัมพันธ์กัน เชํน ค าวํา “Social entrepreneur” และ “Social entrepreneurship” 
ทั้งนี้อาจกลําว ได๎วํา Social entrepreneurship เป็นกระบวนการที่ Social entrepreneurs 
น ามาใช๎ในการสร๎าง Social enterprises นั่นเอง (Defourny and Nyssens, 2008) โดยนักวิชาการ
สํวนใหญํมองวํา กิจการเพ่ือสังคมสํวนใหญํ เป็นองค์การที่มีจุดมุํงหมายสูงสุดไมํใชํการท าก าไรสูงสุด 
แตํเป็นองค์การที่กํอตั้งขึ้นเพ่ือหวังให๎เกิดประโยชน์สูงสุด คืนกลับภาคประชาชน ชุมชน สังคม 
นอกจากนี้ กิจการเพ่ือสังคมยังอาจเป็นองค์การได๎ทุกประเภทไมํวําจะแสวงหา ก าไรหรือไมํ (not-for-
profit or for-profit organizations) หรืออาจเป็นองค์การภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนก็ได๎ (Dart, 
2004) ด๎วยเหตุนี้ จึงท าให๎ค าจ ากัดความของค าวํากิจการเพื่อสังคมจึงคลุมเครือไมํชัดเจน จากการที่ได๎
ถูกตีความไป ตามความเข๎าใจที่แตกตํางกันออกไป โดยคนสํวนใหญํ เข๎าใจวํากิจการเพ่ือสังคมคือการ
ประกอบธุรกิจที่ไมํหวัง ผลก าไร แตํจริงๆ แล๎วกิจการเพ่ือสังคมยังคงเป็นกิจการ ที่แสวงหาก าไรหรือ
เป็นธุรกิจที่มีก าไร แตํก าไรที่เกิดข้ึน จะถูกสํงคืนให๎กับสังคมในรูปแบบของกิจกรรมเพ่ือสังคม  

กิจการเพื่อสังคมถือก าเนิดจากแนวคิดประเภท ของ CSR as Process คือเป็นการผนวก
แนวคิดนักพัฒนา สังคมกับการบริหารจัดการแบบผู๎ประกอบการ หรือเรียกวํา ผู๎ประกอบการทาง
สังคม (Social Entrepreneurship) หากแตํการด าเนินการทางสังคมทั้งหมดไมํได๎เป็นตัว ชี้วัดวําเป็น
การประกอบการ ตัวอยํางเชํน การแบํงรายได๎ จากองค์การมาเพ่ือท างานเพ่ือสังคม โดยพฤตินัยจะไมํ
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นับเป็น กิจกรรมของการประกอบการ ซึ่งตํางจากองค์การไมํแสวงหา ผลก าไรใช๎เป็นแนวทางในการ
ท างาน (Mair & Marti, 2004) โดย Talbot และคณะ (2002) ได๎เสนอความหมายของ กิจการเพ่ือ
สังคมวําเป็นองค์การที่ใช๎วิถีทางการตลาด เพ่ือให๎บรรลุประสงค์ทางด๎านสังคม โดยมีลักษณะที่ส าคัญ 
ประกอบด๎วย การสร๎างสรรค์ (Creativity) นวัตกรรม ทางสังคม (Social innovation) ความเป็น
เจ๎าของกิจการ (Entrepreneurship) และการมุํงเน๎นไปที่ประโยชน์ สาธารณะหรือชุมชนมากกวํา
ก าไรขององค์การ ในขณะที่ The Centre for Community Enterprise (2008) ได๎เสนอวํา กิจการ
เพ่ือสังคมเป็นองค์การธุรกิจที่ประกอบ ด๎วยเปูาหมาย 2 ประการ ประการแรก ได๎แกํ เปูาหมาย ด๎าน
การแสวงหารายได๎ผํานการจ าหนํายสินค๎าหรือบริการ และประการที่สอง ได๎แกํ เปูาหมายในการ
บรรลุผลประโยชน์ ที่จะเกิดตํอสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น กิจการเพ่ือสังคมจึงเป็น
องค์การที่มีการน ากลยุทธ์ด๎าน การตลาดมาใช๎เพ่ือการสร๎างเปูาหมายทางสังคมมากกวํา การแสวงหา
ก าไรสูงสุดให๎ผู๎ถือหุ๎นนั่นเอง ในขณะที่ UK Department for Trade and Industry (2002) ได๎ให๎ค า
จ ากัดความของค าวํา กิจการ เพ่ือสังคมเป็นองค์การธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เชิงสังคม เป็นหลัก  

ตํอมาเกิดแนวคิดที่วํา เมื่อสังคมก๎าวหน๎าก็จะเกิดการขยาย ขนาดของธุรกิจและมีความ
ซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น เกิดปัญหา สังคมที่เพ่ิมมากขึ้น จนสํงผลกระทบตํอประชาชน สภาพของชุมชน 
ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล๎อม เมื่อมิได๎มีการแก๎ไข อยํางถูกต๎อง ปัญหาก็จะทวีความซับซ๎อนหลากหลาย
และ ความรุนแรง จนยากที่หนํวยงานภาครัฐซึ่งขาดแคลนทั้ง ก าลั งคน งบประมาณ และวิธีการ
บริหารจัดการจะรับมือได๎ ทั้งหมด ดังนั้น จึงจ าเป็นอาศัยหนํวยงานของภาคเอกชน เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการสนับสนุนสํงเสริมสังคมและ ชุมชนในการแก๎ปัญหา โดยเริ่มตั้งแตํการจัดกิจกรรมหรือ 
ด าเนินการเพ่ือชํวยเหลือสังคมในบางประเด็นหรือบาง ปัญหา ที่เรียกวําเป็น “กิจกรรมความ
รับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR)” ซึ่งสํวนใหญํ เป็นการด าเนินงาน
แบบไมํถาวร ลักษณะเป็นโครงการ ระยะสั้น ตํอมาภาคเอกชนบางกลุํมเริ่มเห็นวํา องค์การของ ตน
ควรจะเข๎าไปมีสํวนรํวมกับชุมชนในการรับรู๎ปัญหา รํวมคิด รํวมด าเนินการ เพ่ือให๎สามารถระบุปัญหา
หรือแนวทาง พัฒนามากขึ้น ในลักษณะที่อาจเรียกวําเป็น “Corporate Social Engagement – 
CSE” แล๎วจึงได๎พัฒนาตํอเนื่องมา โดยอาศัยความเข๎มแข็งและประสบการณ์ของตลาดเอกชน ในการ
บริหารธุรกิจมาเป็นแนวทางในการจัดให๎กิจกรรมที่ ด าเนินการนั้น บริหารจัดการในเชิงธุรกิจเพ่ือ
ความตํอเนื่อง และยั่งยืน จนกลายเป็นกิจการเพ่ือสังคมหรือ Social Enterprise (SE) ในที่สุด 
(ส านักงานสร๎างเสริมกิจการเพื่อสังคมแหํงชาติ, 2557)  

โดยแนวคิดของวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น ได๎ก าเนิดและพัฒนาขึ้นในประเทศตํางๆ ทั่วโลก 
โดยเฉพาะ ประเทศยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาตั้งแตํชํวงกลาง ทศวรรษที่ 1990s (Defourny & 
Kim, 2011) เพ่ือใช๎ เป็นเครื่องมือชํวยลดปัญหาทางสังคม ชุมชน โดยชํวยลด ชํองวํางระหวํางกลุํมคน
ท าให๎เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น และชํวยลดปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมจากระบบเศรษฐกิจ แบบทุน
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นิยมได๎อยํางมีเหตุผลและยั่งยืน โดยเป็นกิจการที่มี รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่มีเปูาหมายเพ่ือการ
แก๎ไขปัญหา รวมถึงพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล๎อมเป็นหลักไมํใชํ ธุรกิจที่มีเปูาหมายหลักเพียงแคํ
ท าก าไรสูงสุดให๎แกํเจ๎าของ หรือผู๎มีสํวนได๎เสียเทํานั้น โดยผํานกลไกการท าธุรกิจอยําง มีประสิทธิภาพ 
มีการวางแผนธุรกิจและการด าเนินการ เพ่ือการอยูํรอด และพัฒนาธุรกิจให๎อยูํได๎อยํางมั่นคง มีฐานะ
การเงินที่เข๎มแข็งเพ่ือน าก าไรไปสูํการแก๎ปัญหาและ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือให๎เกิดความ
สมดุลในทั้ง 3 ด๎าน ตามหลัก “Triple Bottom Line” (Elkington, 1997) กลําวคือ ประการแรกมุํง
ให๎เกิดผลตอบแทนทาง สังคมหรือคนในชุมชน เชํน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ท๎องถิ่น พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานของชุมชน เกิดการจ๎างงาน ในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ชุมชนมีมาตรฐานความเป็นอยูํที่ดี
ขึ้น ประการที่สองเกิดผลตอบแทนทางด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน มีการอนุรักษ์ ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล๎อม ลดการใช๎ ทรัพยากรทางธรรมชาติ กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และโลกน๎อยที่สุด 
และประการสุดท๎ายคือต๎องมีผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจหรือผลก าไรของกิจการ เพ่ือความอยูํรอด 
ของกิจการ และเพ่ือกํอให๎เกิดเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด๎านตํอไป 

ส าหรับประเทศไทย (ส านักงานสร๎างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหํงชาติ, 2557) ได๎ให๎นิยาม
ของกิจการ เพ่ือสังคมวําเป็น “ธุรกิจหรือองค์การที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือแก๎ไข ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล๎อม 
โดยมีรายได๎หลักมาจากการค๎า หรือการให๎บริการ (มากกวําการรับบริจาค) เพื่อสร๎าง การพ่ึงพาตนเอง 
ได๎ทางการเงิน และน าผลก าไรที่เกิดขึ้นไป ลงทุนซ้ าเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ตั้งไว๎ ”  
กิจการ เพ่ือสังคมจึงเป็นการเชื่อมโยงจุดแข็งของสองภาคสํวน คือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
ภาคธุรกิจเอกชนมารํวม กับการมีความมุํงมั่นตั้งใจที่จะแก๎ไขปัญหาของภาคสังคม เพ่ือท าให๎เกิด
ทางแก๎ไขปัญหาที่มีนวัตกรรมและมีความ ยั่งยืน ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมอาจสรุปความหมาย 
ของค าวํากิจการเพ่ือสังคมได๎ดังนี้ “กิจการเพ่ือสังคม หมายถึง กิจการที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการชํวยเหลือสังคมหรือสิ่งแวดล๎อมโดยเป็นกิจการที่ด าเนินการใน รูปแบบธุรกิจที่ไมํแสวงหา 
ก าไรสูงสุด แตํเป็นการแสวงก าไร อยํางยุติธรรม ผลประโยชน์ที่กิจการเพ่ือสังคมให๎แกํสังคม  
และสิ่งแวดล๎อม อาจเกิดจากกิจกรรมตํางๆ ที่กิจการ เพ่ือสังคมด าเนินการ และเกิดจากกิจการเพ่ือ
สังคม น าเงินก าไรที่ได๎มาชํวยเหลือสังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยมีก าไรบางสํวนหรือทั้งหมดกลับคืนไป 
สูํผู๎ถือหุ๎น”  

ในสํวนของการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมอาจมุํงเน๎น เปูาหมายทางสังคม 
สิ่งแวดล๎อม และการเงินไปพร๎อมๆ กัน ที่เรียกวํา “Triple Bottom Line” ซึ่งเป็นแนวคิดของ John 
Elkington ในการด าเนินองค์การโดยพิจารณาถึงผล กระทบที่เกิดขึ้นใน 3 มิติรํวมกัน คือ มิติทางด๎าน
เศรษฐกิจ หรือมิติทางด๎านธุรกิจ มิติทางด๎านสังคม และมิติทางด๎าน สิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นการด าเนิน
ธุรกิจที่ค านึงถึงผลก าไร หรือผลตอบแทนในทางธุรกิจ แตํในขณะเดียวกันก็ผสาน ความรับผิดชอบที่มี
ตํอสังคม และสิ่งแวดล๎อมเข๎าไว๎ด๎วยกัน เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนทางด๎านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมใน
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ระยะยาว (Elkington, 1994) กิจการเพ่ือสังคมจึงเป็นการผสมผสานกันระหวําง เปูาหมายทางสังคม 
และเปูาหมายทางธุรกิจ (Wallace, 2005) จึงอาจอธิบายรูปแบบขององค์การได๎ด๎วยองค์การในรูป
ลูกผสม (Hybrid organization) (Haugh, 2005) โดย Alter (2004) ได๎เสนอแบบจ าลองลูกผสม 
(Hybrid Spectrum Model) ที่เสนอทางเลือกส าหรับองค์การลูกผสมที่ค านึงถึงคุณคําทางสังคมและ
มูลคําทางเศรษฐกิจ ซึ่งกิจการเพ่ือสังคมถือเป็นหนึ่งในรูปแบบขององค์การ ลูกผสมเหลํานี้  

ในขณะที่มีจ าแนกองค์การลูกผสมตามสัดสํวนของวัตถุประสงค์ในการกํอตั้ง กิจการ 
ขอบเขต ความรับผิดชอบของผู๎ถือหุ๎น และเปูาหมายในการแสวงหา ผลก าไร ออกเป็น 4 แบบ คือ (ก) 
กิจกรรมที่ไมํแสวงหา ก าไร (Nonprofit with income generating-activities) (ข) กิจการเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) (ค) ธุรกิจที่รับผิดชอบทางสังคม (Socially responsible business) และ (ง) 
กิจการที่มีการด าเนินงานด๎านความรับผิดชอบตํอ สังคม (Corporation practicing social 
responsibility) โดยกิจการเพ่ือสังคมจะแตกตํางจากองค์การลูกผสมอ่ืนๆ กลําวคือ กิจการเพ่ือสังคม
จะด าเนินงานเพ่ือเปูาหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล๎อม โดยมีแผนธุรกิจที่สามารถสร๎าง รายได๎เพ่ือหลํอ
เลี้ยงการด าเนินงานและขยายงานให๎เต็ม ศักยภาพ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจทาง
สังคมที่ตั้งไว๎ มีหน๎าที่และมีความรับผิดชอบตํอผู๎มีสํวนได๎ สํวนเสีย และน ารายได๎กลับมาสูํกิจการเพ่ือ
ใช๎ในการด าเนิน งาน ขยายกิจการ และผลักดันเปูาหมายทางสังคมตํอไป 

กิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายประเภทและรูปแบบ  โดยสามารถแบํง
ประเภทและรูปแบบตามกลุํมบุคคลที่จัดตั้งและตามประเด็นความสนใจหรือเปูาหมายในการแก๎ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และ/หรือสิ่งแวดล๎อมในด๎านตํางๆ  ส าหรับกิจการเพ่ือสังคมตามกลุํม 
บุคคลที่จัดตั้ง คือ กิจการเพ่ือสังคมที่ตั้งขึ้นโดยเครือขํายและองค์การชุมชน (Community-Based Social 

Enterprise) รัฐบาลที่สํงเสริมให๎มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จนถึงการเกิดขึ้นของกลุํมการเงินชุมชนใน
รูปแบบตํางๆ ทั้งในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุํมสัจจะออมทรัพย์ รวมถึงธนาคาร
ประชาชน กิจการเพ่ือสังคมในระดับชุมชนสามารถแก๎ไขปัญหาสังคม  สุขภาวะ และ/หรือสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชนได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากมีการจัดตั้ง บริหารจัดการ และดาเนินกิจการโดยคนในชุมชนซึ่ง
เข๎าใจสภาวะและปัญหาในชุมชนอยํางถํองแท๎ นอกจากนี้แล๎วกิจการเหลํานี้ยังกํอให๎เกิดการสร๎างงาน
และการสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในชุมชนนั้นๆ  กิจการเพ่ือสังคมในระดับชุมชนจึงมีผลตํอการ
พัฒนาชุมชนอยํางเป็นรูปธรรม เงินทุนส าหรับการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมในระดับชุมชนนั้นมาจากสอง
แหลํงหลัก ได๎แกํ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางและองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
ตํางๆ ในระดับชุมชน เชํน งบประมาณกองทุนหมูํบ๎าน OTOP และวิสาหกิจชุมชน และจากการรวม
เงินทุนของชาวบ๎านในชุมชนนั้นๆ  

กิจการเพ่ือสังคมที่ตั้งขึ้นโดยหนํวยราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector and 

State Enterprise) กิจการเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับนโยบายการกระจายอ านาจไปสูํท๎องถิ่น 
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ที่ไมํใชํเพียงแคํการกระจายอ านาจการตัดสินใจและการให๎บริการสาธารณะไปอยูํที่รัฐบาลท๎องถิ่นหรือ
การแปรรูปบริการของรัฐไปสูํรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนแตํอยํางเดียว  แตํเป็นการกระจายการให๎บริการ
สาธารณะส าคัญตํางๆ จากหนํวยงานของรัฐบาลไปสูํกิจการเพ่ือสังคม  ปัจจุบันมีเพียงหนํวยงาน
ราชการบางแหํงเทํานั้นที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให๎บริการที่เข๎าถึงประชนในระดับชุมชนไ ด๎
อยํางแท๎จริงและให๎อ านาจในการบริหารงานของชุมชนเพ่ิม มากขึ้นโดยริเริ่มกิจการเพ่ือสังคมด๎วย
เงินทุนสนับสนุนในการเริ่มต๎นกิจการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของหนํวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจในการให๎บริการระดับชุมชนที่มากข้ึน และยังเป็นการสร๎างการมีสํวนรํวมและความใกล๎ชิด
กับชุมชนอีกด๎วย อยํางไรก็ตามกิจการเพ่ือสังคมในกลุํมนี้ประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ
เชิงธุรกิจเนื่องจากกลุํมคนที่ด าเนินงานสํวนใหญํมาจากภาครัฐซึ่งบางสํวนขาดประสบการณ์ในเชิง
ธุรกิจ รวมทั้งขาดศักยภาพท่ีจะทาให๎กิจการเจริญเติบโตทางการเงินได๎อยํางยั่งยืน  

ในขณะที่กิจการเพ่ือสังคมท่ีตั้งขึ้นโดยธุรกิจเอกชน (Private Businesses) กิจการเพ่ือสังคม
ในกลุํมนี้เป็นธุรกิจที่ตั้งขึ้นโดยภาคเอกชนซึ่งบางสํวนเป็นการตํอยอดมาจากกิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การที่ถูกพัฒนาให๎เป็นธุรกิจเพ่ือสังคม
ที่มีความตํอเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้แล๎วในหลายๆ กรณี กิจการเพ่ือสังคมในกลุํมธุรกิจเอกชนได๎ถูก
ตั้งขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ความต๎องการของภาคธุรกิจโดยตรง  (ส านักงานสร๎างเสริมกิจการเพ่ือสังคม
แหํงชาติ, 2555) 

ในสํวนประเภทและรูปแบบของกิจการเพ่ือสังคมที่แบํงตามประเด็นความสนใจหรือ
เปูาหมายในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาชุม สังคม และหรือสิ่งแวดล๎อมในด๎านตํางๆ รูปแบบของ
กิจการเพ่ือสังคมยังครอบคลุมประเด็นตํางๆ  เชํน กิจการด๎านพลังงานทดแทนในระดับท๎องถิ่น  
การทํองเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน  กิจการให๎สินเชื่อขนาดเล็กสาหรับคนยากจน  (Micro-Credit) 

การเกษตรยั่งยืน การพัฒนาที่อยูํอาศัยสาหรับคนรายได๎น๎อย การน าสินค๎าทางวัฒนธรรมของชาวบ๎าน 
มาท าการตลาด การใช๎เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อแก๎ปัญหาสังคม การสร๎างงานให๎กับผู๎พิการ สร๎างสื่อ
สร๎างสรรค์ ฯลฯ ปัจจุบัน SE เป็นมากกวํากระแสความคิดที่ทั่วโลกให๎ความตื่นตัวเพราะมีตัวอยําง  SE 

มากมายที่ประสบความส าเร็จและขยายตัวอยํางรวดเร็ว  (ดา มะเยอะ, 2556) โดยสามารถแบํง
ออกเป็นประเด็นตํางๆ ที่ส าคัญ คือ เกษตรปลอดภัยและยั่งยืน (Security and Sustainable Agriculture) 

ปัจจุบันประชาชนไทยสํวนใหญํยังเข๎าไมํถึงอาหารที่ปลอดสารเคมีหรือสารพิษและอาหารอินทรีย์  ซึ่ง
อาหารที่ผลิตขึ้นจากการเกษตรเคมีและการใช๎ยาฆําแมลงที่เป็นสารเคมีนั้นมีผลทางลบอยํางยิ่งตํอทั้ง
ผู๎บริโภคและผู๎ผลิต ดังนั้นการสนับสนุนให๎เกิดกลุํมกิจการเพ่ือสังคมในประเด็นเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์จึงเป็นประเด็นส าคัญ อีกทั้งยังตอบสนองตํอการพัฒนาชุมชนในชนบทซึ่งเป็นพ้ืนที่
การเกษตรเป็นสํวนใหญํให๎เกิดความยั่งยืนอันจะน าไปสูํชุมชนที่แข็งแรง ปัจจุบันมีกิจการเพ่ือสังคมใน
หลากหลายลักษณะที่ท าหน๎าที่ทั้งผลิต ทาตลาด และกระจายสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
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อินทรีย์ทั้งสาหรับตลาดในประเทศและตลาดตํางประเทศซึ่งกิจการเพ่ือสังคมเหลํานี้นอกจากจะทา
หน๎าที่ในการผลิตและพัฒนาการเข๎าถึงตลาดแล๎ว ยังมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความรู๎และศักยภาพ
ของชาวบ๎านให๎ด าเนินวิถีเกษตรที่ยั่งยืนและ มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ของไทย
อีกด๎วย ตัวอยํางส าคัญ เชํน บริษัท นวัตกรรมชาวบ๎าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพัฒนากระบวนการท าเกษตร
อินทรีย์โดยการเริ่มจากพ้ืนที่หนึ่งงานกํอนแล๎วจึงขยาย และสหกรณ์กรีนเน็ต (Green Net) ซึ่งรับข๎าว
อินทรีย์จากเครือขํายทั่วประเทศและนาไปทาการตลาดให๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เป็นต๎น การตํอยอด
วัฒนธรรมชุมชน (Culture) การตํอยอดวัฒนธรรมชุมชน  เชํน การทํองเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน  
การจ าหนํายสินค๎าวัฒนธรรมพื้นบ๎านโดยให๎ราคาที่เป็นธรรมตํอผู๎ผลิต (Fair Trade) เป็นต๎น  

อยํางไรก็ตามยังพบวําในประเทศไทยยังขาดการพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวที่จัดการ
ดูแลและจัดสรรผลประโยชน์โดยชุมชนเพ่ือนารายได๎  สํวนเกินไปพัฒนาชุมชนในด๎านตํางๆ แม๎ตลาด
ทํองเที่ยวของประเทศไทยจะมีขนาดใหญํเมื่อเทียบกับสัดสํวนรายได๎ประชาชาติแตํผลประโยชน์ก็จะ
ยังไมํตกไปถึงชาวบ๎านอยํางแท๎จริงจนกวําชุมชน จะดาเนินการจัดการทํองเที่ยวด๎วยตัวเอง ซึ่งปัจจุบัน
มีการทํองเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนอยูํหลายร๎อยแหํงแตํยังขาดการเชื่อมโยงและพัฒนาเป็นเครือขําย
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพในการทาตลาดรํวมกันเพ่ือให๎เข๎าถึงนักทํองเที่ยว
โดยตรง นอกจากการทํองเที่ยวแล๎วการจัดจาหนํายสินค๎าวัฒนธรรมพ้ืนบ๎านเองก็เป็นอีกหนึ่งโอกาส
ส าคัญของกิจการเพ่ือสังคม ทั้งนี้เพราะมีเครือขํายวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศที่ดาเนินการผลิตสินค๎า
ดังกลําวแตํยังขาดภาคีท่ีจะมารํวมพัฒนาการออกแบบและพัฒนาความรู๎ความสามารถในการผลิตและ
การพัฒนาชํองทางการตลาดอยํางเป็นระบบให๎กับวิสาหกิจชุมชนตํางๆ  ทั่วประเทศ ตัวอยํางที่ส าคัญ
คือ เครือขํายเรียนรู๎ธรรมชาติในบริเวณพ้ืนที่ปุาในจังหวัดเชียงใหมํซึ่งมีการจัดการเป็นเครือขํายของ
องค์การที่หลากหลายสามารถทั้งสร๎างรายได๎ ปลูกฝังคํานิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และดูแลปุาชุมชน
ไปได๎พร๎อมๆ กัน อีกหนึ่งตัวอยํางด๎านการจาหนํายสินค๎าวัฒนธรรมพ้ืนบ๎านก็คือ  บริษัท ไทยคราฟ 

แฟร์เทรด จากัด ซึ่งรับสินค๎าตํางๆ ของชาวบ๎านมาจาหนํายโดยให๎ราคาที่ เป็นธรรม และยังน ารายได๎
สํวนเหลือมาพัฒนาคุณภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของชาวบ๎านที่เป็นกลุํมผู๎ผลิตอีกด๎วย  

ส าหรับการเงินชุมชน (Micro Finance) การพัฒนาระบบการเงินชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองในระดับชุมชน เป็นกระบวนการออมทรัพย์และ
ยังเป็นการบริหารจัดการการไหลเวียนของเงินทุนในชุมชนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งยํอมจะหนุนเสริม
ให๎เกิดการกู๎ยืมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการกู๎ยืมเพ่ือด าเนินวิสาหกิจชุมชนโดยใช๎ทรัพยากรของ
ชุมชนและเครือขํายเองอันยํอมจะ เป็นการพัฒนาวินัยทางการเงินของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการลดการ
พ่ึงพางบประมาณตํางๆ ของรัฐ อีกด๎วย ในประเทศไทยมีกลุํมออมทรัพย์ กลุํมสัจจะออมทรัพย์ และ
องค์การรูปแบบตํางๆ ที่หลากหลายที่ด าเนินกิจการจนประสบผลส าเร็จแตํยังขาดการตํอเชื่อมระหวําง
กลุํมตํางๆ โดยเฉพาะกลุํมท่ีดาเนินการจนส าเร็จมีรายได๎เหลือจนสามารถสนับสนุนชํวยเหลือกลุํมอ่ืนๆ 
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ที่เพ่ิงริเริ่มได๎ นอกจากเรื่องทุนโดยเฉพาะแล๎วยังต๎องมีการพัฒนาศักยภาพขององค์การการเงินชุมชน
เพ่ือให๎สามารถด าเนินกิจการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและขยายผลได๎อยํางตํอเนื่อง  กลุํมที่ประสบ
ผลส าเร็จอยํางมากในประเทศไทยคือ กลุํมสัจจะออมทรัพย์คลองเปี้ยะ เป็นต๎น 

ในสํวนของพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล๎อม (Renewable Energy and the Environment) 

วิกฤตสภาวะโลกร๎อนก าลังเป็นปัจจัยที่สํงผลตํอสังคมไทยในลักษณะที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นขณะที่
ความต๎องการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติกลับเพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ดังนั้นกิจการเพ่ือสังคมใน
ด๎านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล๎อมจึงมีความส าคัญยิ่งและมีความหลากหลายอยํางมาก เชํน กิจการ
ที่ดาเนนิการด๎านพลังงานก๏าซชีวภาพ พลังงานชีวมวลที่สามารถผลิตไฟฟูาได๎ พลังงานลม พลังงานน๎า 

และพลังงานแสงแดด โดยในทุกๆ ด๎านสามารถเลือกทากิจการเพ่ือสังคมที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลางที่
ไมํได๎มีขนาดใหญํมากเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดดังธุรกิจในวงการพลังงานทดแทนทั่วไป  นอกจากนั้นใน
ประเด็นสิ่งแวดล๎อมนั้นจะสามารถพัฒนากิจการเพ่ือสังคมได๎อีกมหาศาล  เชํน การกาจัดขยะและของ
เสีย การเป็นที่ปรึกษาประเด็นสิ่งแวดล๎อม การออกแบบที่ค านึงตํอสิ่งแวดล๎อม การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่
ทาจากของเหลือใช๎ทางการเกษตร เป็นต๎น ตัวอยํางที่ส าคัญคือ บริษัท วงศ์พาณิชย์ จ ากัดซึ่งรับจัดการ
และแยกขยะและเข๎ากระบวนการรีไซเคิลอยํางเป็นระบบ บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี จ ากัด 

ซึ่งดาเนินกิจการโรงไฟฟูาระดับชุมชนในพ้ืนที่หํางไกลโดยใช๎เทคโนโลยีชีวมวลแบบไมํปลํอยคาร์บอน  

เป็นต๎น  

ส าหรับประเด็นในเรื่องสุขภาพ (Health) ประชาชนไทยมีความสนใจในประเด็นสุขภาพ 
มากขึ้นอยํางตํอเนื่องแตํมักจะมีทางเลือกเฉพาะบริการของภาครัฐหรือสินค๎าและบริการของเอกชนซึ่ง
มักมีราคาแพงและมีความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพ ดังนั้นกิจการเพ่ือสังคมสามารถตอบสนองชํองวํางใน
เชิงความต๎องการนี้ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน ในด๎านสมุนไพร แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย นวด
แผนไทย อาหารสุขภาพ นอกจากในเชิงสินค๎าและบริการทั่วไปแล๎วกิจการเพ่ือสังคมยังเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน  เชํน คลินิกและโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเน๎น
ตอบสนองความต๎องการของพ้ืนที่ ไมํขายยาราคาแพงเกินความจาเป็นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนด๎วยบริการและกิจกรรมตํางๆ ที่เกิดจากการนารายได๎สํวนเหลือกลับมาลงทุนและเน๎นการสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางแพทย์ พยาบาล และคนไข๎ในลักษณะใกล๎ชิด ดูแลกันอยํางตํอเนื่อง ไมํได๎มี
เปูาหมายในการสร๎างผลกาไรสูงสุดในแนวทางของธุรกิจเอกชนทั่วไป ตัวอยํางที่ส าคัญ คือโรงพยาบาล
อภัยภูเบศร ซึ่งมีทั้งสํวนการบริการของโรงพยาบาลและการสร๎างสินค๎าสมุนไพรที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในตลาด  

ประเด็นสุดท๎ายที่ส าคัญ คือ ประเด็นการศึกษา  (Education) โดยกิจการเพ่ือสังคม
สามารถมีบทบาทเสริมแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู๎ของคนไทยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพเพราะมีความคลํองตัวของภาคธุรกิจแตํสามารถขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการศึกษา
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ได๎โดยไมํต๎องมีข๎อจ ากัดเกี่ยวกับการสร๎างผลก าไรสูงสุด  ดังนั้นกิจการเพ่ือสังคมด๎านการศึกษาจึง
สามารถเกิดขึ้นได๎อยํางหลากหลายไมํวําจะเป็นการให๎บริการทางการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ
ปกติ หรือแม๎แตํการผลิตสินค๎าและบริการที่เสริมการเรียนรู๎ของเยาวชนอยํางมีประสิทธิภาพ  เป็นต๎น 

ตัวอยํางที่ส าคัญคือ โรงเรียนรุํงอรุณ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่เน๎นในการใช๎แนวคิดของพุทธศาสนาใน
การพัฒนาความคิด สติ การเรียนรู๎ และการแก๎ปัญหา  ของเด็ก และยังให๎ความสนใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กที่มุํงเน๎นการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเป็นพิเศษอีกด๎วย จึงกลําวได๎วําเป็นโรงเรียนที่มีความ
พิเศษในการที่จะสร๎างผลตํอสังคมผํานเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู๎ที่แตกตําง  อีกตัวอยํางหนึ่งคือ 

บริษัท คลับครีเอทีฟ จากัด เป็นบริษัทออกแบบของเลํนซึ่งมุํงเน๎นที่จะใช๎ทฤษฏีการเรียนรู๎ของเด็ก
ตามแตํละชํวงวัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาของเลํนที่เหมาะสมโดยมุํงเปูาให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎
สูงสุดในเชิงทักษะตํางๆ และยังออกแบบของเลํนส าหรับเด็กพิการหรือออกแบบของเลํนตามประเด็น
ทางสังคม เชํน ประเด็นสิ่งแวดล๎อมด๎วยความแตกตํางในเชิงวิธีคิดและเปูาหมายในการพัฒนาของเลํน 

บริษัท คลับครีเอทีฟ จึงได๎รางวัลระดับโลกมากมายและยังได๎รับเชิญจากองค์การเพ่ือการพัฒนา
ระหวํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับเด็กให๎ไปพัฒนานักออกแบบของเลํนทั่วโลกอีกด๎วย  (ส านักงาน 
สร๎างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหํงชาติ, 2555) 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงความแตกตํางของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเมื่อเทียบกับรูปแบบองค์กรทางสังคมอ่ืนๆ 
ที่มา : สภาปฏิรูปแหํงชาติ,  สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ 1 : วิสาหกิจเพื่อสังคม (กรุงเทพฯ  : 
ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร, 2555), 13.  
 

จากภาพที่ 15 เมื่อมีเปรียบเทียบความแตกตํางของวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือกิจการเพ่ือ
สังคม กับ องค์กรทางธุรกิจที่มีระดับความรับผิดชอบทางสังคมสูง หรือ องค์กรไมํแสวงหาก าไรที่มี  
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การหารายได๎จากการค๎าขายซึ่งทั้งคูํมีลักษณะความเป็นวิสาหกิจอยูํบางสํวน นอกเหนือไปจากนั้น
กิจการเพื่อสังคมยังถูกสับสนกับลักษณะองค์กรทางสังคมท่ีมีอยูํแล๎วอ่ืนๆ เชํน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์  
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งหากจ าแนกสํวนที่เป็นรูปแบบ การบริหารจัดการ (ใช๎โมเดลทางธุรกิจเพ่ือสร๎างผลก าไร
สูงสุด หรือใช๎โมเดลทางสังคมเพ่ือสร๎างผลกระทบเป็นหลัก) และสํวนของการจัดการผลก าไรที่เกิดขึ้น 
(ประโยชน์สํวนรวม ของกลุํม หรือ สํวนตัว) น ามาใช๎วิเคราะห์ เราก็สามารถเห็นได๎ถึงความแตกตํางที่
ชัดเจนมากข้ึน 

 
6. องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพื่อสังคม 

(กรณีกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง) 
องค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการของการจัดการหํวงโซํอุปทาน คือ 1) การวางแผน บริษัท

ต๎องมีการวางแผนการส าหรับการบริหารทรัพยากรทั้งหมดที่ตอบสนองอุปสงค์ของผู๎บริโภคส าหรับ
สินค๎าหรือบริการ 2) แหลํงที่มา  บริษัทต๎องเลือกผู๎จัดหาที่นําเชื่อถืออยํางรอบคอบที่จะมอบสินค๎าหรือ
บริการที่จ าเป็นส าหรับการผลิตสินค๎า 3) การผลิต เป็นขั้นตอนที่บริษัทผลิตสินค๎าหรือบริการสามารถ
บรรจุตารางกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับการผลิต การทดสอบผลผลิตและก าลังผลิตของคนงาน  4) การ
จัดสํง  ขั้นตอนนี้คือ การขนสํงเป็นชุดของกระบวนการที่วางแผนและควบคุมการขนสํงที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5) การคืนกลับ เป็นขั้นตอนท่ีมีปัญหามากที่สุดในหํวงโซํอุปทาน (ณัฐรัฐ
บุญเกิด, 2550) 

ความส าคัญของการบริหารจัดการหํวงโซํอุปทาน (Importance of Supply Chain 
Management) พบวํา หลังจากที่การแขํงขันทางธุรกิจได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทศวรรษที่ผํานมา 
ผู๎บริหารก็ตํางตกอยูํภายใต๎แรงกดดันที่จะต๎องท าให๎องค์การมีการบริหารต๎นทุนที่มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้นการแขํงขันทางธุรกิจมุํงเน๎นที่ความพึงพอใจของลูกค๎าเป็นหลัก การตอบสนองตํอความ
ต๎องการที่รวดเร็วทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค๎า และอยูํบนพ้ืนฐานของต๎นทุนการผลิตต่ า ก าไร
สูงสุด โดยผลิตในปริมาณที่พอเหมาะ ดังนั้นการน าเครื่องมือเข๎ามาชํวยในการบริหารภายในองค์การ
ให๎เกิดประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง และเครื่องมือที่สามารถชํวยผู๎ประกอบการในสภาวะ
การแขํงขันในปัจจุบันได๎เป็นอยํางดีก็คือ ระบบการบริหารจัดการหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain 
Management) ซึ่งเป็นระบบการบริหารที่มีแนวคิดที่มุํงเน๎นความสอดคล๎องสัมพันธ์กันอยําง
ตํอเนื่อง  เป็นระบบการบริหารที่สนองความต๎องการของลูกค๎าอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด๎วยการบริหารจัดการให๎หนํวยงานทั้งภายในและภายนอก สามารถสํงมอบสินค๎าหรือชิ้นงานให๎กับ
หนํวยงานถัดไปได๎อยํางตํอเนื่อง จนกระทั่งผลิตเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพ สํงถึงมือลูกค๎าได๎ตามที่ลูกค๎า
ต๎องการ แนวคิดนี้แสดงให๎เห็นวําองค์การไมํสามารถแขํงขันได๎โดยล าพังอีกตํอไปแล๎ว แตํจะต๎อง 
แขํงขันกันในรูปของหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) หรือการแขํงขันที่เป็นแบบเครือขําย ซึ่งองค์กรที่
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จะประสบความส าเร็จจะต๎องมีโครงสร๎างที่เหมาะสม และสามารถสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานใน
เครือขํายเพ่ือเสนอสิ่งที่ดีกวําและรวดเร็วกวําให๎กับลูกค๎าของตนในอดีตที่ผํานมาสํวนใหญํองค์กรมัก
ยึดหลักการบริหารแบบที่เน๎นการปฏิบัติงานอยูํแตํภายในองค์กรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด แตํไมํคํอยให๎
ความส าคัญกับผู๎สํงมอบและลูกค๎าเทําใดนัก ซึ่งรูปแบบทางธุรกิจขององค์กรดังกลําวเป็นลักษณะ “ซื้อ
ขายกันเทํานั้น” คือสินค๎าและบริการจะถูกซื้อมาและขายไปใกล๎ๆ ตัวในหํวงโซํอุปทาน (Supply 
Chain) หรือที่เรียกวําหลักการใกล๎ชํวงแขน (arm-length basis) โดยละเลยความสัมพันธ์ระยะยาว
และผลประโยชน์รํวมกันระหวํางหนํวยงานที่อยูํ ไกลออกไปในหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain)  
ผลที่ได๎ก็คือลูกค๎าซึ่งอยูํปลายสุดของหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) ได๎รับสินค๎าและบริการที่มีต๎นทุน
สูงและคุณภาพต่ า ขณะที่เงินทุนและทรัพยากรในการบริหารเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆ ผู๎บริหารองค์กรจึง
ตื่นตัวและเริ่มตระหนักวําตํอไปนี้ไมํจ าเป็นที่องค์กรจะต๎องท างานทุกอยํางด๎วยตนเอง บํอยครั้งที่พบวํา
มีหนํวยงานอ่ืนนอกองค์กรที่มีทรัพยากรและเทคนิคเฉพาะที่สามารถท างานเฉพาะอยํางได๎ดีกวํา
ตนเองหรือแม๎วําองค์กรนั้นเองจะมีทรัพยากรและเทคนิคที่สามารถท าได๎ก็ตาม แตํก็อาจจะไมํอยูํใน
ต าแหนํงที่เหมาะสมในหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain)  การคิดแบบนี้หนทางที่จะน าไปสูํความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันที่ยั่งยืนในยุคปัจจุบันนั้นคือการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ๎อนของหลาย
หนํวยธุรกิจ ซึ่งแตํละหนํวยธุรกิจก็จะเสนอขายสินค๎าและบริการของตน แตํในที่สุดก็ต๎องประกอบกัน
เป็นสินค๎าและบริการสุดท๎ายให๎มีต๎นทุนต่ ากวําและมีมูลคําเพ่ิมมากวําให๎แกํลูกค๎า ปัจจัยแหํง
ความส าเร็จของแนวคิดนี้คือวิธีการท าให๎ความสัมพันธ์ของทุกหนํวยงาน ไมํวําจะเป็นพันธมิตร 
(alliances) หรือผู๎สํงมอบหลํอหลอมเข๎าด๎วยกันเพ่ือบรรลุผลประโยชน์ของทุกฝุาย  

ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังซึ่งเป็นหํวงโซํอุปทานของมูลนิธิ
โรงพยาบาลอภัยภูเบศร ที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมซึ่งตั้งขึ้นโดยหนํวยงานราชการ โดยมีองค์ประกอบ
และลักษณะของความเป็นชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการของสังคม คือ เป็นการ
รวมกลุํมของคนในชุมชนเพ่ือปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ สมาชิกกลุํมทุกคนในชุมชนจะ 
ต๎องท าข๎อตกลงเข๎ารํวมโครงการสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เป็นลายลักษณ์อักษรกับมูลนิธิโรงพยาบาล
อภัยภูเบศร มีข๎อตกลงการขายวัตถุดิบสมุนไพรผํานกลุํมเทํานั้น ไมํซื้อผํานคนกลางและมีการก าหนด
ปริมาณ คุณภาพ และราคาลํวงหน๎ารํวมกันระหวํางชุมชน ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และยินยอมให๎มีการตรวจพ้ืนที่ท าเกษตรทุกแปลง เพ่ือให๎สามารถรับรองกระบวนการผลิต
และการจัดการในการแปรรูปวัตถุดิบให๎เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ได๎รับการรับรองของ
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งได๎รับการรับรองมาตรฐานจาก IFOAM ท าให๎
สิ่งแวดล๎อมได๎รับการฟ้ืนฟู เกษตรกรและผู๎บริโภคปลอดภัย มีระบบการผลิตที่มีความยั่งยืนและเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เกษตรกรต๎องมีมาตรการในการปูองกันการปนเปื้อนของสารเคมีตั้งแตํการท า 
แนวกันชนในบริเวณที่เสี่ยงตํอการปนเปื้อนทั้งทางน้ าและอากาศการน าเข๎าปัจจัยการผลิต การปลูก  
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การดูแล การเก็บเกี่ยว รวมถึง การขนสํง  โดยมีการด าเนินงานทุกกระบวนการในหํวงโซํอุปทาน 
อยํางเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีตํอผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุาย (มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยา
อภัยภูเบศร, 2554) 

การพัฒนาสมุนไพรของโรงพยาบาลเชื่อมโยงกับชุมชนกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง” ในฐานะ
เป็นผู๎ผลิตสมุนไพรภายใต๎แนวคิดระบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือความปลอดภัยของทั้งเกษตรกร ผู๎บริโภค 
และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนหรือกลุํมเกษตรกรไป  
พร๎อมกัน ส าหรับกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเกษตรกรกลุํมแรกที่รํวมกับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ต๎องมีข๎อก าหนดวํา
สมาชิกต๎องมีบันทึกปัจจัยการผลิตวําในแตํละวันมีการปลูกอะไรบ๎างและต๎องท าการปฏิบัติอยําง
เครํงครัด ทั้งหมดนี้เกษตรกรจะต๎องจดบันทึกข๎อมูลในเอกสารประกอบการผลิต ได๎แกํ บันทึกปัจจัย
การผลิต เอกสารบันทึกการแปรรูป บัญชีซื้อขายวัตถุดิบ เพ่ือให๎สามารถท าการตรวจสอบย๎อนกลับได๎ 
ดังนั้นกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังจึงได๎รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยการตรวจสอบ รับรองของ
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และได๎รับการตรวจสอบวํามีมาตรฐานทัดเทียมกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติหรือที่ เรียกกันยํอวํา IFOAM 
(International Federation of Organic Agriculture Movements) (มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยา
อภัยภูเบศร 2554) 
 จากองค์ประกอบและลักษณะของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือ
สังคมอันหมายถึงกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น  พบวํามีลักษณะเป็นผู๎ผลิต 
ที่มีกระบวนการผลิตซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
จึงถือได๎วําเป็นการจัดการหํวงโซํอุปทานแบบกรีน (Green Supply Chain Management) คือ  
การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการผลิต ซึ่งหลักการของ Green Supply Chain ถือเปน 
กระบวนการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโซอุปทานเพ่ือลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม อยางไร 
ก็ตามรายละเอียดการด าเนินการบริหารโซอุปทานแบบกรีนจะประกอบไปดวยกิจกรรมที่มีลักษณะ
ของกิจกรรมที่ตองค านึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่จะตามมาในทุกขั้นตอน เป็นแนวทาง 
การลดการใชทรัพยกรและมลพิษใหลดนอยลง รวมทั้งวิธีการไดมาซึ่งวัตถุดิบโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอม 
แลวน ามาผานกระบวนการผลิตที่สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Wang, 2003) 
 
7. ความเป็นมาและวิธีการบริหารจัดการองค์การของกิจการเพื่อสังคม (กรณีมูลนิธิโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร) 
 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรได๎จัดตั้งและด าเนินการงานสมุนไพรของ
โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ในปี พ.ศ. 2545 ตํอมาเพ่ือตอบสนองตํอนโยบายสาธารณสุข  
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มูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได๎รับการผลักดันและสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ที่มุํงหวังให๎
เกิดสุขภาพดีถ๎วนหน๎า จากนโยบายดังกลําวโรงพยาบาลจึงได๎น ากลยุทธ์มาใช๎สรุปได๎ดังตารางท่ี 11 
 

ตารางที่ 11 การน ากลยุทธ์มาใช๎ตามโนบายสุขภาพดีถ๎วนหน๎าของโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร 
 

กลยุทธ์ที่น ามาใช้ กิจกรรรมท่ีริเริ่มจัดท า 
การพัฒนาทรัพยากรใช๎ในท๎องถิ่น การผสมผสานการแพทย์พ้ืนบ๎านและสมุนไพรใน

ท๎องถิ่น ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการรักษาพยาบาล 
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการน าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับ

สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมาใช๎ 
การมีสํวนรํวมของชุมชน มีการอบรมอาสาสมัครประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ได๎

มี โอกาสเข๎ าไปมีสํวนรํวมและสนับสนุนเป็น
วิทยากร เพ่ือเผยแพรํความรู๎ในเรื่องตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับการดูแลสุขภาพ 

 

 จากตารางที่ 11 การน ากลยุทธ์มาใช๎ตามโนบายสุขภาพดีถ๎วนหน๎าของโรงพยาบาล
เจ๎าพระยาอภัยภูเบศรพบวํา ชาวบ๎านในจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะผู๎เฒําผู๎แกํ มีความรู๎มากมาย 
ด๎านการใช๎ยาสมุนไพร ซึ่งการเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ไมํเคยสอนหรือเคยสอนเพียง 200 – 300 ตัว
เทํานั้น และเมื่อเทียบกับความรู๎ที่ชาวบ๎านมีและความรู๎ที่บุคลากรของโรงพยาบาลฯ น าไปสอนนั้น 
เป็นเพียงความรู๎ที่จ ามาจากต ารา ไมํมีประสบการณ์ในการใช๎จริง ปรากฏผลจริง ตํางจากความรู๎ของ
ชาวบ๎าน ซึ่งล๎วนเคยเก็บสมุนไพรมาใช๎เป็นยา มีประสบการณ์จากความรู๎ที่สั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคน  
(สุภาภรณ์ ปิติพร, 2554) 

เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของวงการสมุนไพร คือ โดยปกติการน าสมุนไพรมาใช๎เป็นยามีอยูํ 
2 ทาง คือ การเป็นยาแผนโบราณ ห๎ามผสมปรุงแตํงอะไรที่ผิดไปจากธรรมชาติ ต๎องเป็นลูกกลอน  
ยาต๎ม ยาชง ยาดอง ฯลฯ ที่เคยท ามาแตํดั้งเดิมเทํานั้น และการสกัดจากสมุนไพร โดยวิธีสกัดสารจาก
สมุนไพรให๎เป็นสารเดี่ยว สารบริสุทธิ์ มีการศึกษาสูตรโครงสร๎าง วิธีการตรวจวิเคราะห์ และมีผลการ
ทดลองการใช๎ในมนุษย์อยํางสมบูรณ์ ซึ่งแนวทางนี้ประเทศไทยยังไมํประสบความส าเร็จแม๎แตํชนิด
เดียว ท าให๎ประเทศไทยต๎องขาดดุลการค๎าด๎านยาเป็นอยํางมาก นับเป็นจุดเริ่มต๎นของการผลิตยา
สมุนไพรของโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2529 เริ่มจากมีผู๎ปุวยเด็กปุวยเป็นโรคเริมในปาก รับประทาน
อาหารไมํได๎ ท าให๎เด็กได๎รับความมรมานมาก และยาน าเข๎าจากตํางประเทศมีราคาคํอนข๎างสูง และ
พบวํารักษาผลได๎ไมํดีนัก กุมารแพทย์ได๎ปรึกษากับทางฝุายเภสัชกรรม เภสัชกรจึงได๎น าเสลดพังพอน
ตัวเมีย ซึ่งเป็นความรู๎ที่ได๎จากชาวบ๎านที่น าสมุนไพรมาใช๎ในการรักษาโรคเริม และงูสวัด ฝุายเภสัช
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กรรมจึงศึกษาข๎อมูลเพ่ิมเติมถึงความเป็นพิษจากงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ องค์การมหิดล 
ปรากฏวําไมํพบพิษ ยกเว๎นให๎รับประทานในปริมาณมากอยํางตํอเนื่อง จากข๎อมูลดังกลําว ฝุายเภสัช
กรรมน าใบเสลดพังพอนตัวเมียหรือพญายอมาแปรรูปพัฒนาเป็นยารักษาโรคเริมในปาก ในรูปแบบกลี
เซอรีน ซึ่งใช๎ได๎ผลดีมาก นับเป็นครั้งแรกที่มีการผลิตยาสมุนไพรไทย โดยน ากรรมวิธีและสารที่ใช๎ใน
การแพทย์แผนปัจจุบันมาผลิตเป็นยาสมุนไพรในรูปแบบใหมํ  

จากนั้นเป็นต๎นมามีการน าเสลดพังพอนตัวเมียมาใช๎ที่โรงพยาบาลฯ แล๎วยังมีแพทย์น าไป
จํายให๎ผู๎ปุวยที่คลีนิคด๎วย ตํอมาได๎พัฒนาการผลิตเสลดพังพอนตัวเมีย ในรูปแบบของครีมทาแก๎โรค
เริม งูสวัด อีสุกอีใส ยาหมํองทาแก๎บวมและคัน จากแมลงสัตว์กัดตํอย และคาลาไมน์ รักษาอาการผื่น
คัน หรือลมพิษ ท าให๎ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช๎ยาจากสมุนไพรและหันมานิยมใช๎มากขึ้น 
นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของแนวคิดเรื่องยาสมุนไพร ที่แตกตํางจากสมุนไพรในอดีตที่ผํานมา 
ระยะแรกผลิตภัณฑ์ยังไมํแพรํหลายนัก เพราะสํวนใหญํใช๎เฉพาะผู๎ปุวยภายในโรงพยาบาลฯ เทํานั้น  
ปีแรกมียอดจ าหนํายประมาณพันกวําบาท แตํทางโรงพยาบาลฯ สามารถทดแทนยาน าเข๎าจาก
ประเทศได๎สํวนหนึ่ง (มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร 2554) จากความส าเร็จดังกลําว จึง
พบวําโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ได๎ใช๎หลักการจัดการ ตามที่ Oliver Sheldon ชาวอังกฤษ
ได๎พัฒนาความคิดในเรื่องการจัดการและการบริหาร ที่ได๎เสนอหลัก 3 ประการ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 12 หลักการจัดการของโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรตามแนวคิดของ Oliver Sheldon  
 

หลักการ รายละเอียด 
1. การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการ

ประสานงานในหน๎าที่ตํางๆ   
2. การจัดการ (Management) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายภายใน

ขอบเขตจากการก าหนดนโยบายโดยฝุายบริหาร 
3. หน๎าที่ในการจัดองค์การ (Organizing) เป็นกระบวนการประสานงานระหวํางบุคคลหรือ

ระหวํางกลุํมบุคคล 
 

จากตารางที่ 12 แสดงหลักการจัดการของโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรตาม
แนวคิดของ Oliver Sheldon ที่มีหลักการบริหาร หลักการจัดการ และหน๎าทีในการจัดองค์การจึงได๎
ท าการผลิตยาจากสมุนไพรอ่ืนๆ พร๎อมทั้งท าการศึกษาวิจัยผลการใช๎ทางคณิตศาสตร์ภายใต๎โครงการ 
GTZ ที่สนับสนุนโดยประเทศเยอรมนี ได๎แกํ ฟูาทะลายโจร ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ปัจจุบันนําจะเป็น
สมุนไพรที่ผู๎คนคุ๎นหูคุ๎นตาท าให๎สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  
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ตํอมาได๎ผลิตยาสมุนไพรในรูปแคปซูล ยาหมํองน้ า น้ ามันตํางๆ โลชั่นกันยุง และชาชง 
เป็นต๎น แตํการพัฒนานั้นไมํได๎มุํงเน๎นเพ่ือเพียงให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ แตํยังท าการพัฒนาในเรื่องของ
เครื่องมือในการผลิตที่เหมาะสมด๎วยเทคโนโลยีที่เรียบงําย และการทดสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพร
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของการบริหาร การจัดการ รวมทั้ง
หน๎าที่ของโรงพยาบาลที่มีบทบาทในเรื่องการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข๎องกับการรักษาโรค 
เป็นการประสานงานระหวํางบุคคล หรือระหวํางกลุํมบุคคล เชํน องค์การภายนอกที่จัดโครงการ
สนับสนุนบทบาทตํางๆ ของโรงพยาบาล หลังจากประเทศไทยเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ การพ่ึงตนเอง
ด๎านการดูแลสุขภาพจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก๎ไขปัญหา เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รัฐบาล เล็งเห็น
ศักยภาพและมอบโอกาสแกํโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ให๎การสนับสนุนในการจัดท าโครงการ
สาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยํางครบวงจร โดยท าการศึกษาตั้งแตํกระบวนการปลูก การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป ไปจนถึงการจ าหนําย ทํานผู๎อ านวยการโรงพยาบาลฯ ขณะนั้นคือ น.พ. เปรม ชินวันทนา
นนท์ ได๎ปรึกษากับฝุายเภสัชกรรมเพ่ือหาแนวทางพัฒนาสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสมุนไพรไทย สนับสนุน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและชํวยเหลือเศรษฐกิจในชุมชน จึงเป็นจุดเริ่มต๎นที่ท าให๎ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัย
ภูเบศร มีการพัฒนาการผลิตสูํผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย โดยจัดท าในรูปแบบของใช๎ประจ า วัน 
และเครื่องส าอาง ได๎แกํ ครีมบ ารุง ครีมล๎าง แชมพู ครีมนวดผม สบูํ และยาสีฟัน นอกจากนี้ยังได๎ผลิต 
น้ าสมุนไพร ซึ่งได๎การตอบรับจากผู๎บริโภคอยํางกว๎างขวาง เนื่องจากมีคุณคําทางโภชนาการสูง และมี
ราคาถูก (สุภาภรณ์ ปิติพร, 2554) เมื่อโรงพยาบาลประสบปัญหาคําเงินบาทลอยตัวใน ท าให๎
โรงพยาบาลต๎องแบกรับภาระคําใช๎จํายจากการใช๎ยาที่น าเข๎าจากตํางประเทศเป็นจ านวนมาก ด๎วย
เหตุผลดังกลําวท าให๎โรงพยาบาลต๎องการหายาสมุนไพรเข๎ามาใช๎ทดแทนยาน าเข๎า พร๎อมกับในสมัย
นั้นได๎เกิดกระแสความนิยมกลับมาใช๎สิ่งตํางๆ ที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น และเกิดกระแสการใช๎
ธรรมชาติบ าบัดในการรักษาโรคท าให๎โรงพยาบาลพยายามพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพรมากขึ้น เชํน 
แคปซูลเพชรสังฆาตมีสรรพคุณชํวยระบาย ก็น ามาใช๎รักษาโรคริดสีดวงทวาร แคปซูลเถาวัลย์เปรียง 
แก๎ปวดเมื่อย แคปซูลขมิ้นชัน แก๎โรคกระเพาะ  

จากการพัฒนาดังกลําวแม๎จะอยูํชํวงวิกฤติทางเศรษฐกิจ ภาวะคําเงินบาทลอยตัวอยํางไร
ก็ตามก็ยังพบวํา โรงพยาลบาลได๎น าหลักการจัดการตามหลักการบริหารของ Luther Gulilck และ 
Lyndall Urwick ได๎เสนอแนวคิดในการจัดการซึ่งเป็นหน๎าที่ของฝุายบริหาร จะต๎องด าเนินการ 
POSDCORB การจัดการตามหลักการบริหาร 8 ประการ คือ P (Planning) การวางแผน : เป็นการ
ก าหนดสิ่งที่ต๎องการและวิธีการให๎บรรลุผลตามต๎องการ O (Organizing) การจัดองค์การ : เป็นการ
ก าหนดโครงสร๎างที่เป็นทางการของอ านาจ S (Staffing) การบริหารงานบุคคล D (Directing)  
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การสั่งการ  Co (Co-ordinating) การประสานงาน R (Reporting) การรายงานตํอฝุายบริหาร  
B (Budgeting) การวางแผนการเงิน บัญชีและการควบคุม ดังนี้ 

เริ่มต๎นมีการวางแผน P (Planning) ก าหนดสิ่งที่ต๎องการและวิธีการให๎บรรลุผลตาม
ต๎องการ O (Organizing) การจัดองค์การ โดยการก าหนดโครงสร๎างที่เป็นทางการของอ านาจ  
เชํน การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 
“ปราจีนบุรีเมืองนําอยูํ เชิดชูทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรและอุตสาหกรรมก๎าวหน๎า ภูมิปัญญา  
แพทย์แผนไทย” ได๎มีการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ขึ้น โดยมอบให๎โรงพยาบาล
เจ๎าพระยาอภัยภูเบศรเป็นเจ๎าของโครงการนี้ ทางโรงพยาบาลได๎ท าความรํวมมือกับองค์การบูรพา 
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระดับปริญญาตรี โดยองค์การบูรพา
รับผิดชอบในวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน สํวนวิชาพรีคลินิก และคลินิก โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบ
ศรเป็นผู๎รับผิดชอบและนอกจากนี้โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรได๎ขอรับรองสถาบันในการเป็นผู๎
ฝึกอบรมหลักสูตรการนวดฝุาเท๎าเพ่ือสุขภาพ (90 ชั่วโมง) หลักสูตรการนวดน้ ามันอภัยภูเบศร (120 
ชั่วโมง) หลักสูตรการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ (150 ชั่วโมง) จากคณะกรรมการวิชาชีพ และได๎เปิดท าการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรผู๎ชํวยแพทย์แผนไทย (นวดไทย 430 ชั่วโมง) โดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยา
อภัยภูเบศรได๎เข๎ารํวมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรด๎านการนวดแผนไทยอยํางตํอเนื่อง 
เชํน โครงการไหว๎ครูตํอเทียนภูมิปัญญา 

ในสํวนของการบริหารงานบุคคล D (Directing) การสั่งการ CO (Co-ordinating) การประสานงาน  
R (Reporting) การรายงานตํอฝุายบริหาร นั้น คือในปัจจุบันมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร
ได๎ด าเนินกิจกรรมตํางครอบคลุมตั้งแตํการรวบรวมข๎อมูลสมุนไพรจากหมอยาพ้ืนบ๎าน อนุรักษ์ต ารายา
โบราณ การจัดสวนสมุนไพรสาธิต พัฒนาประสิทธิภาพกลุํมหมอนวดแผนไทย การสํงเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรแกชําวบ๎านรวมทั้งรับซื้อสมุนไพรท าให๎เกิดการสร๎างงาน สร๎างรายได๎แกํชาวบ๎านในชุมชน
และสังคม โดยเข๎าไปมีสํวนรํวมในชุมชนเพ่ือรักษาทรัพยากรท๎องถิ่น สํงเสริมภูมิปัญญาด๎านสมุนไพร 
เน๎นที่กระบวนการเรียนรู๎ให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎ โดยภารกิจหลักของมูลนิธิคือการพัฒนา
สมุนไพรอยํางมีคุณภาพให๎กับผู๎บริโภค นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมภายใน คือ มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ๎าพระยาอภัยภูเบศรจะจัดเจ๎าหน๎าที่เกษตรอินทรีย์จ านวน 2 คน เพื่อก ากับดูแลงานด๎านผลิตวัตถุดิบ
เกษตรอินทรีย์ โดยท าหน๎าที่สํงเสริมและพัฒนาการผลิต วางแผนประมาณการผลผลิตให๎สอดคล๎ อง
กับความต๎องการของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร และยังท าหน๎าที่เป็นผู๎ตรวจฟาร์มของ
ระบบควบคุมภายใน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขของการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ มกท. ใน
สํวนนี้ได๎มีการจัดท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใน โดยใช๎มาตรฐานของ มกท. เป็นกรอบอ๎าง อิง แตํ
น ามาสรุปยํอให๎งํายตํอความเข๎าใจและการปฏิบัติ พร๎อมกับเพ่ิมเติมข๎อก าหนดเฉพาะบางประการเข๎า
ไป เชํน เกษตรกรที่ขอสมัครเข๎าโครงการสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ จะต๎องน าตัวอยํางดินและน้ ามาให๎
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มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ตรวจสอบกํอน ก าหนดให๎สมาชิกท าการเก็บเกี่ ยวสมุนไพร
แตํละชนิดตามอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม มีบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดมาตรฐาน เชํน หยุดรับซื้อ
ผลผลิตเป็นการชั่วคราว เป็นต๎น รวมถึงในทุกปีจะมีการจัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องเกษตรอินทรีย์แกํ
สมาชิกทุกปี เจ๎าหน๎าที่ทั้ง 2 คน จะไปตรวจเยี่ยมฟาร์มของสมาชิกทุกราย ตลอดจนสถานที่แปรรูป
วัตถุดิบปีละ 3 ครั้ง แล๎วน าเสนอข๎อมูลให๎คณะกรรมการรับรองของโครงการโรงพยาบาลเจ๎าพระยา
อภัยภูเบศร พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้มีการเก็บตัวอยํางดินและน้ าจากฟาร์มของเกษตรกรไปตรวจ
การตกค๎างของโลหะหนัก และสารพิษทางการเกษตรปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ได๎พัฒนาหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร โดยท าการฝึกอบรมและ
จัดท าคูํมือแนะน าและข๎อปฏิบัติตั้งแตํการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
ซึ่งกลุํมได๎รํวมมือกันและดูแลให๎สมาชิกปฏิบัติตาม เพ่ือให๎ได๎วัตถุดิบที่มีทั้งคุณภาพในด๎านสาระส าคัญ
ที่เป็นตัวยา และมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่กํอโรค 

หลักการบริหารสุดท๎ายที่ส าคัญคือการรายงานตํอฝุายบริหาร B (Budgeting) การ
วางแผนการเงิน บัญชีและการควบคุม นั้น โรงพยาบาลก็มีการวางแผนการเงินและงบประมาณไว๎
ชัดเจน เชํนโครงการพัฒนาเฮลท์คอมเพล็กซ์ (Health Complex) หรือโครงการอภัยภูเบศรเวชนคร 
บนพ้ืนที่เกือบ 200 ไรํ บริเวณใกล๎เขาใหญํ งบประมาณหลักร๎อยล๎านบาท โดยองค์กรทีเซล (TCELS) 
หรือศูนย์ความเป็นเลิศด๎านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ได๎ลงนามบันทึกความเข๎าใจ (MOU) 
รํวมกันเพ่ือดีไซน์ศูนย์แหํงนี้ขึ้นมา ซึ่งภายในจะประกอบด๎วยแหลํงปลูกสมุนไพรหายากประมาณ 
2,000 ชนิด แหลํงเรียนรู๎เรื่องสมุนไพร ศูนย์เทรนนิ่งในการดูแลผู๎สูงอายุ และอ่ืน ๆ  ขณะนี้เริ่มปรับ
พ้ืนที่และลงพืชพรรณแล๎วประมาณ 20% แตํจะแล๎วเสร็จเมื่อไหรํนั้นขึ้นอยูํกับงบประมาณ เพราะ 
การลงทุนสูงต๎องท าเป็นเฟส คาดวําถ๎าจะให๎มีสมุนไพรครบสมบูรณ์เป็นมาตรฐานสากล นําจะใช๎เวลา
ประมาณ 10 ปี แตํถ๎าส าเร็จในเบื้องต๎นจะใช๎เวลาราว 5 ปี ซึ่งมีแผนที่จะจัดงานสมุนไพรโลกที่นี่ 
เหมือนงานพืชสวนโลกนอกเหนือจากนโยบายการรักษาพยาบาลแบบผสมผสาน คือ แผนไทยกับ 
แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทยแล๎ว อภัยภูเบศรมุํงมั่นที่จะเป็นผู๎น าด๎านสมุนไพรในระดับ
อาเซียน โดยจะมีโครงการตําง ๆ ตั้งแตํ "โครงการบางเดชะ" บนเนื้อที่ประมาณ 54 ไรํ อยูํระหวําง 
ของบประมาณผํานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย โดยงบประมาณปี 2558 จ านวน 11.1 ล๎านบาท 
งบประมาณปี 2559 จ านวน 37.1 ล๎านบาท โครงการนี้จะเป็นแหลํงสมุนไพรพืชน้ าทั้งหมดที่จะ
รวบรวมพันธุ์ทั่วประเทศ โดยจะเป็นแหลํงของการเรียนรู๎ในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน พร๎อม
ที่พัก สถานที่ฝึกอบรม อยูํหํางจากโรงพยาบาลไปประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเฟส 1 จะแล๎วเสร็จ 
ในเดือนกันยายน คาดวําจะเปิดบริการได๎ในปีหน๎า  
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8. แนวคิดและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวคิดและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มเข๎ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลกนับตั้งแตํปี 

พ.ศ. 2515 เริ่มตั้งแตํสหประชาชาติจึงได๎จัดให๎มีการประชุมสุดยอดวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมของมนุษย์ 
(Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกร๎องให๎ทั่วโลกค านึงถึงการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดอยํางมีประสิทธิภาพและตํอมาในปีพ.ศ.  2526 สหประชาชาติได๎จัดตั้ง
สมัชชาโลกวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and 
Development) หรือเป็นที่รู๎จักกันโดยทั่วไปวํา “Brundtland Commission” ได๎เรียกร๎องให๎
ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตให๎ปลอดภัยจากสิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎องกับข๎อจ ากัดของ
ธรรมชาติรวมทั้งได๎เสนอวํามนุษยชาติสามารถท่ีจะท าให๎เกิด "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ขึ้นมาได๎ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนได๎รับความส าคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อสหประชาชาติได๎จัดให๎มีการประชุมวํา
ด๎วยสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา (Un Conference on Environment and Development : 
UNCED) หรือการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535  
ซึ่งผลการประชุมนี้ผู๎แทนของ 178 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได๎รํวมลงนามรับรองแผนปฏิบัติ
การ 21 (Agenda 21) ซึ่ง ถือเป็นแผนแมํบทของโลกที่ประเทศสมาชิกต๎องตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล๎อมและ เห็นความส าคัญท่ีจะรํวมกันพิทักษ์สิ่งแวดล๎อมเพ่ือสร๎างการพัฒนาที่ยั่งยืน ให๎เกิดขึ้น
ในโลกจากแผนปฏิบัติการ 21 ข๎างต๎นประเทศไทยของเราก็รับเอาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมารํวม
ด าเนินการด๎วยโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550-2554)  
ซึ่งนอกจากจะมุํงเน๎น "คน" เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน๎นเศรษฐกิจพอเพียง เน๎นชุมชนเข๎มแข็งและ
อ่ืนๆ แล๎วยังเน๎นด๎านการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด๎วย 

จากการพัฒนาประเทศที่ผํานมาตั้งแตํประเทศไทยได๎มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 ยังไมมํีการค านงึถึงผลการพัฒนาประเทศวํามีการพัฒนา
อยํางสมดุลใน 2 มิติหรือไมํ จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549) ได๎มีการอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
มาเป็นปรัชญาน าทางในการบริหารและพัฒนาประเทศโดยการสํงเสริมการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให๎ด าเนินไปในทางสายกลางและให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพทั้งในการบริหารพัฒนา  
ทั้งคนเศรษฐกิจสังคมที่มีความเกื้อกูลและไมํเกิดความขัดแย๎งซึ่งกันและกันซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจให๎
ขยายตัวอยํางมีคุณภาพและแขํงขันได๎จะต๎องค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมที่สามารถสงวนรักษาไว๎ใช๎ประโยชน์ได๎อยํางยาวนานด๎วย  ทั้งนี้เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถเป็นฐานการ
ผลิตของระบบเศรษฐกิจและการด ารงชีวิตของมนุษย์ได๎อยํางตํอเนื่องตลอดไป 
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หลังจากการประชุมที่กลําวแล๎วข๎างต๎นที่เมืองบราซิลประเทศไทยก็ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นผลให๎ประเทศ ไทยได๎น าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎
วิสัยทัศน์ส าหรับการพัฒนาในอีก 20 ปี ข๎างหน๎า ซึ่งจุดเน๎นในการแก๎ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับชีวิตของคนสํวนใหญํให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูํดีมีสุขของคนไทย โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการในการท างาน เพ่ือให๎เอ้ือตํอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
ประเทศที่มุํงสูํประสิทธิภาพและคุณภาพให๎สามารถก๎าวทันโลกในรูปของเศรษฐกิจที่มีความสมดุล
พอประมาณอยํางมีเหตุผล สร๎างภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันโลก เสริมสร๎างจิตใจให๎คนมีคุณธรรมและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงใช๎พัฒนาความเป็นอยูํของประชาชนมา
โดยตลอดในรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่เรียกวําทฤษฎีใหมํเพ่ือรับกับผลกระทบวิกฤติ ระยะสั้น 
และผํอนคลายปัญหาในระยะยาวได๎ (เฉลิมเกียรติ แก๎วหอม, 2555) 

"การพัฒนาบ๎านเมืองให๎เจริญยิ่งขึ้นไปนั้นยํอมต๎องพัฒนาบุคคลกํอน เพราะถ๎าบุคคลอัน
เป็นองค์ประกอบของสํวนรวมไมํได๎รับการพัฒนาแล๎วสํวนรวมจะเจริญและมั่นคงได๎ยากยิ่ง  
การที่บุคคลจะพัฒนาได๎ก็ด๎วยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษา การศึกษานั้นแบํงเป็นสองสํวนคือ 
การศึกษาวิชาการ (Academic Learning) สํวนหนึ่งกับการอบรมบํมนิสัย (Spiritual Development)  

ให๎เป็นผู๎มีจิตใจใฝุดีใฝุเจริญ มีปกติ ละอายชั่วกลัวบาปสํวนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต๎องพัฒนาให๎
ครบถ๎วนทั้งสองสํวน เพ่ือให๎บุคคลได๎มีความรู๎ไว๎ใช๎ประกอบการและมีความดีไว๎เกื้อหนุนการ ประพฤติ
ปฏิบัติทุกอยํางให๎เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และอ านวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์"  (พระบรม
ราโชวาทพระราชทานแกํผู๎น าเยาวชนและเจ๎าหน๎าที่ ณ ส านักจิตรลดารโหฐาน 14 ตุลาคม 2512) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่อยูํบนพ้ืนฐานของหลักการที่เรียกวํา “ความยุติธรรม
ระหวํางสองรุํน” (Integration Equity) กลําวคือการพัฒนาแบบยั่งยืนสามารถครอบคลุมสองลักษณะ
ได๎แกํ (มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2554)     

ลักษณะที่หนึ่ง เน๎นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีขีดจ ากัดโดยมุํงเน๎นวิธีของ 
ประชาชนที่มีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยูํได๎ทํามกลางกระแสวิกฤติหรือเศรษฐกิจที่ปั่นปุวนโดย
วิธีการแรก คือ “เน๎นหลักความพอดี” และการตอบสนองตํอความจ าเป็นพื้นฐานเทําท่ีจ าเป็น 

ลักษณะที่สอง เน๎นเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติเพราะวําธรรมชาติ
ไมํได๎ มีไว๎เพ่ือให๎มนุษย์น าไปใช๎อยํางฟุุมเฟือยและล๎างผลาญ วิธีของการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร
หรือการใช๎สอยให๎คุ๎นคําและได๎ใช๎น๎อยลง อยํางไรก็ตามประเด็นนี้ก าลังเป็นที่นําสนใจของมวลหมูํ
ธรรมชาติเพราะวําความ สัมพันธ์กับประชากรการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ การเพ่ิมประชากรและความ
ทางเทคโนโลยีขาดความสมดุลอยํางไรก็ตามวิธีการพัฒนา แบบยั่งยืนควรจะสามารถท าได๎อยํางน๎อย
สามด๎าน ได๎แกํ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและด๎านนิเวศวิทยา 
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การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมความถึง 3 ด๎าน คือเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเชื่อมโยง
และสัมพันธ์กัน โดยโครงการพัฒนาใดๆ ต๎องค านึงถึงองค์ประกอบทั้ง  3 ด๎านนี้ ดังนั้นการพัฒนาที่
ยั่งยืนจึงเป็นอะไรที่ไกลกวําเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม แตํเป็นการเปลี่ยนโครงสร๎างระบบเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดีท าให๎
คนอยูํรํวมกับธรรมชาติโดยไมํท าลายล๎างอยํางที่ผํานมา และให๎อยูํรํวมกันเป็นชุมชนอยํางอยูํดีกินดี
และอยูํเย็นเป็นสุข (สุทธิดา ศิริบุญหลง, 2554)  

หลักการพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่มุํงเน๎นการสร๎างสมดุลในสามมิติดังที่จะได๎
กลําวตํอไปนี้ล๎วนแล๎วแตํมีความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกันดังนี้ (มหาวิทยาลัยขอนแกํน.  2554 : 55) 
          1. มิติการพัฒนาด๎านสังคม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมให๎เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางสมดุลโดยพัฒนาคนไทยให๎มีผลิตภาพสูง ขึ้น
ปรับตัวรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงมีส านึกและวิถีชีวิตที่เก้ือกูลตํอ ธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสที่จะได๎รับ
การจัดสรรและผลประโยชน์ด๎านการพัฒนาและค๎ุม ครองอยํางทั่วถึงและเป็นธรรมและพ่ึงพาตนเองได๎
อยํางมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคมที่สร๎างการมีสํวนรํวมจากทุกฝุายรวมทั้งมีทุนทาง สังคมที่อยูํ
หลากหลายมาใช๎อยํางเหมาะสม เพ่ือสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมที่มีคุณภาพมีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
และมีความ สมานฉันท์เอ้ืออาทร 
           2. มิตกิารพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอยํางตํอเนื่องใน
ระยะยาวและเป็นการขยายตัวทาง เศรษฐกิจที่มีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต๎องเป็นไปอยําง
สมดุลและเอ้ือตํอประโยชน์ตํอคนสํวน ใหญํเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแขํงขันและ
การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจนั้นจะต๎องน ามาจากกระบวนการผลิตที่ใช๎เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณ
ของเสีย ไมํท าลายสภาพแวดล๎อมไมํสร๎างมลพิษที่จะกลายมาเป็นต๎นทุนทางการผลิตในระยะตํอไป
รวมทั้งเป็นข๎อจ ากัดของการเศรษฐกิจอยํางมีประสิทธิภาพอยํางยั่งยืน 
           3. มิติการพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม หมาย ถึง การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ในขอบเขตที่คงไว๎ซึ่งความหลากหลายทาง ชีวภาพและสามารถพลิกฟ้ืนให๎กลับสูํสภาพใกล๎เคียงกับ
สภาพเดิมให๎มากที่สุด เพ่ือให๎คนรุํนหลังได๎มีโอกาสและมีปัจจัยในการด ารงชีพ ซึ่งจะต๎องปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติมุํงการจัดการให๎เกิด สมดุลระหวํางการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ 
ได๎อยํางเกื้อกูลรวมถึงการชะลอการใช๎และ น าเทคโนโลยีสะอาดมาใช๎ให๎มากที่สุด 
 แนวคิดและหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ได๎รับความนิยมและมีการน าไปใช๎อยํางจริงจังในหลาย
ประเทศทั่วโลก เชํน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต๎ และสิงคโปร์ เป็นต๎น โดยประเทศ
อังกฤษนั้น ถือได๎วําเป็นผู๎น า ในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ เนื่องจากได๎เริ่มมีการด าเนินการ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และกลุํมคนที่มีความคิดสร๎างสรรค์มาเป็น เวลากวํา 10 ปี ตั้งแตํ
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ในชํวง พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีกํอตั้ง Creative Task Force ภายใต๎กระทรวงวัฒนธรรมสื่อสารและ 
การกีฬา (Department of Culture, Media and Sport : DCMS) เพ่ือรับผิดชอบดูแลอุตสาหกรรม
ความคิด สร๎างสรรค์ ซึ่งตํอมาในปี พ.ศ. 2548 ได๎พัฒนาตํอเนื่องกลายเป็นโครงการเศรษฐกิจ 
เชิงสร๎างสรรค์ (The Creative Economy Program) เนื่องจากประเทศอังกฤษได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของอุตสาหกรรมความคิดสร๎างสรรค์ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได๎เข๎าประเทศ 
สูงถึงร๎อยละ 7.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตสูงถึงร๎อยละ 5 ตํอปี ซึ่งคิด
เป็นสองเทําของอุตสาหกรรมอ่ืน และมีการจ๎างงานในอุตสาหกรรม ดังกลําวถึงกวํา 1.8 ล๎านคน ค าวํา 
“เศรษฐกิจสร๎างสรรค์” ถูกกลําวถึงและเป็นที่ยอมรับอยํางเป็นทางการในระดับรัฐบาลครั้งแรกใน
ประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2540 ตํอมาปี พ.ศ. 2544 Department of Culture, Media and 
Sport ได๎ให๎ค าจ ากัดความของ “อุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ (Creative Industries)” ไว๎วํา “Those 
industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which 
have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation 
of intellectual property.” และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎แปล
ความหมายของค าจ ากัดความนี้วํา “เศรษฐกิจที่ประกอบด๎วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิด 
สร๎างสรรค์ของบุคคล ทักษะความช านาญ และความสามารถพิเศษ ซึ่ง สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ใน
การสร๎างความมั่งคั่งและสร๎างงานให๎เกิดขึ้นได๎ โดยที่สามารถสั่งสมและสํงผํานจากคนรุํนเกําสูํรุํนใหมํ
ด๎วยการคุ๎มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา” 

ในยุคที่อังกฤษเริ่มน าเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มาใช๎ในการพัฒนาประเทศ มาจากการเน๎น
พัฒนาประเทศเป็นอุตสาหกรรม ผลิตสินค๎าสํงออกไป ขาย แตํท าไปท ามาเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมสูง อยํางที่นักวิชาการ เรียกวํา “รวยกระจุก จนกระจาย” นายทุนเจ๎าของโรงงาน เจ๎าของ
ธุรกิจ ร่ ารวย แตํประชากรสํวนใหญํของประเทศยากจน เป็นได๎เพียงลูกจ๎างโรงงาน เพราะสินค๎าของ
อังกฤษจะขายดีขายแขํงกับประเทศอ่ืนได๎ ต๎องท าให๎มีราคาถูก ลดต๎นทุน กดคําจ๎างแรงงาน และ 
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่สิ้นเปลืองทรัพยากรสูง แตํขายได๎ราคาต่ า หากปลํอยไปอยํางนี้ประเทศอาจ 
มีปัญหา รัฐบาลอังกฤษเลยมีนโยบายปรับรูปแบบการพัฒนาใหมํ หันมาใช๎เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 
สร๎างสรรค์ สํงเสริมการผลิตสินค๎าเชิงวัฒนธรรม ภาพยนตร์ ดนตรี สิ่งพิมพ์ กิจการวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ การโฆษณา การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์พัฒนา
สินค๎าให๎มีคุณภาพ ใช๎ ทรัพยากรน๎อยลง แตํได๎ราคามากขึ้น เพ่ือท าให๎คนอังกฤษมีทางเลือกมากขึ้น 
ไมํใชํเป็นได๎เพียงลูกจ๎างโรงงานแตํชํวยกระจายรายได๎ไปสูํประชาชนในวงกว๎าง มากขึ้น แม๎เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์จะถือก าเนิดและได๎รับความนิยมใน หลายประเทศมาแล๎วกวํา 10 ปี แตํกลับได๎รับความ
นิยมในประเทศไทยเมื่อ 2-3 ปีที่ผํานมา  
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ค าวํา “เศรษฐกิจสร๎างสรรค์” และแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์เริ่มเป็นที่
นิยมและมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในปี พ.ศ. 2546 องค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization, WIPO) จึงได๎ให๎ค านิยามของ “เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์” ไว๎วํา “Industries that include the cultural industries plus all cultural or artistic 
production, whether live or produced as an individual unit. The creative industries are 
those in which the product or service contains a substantial element of artistic or creative 
endeavor.” (WIPO, 2003) และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎แปล
ความหมายของค า จ ากัดความนี้วํา “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ประกอบด๎วยผลิตภัณฑ์ทาง 
วัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมด ทั้งในรูปสินค๎าและบริการที่ต๎องใช๎ความพยายามในการสร๎างสรรค์งาน 
ไมํวําจะเป็นการท าขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้น หรือผํานกระบวนการผลิต และเน๎นการปกปูองผลงาน
ผําน Copyright “เศรษฐกิจสร๎างสรรค์” หมายความวํา แนวคิดการขับเคลื่อน เศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ของการใช๎องค์ความรู๎ การสร๎างสรรค์งานและการใช๎ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมการสั่งสมความรู๎ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํ เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ 
(Creative Economy) หมายถึง เศรษฐกิจที่สํงเสริมให๎มีการผลิตสินค๎าและบริการโดยอาศัยความ
ได๎เปรียบเชิง เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) โดยใช๎ประโยชน์จาก สินทรัพย์ทาง 
วัฒนธรรม (Cultural Assets) ซึ่งหมายรวมถึง ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยูํ 
ผสมผสานกับความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์และระดับ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือสร๎างความแตกตําง
ให๎กับสินค๎าและบริการ รวมทั้ง สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค โดยสินค๎าและบริการ
เชิง สร๎างสรรค์ เหลํานี้มีลักษณะเดํนรํวมกัน คือ มีความเป็นเอกลักษณ์ ยากตํอการลอกเลียนแบบ
และมักขายได๎ราคา ความหมายของเศรษฐกิจสร๎างสรรค์อยูํในขั้นตอนของการ พัฒนาอยํางตํอเนื่องจึง
มีการให๎ค านิยามเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ (Creative Economy) อยํางหลากหลาย ดังที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ได๎นิยามวํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ (Creative 
Economy)  หมายถึง  แนวคิดการ ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช๎องค์ความรู๎ 
(Knowledge) การศึกษา (Education) การสร๎างสรรค์งาน (Creativity) การใช๎ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ตลอดจนการ สั่งสมความรู๎ของสังคม
และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมํ ในขณะที่ John Howkins ได๎ให๎นิยามของ Creative Economy ไว๎วํา 
“How people make money from idea” หมายถึง การสร๎าง มูลคําที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ 
ในสํวนของศูนย์สร๎างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) ได๎ให๎
นิยาม Creative Economy ไว๎วํา “การสร๎าง มูลคําที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ สาขาการผลิตที่
พัฒนาไปสูํเศรษฐกิจ สร๎างสรรค์และอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ (Creative Industries: CI)” เป็น กลุํม
กิจกรรมการผลิตที่ต๎องพ่ึงพาความคิดสร๎างสรรค์เป็นวัตถุดิบส าคัญ และยังมีองค์กรความรํวมมือเพ่ือ
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การค๎าและการพัฒนา (United Nation Conference on Trade and Development: UNCTAD) 
ได๎ให๎ความหมายของ “เศรษฐกิจสร๎างสรรค์” ในบริบทของการขับเคลื่อนการ พัฒนาเศรษฐกิจไว๎อีก
วํา “เป็นแนวความคิดในการพัฒนาและสร๎างความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช๎สินทรัพย์ที่เกิด
จากการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์”  

โดยสรุป ความหมายของ “เศรษฐกิจสร๎างสรรค์” มีองค์ประกอบรํวมของแนวคิด 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช๎องค์ความรู๎ การศึกษา การสร๎างสรรค์งาน และการใช๎
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ของสังคม และเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมสมัยใหมํ (ศูนย์สร๎างสรรค์งานออกแบบ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู๎ 
(องค์การมหาชน, 2554)  

ความหมายของเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ในบริบทประเทศไทย โดยสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ (2554) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร๎างและใช๎องค์ความรู๎ 
ความคิดสร๎างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎
ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินค๎าและบริหารใหมํเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ โดยมีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ตามกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ของไทย ดังภาพที ่16  

 

 
 

ภาพที่ 16 กรอบแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ของไทย 
ที่มา: อาคม เติมพิทยาไพสิฐ. “เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ของไทย.” เอกสารประกอบการประชุมผู๎บริหาร
ระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม, 24 มีนาคม 2554.  
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จากภาพที่ 16 แสดงถึงเศรษฐกิจสร๎างสรรค์เกิดจากความคิด ความรู๎ ที่สั่งสมกันมานาน
ซึ่งภูมิปัญญาท๎องถิ่นก็เกิดจากความคิดของคนในท๎องถิ่น ซึ่งเป็นฐานส าคัญของเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
ดังนั้น การพัฒนาที่สร๎างสรรค์จึงมีองค์ประกอบรํวมในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
หลายประการ อาทิ การใช๎องค์ความรู๎ (Knowledge) การ ศึกษา (Education) การสร๎างสรรค์ 
งาน (Creativity) การใช๎ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐาน 
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมํ นอกจากนี้การพัฒนา  
ทางเศรษฐกิจของแตํละประเทศจะสามารถขับเคลื่อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สูงสุดตาม  
หลักเศรษฐศาสตร์ภายใต๎แนวคิดสร๎างสรรค์ได๎นั้นต๎องมุํงเน๎นการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจ
หลักที่ส าคัญ ในขณะที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแหํงชาติ (สศช.) 
ก าหนดขอบเขตเศรษฐกิจสร๎างสรรค์หรืออุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ของไทยโดยแยกเป็น 4 กลุํมหลัก  
ดังภาพที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 อุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ของไทย 
ที่มา: อาคม เติมพิทยาไพสิฐ. “เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ของไทย.” เอกสารประกอบการประชุมผู๎บริหาร
ระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม, 24 มีนาคม 2554.  

 

จากภาพที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหวํางภูมิปัญญาท๎องถิ่น กับเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ 

จากที่กลําวมาแล๎วในตอนต๎นวําภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นความรู๎ของคนในท๎องถิ่นที่มีการคิด สั่งสม  

สืบทอดและน าไปใช๎ประโยชน์ อันเป็นรากเหง๎าของ แตํละท๎องถิ่นที่มีความแตกตํางกัน ในขณะที่
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เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ประกอบ ด๎วย 4 ประเภทหลัก คือ การสืบทอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ สื่อและ

งาน สร๎างสรรค์ ซึ่งทุกประเภทเกิดบนฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นทั้งสิ้น นั่นหมายความวํา ต๎องมีภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นกํอนจึงจะเกิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ได๎ หรืออาจกลําวได๎ วําเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ไมํสามารถ

เกิดข้ึนได๎หากปราศจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

ส าหรับภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นเชิงสร๎างสรรค์และบริการ คือ ต๎องมีการคัดสรร

และน าเสนอด๎วยความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือให๎ สามารถผสานเข๎ากันได๎กับความต๎องการของผู๎บริโภคใน

ปัจจุบัน เทคนิคการยกระดับภูมิปัญญาท๎องถิ่น สูํการพัฒนาเชิงสร๎างสรรค์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็น

กระบวนการปรับตัว การเรียนรู๎และเป็นเรื่องของ กระบวนการ การเรียนรู๎ที่มีการกระท าอยําง

ตํอเนื่องและเป็นการเรียนรู๎ที่ขึ้นอยูํ กับการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มีกระบวนตํอเนื่อง  

มีการปรับตัว จึงเรียกวําเป็น Situated Knowledge ที่ส าคัญ คือ กระบวนการจัดการที่มีลักษณะ 

ที่ซ๎อนทับกันอยูํหลายมิติซึ่งความรู๎ในปัจจุบันมักจะให๎ความส าคัญที่ เน๎นความรู๎ในมิติเดียว โดยการ

จัดการเชิงเดี่ยว เชํน แนวทางการพัฒนา เชิงเดี่ยวที่เน๎นการพัฒนาอุตสาหกรรมต๎องการให๎ประเทศ

เป็นสังคมนิกส์และ สร๎างสังคมที่เป็นโลกอุตสาหกรรมแบบใหมํขึ้นในสังคมไทยจึงท าให๎การสํงเสริม 

การเกษตรมักเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เน๎นเพ่ือประโยชน์ในเชิงการค๎า เชํน การท าสวนยางพารา 

ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกอ๎อย แม๎กระทั่งการปลูกพืช ผลอ่ืนๆ อาทิ เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด ซึ่งใน

พืชผลเหลํานี้ แท๎ที่จริงก็ สามารถอยูํรํวมกันได๎หรือการเก็บเกี่ยวพันธุ์พืชก็จะมีลักษณะที่มีพันธุ์พืช

อยําง หลากหลาย สํวนในการจัดการก็สามารถน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามาจัดการผสม ผสานกับการ

ผลิตแบบใหมํได๎ ถือเป็นการจัดการเชิงซ๎อน นั่นก็คือ การดึงความ รู๎จากที่อ่ืนๆ เข๎ามาผสมผสาน  

การปรับตัวให๎เข๎ากับประเพณีเดิมเพ่ือให๎เกิด ความหมายใหมํอยํางสอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ท าให๎ความรู๎ท๎องถิ่นเป็น ความรู๎ที่ต๎องผํานกระบวนการเรียนรู๎ การผสมผสานและการปรับตัว

ตลอดเวลา ไมํหยุดนิ่ง ซึ่งในการจัดการภูมิปัญญาถือเป็นความรู๎ที่ซ๎อนทับกันหลายมิติมิใชํ มิติเดียว  

ดังนั้น ภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับการพัฒนาจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีต๎องคิดถึง กระบวนการจัดการ

ที่มีลักษณะเชิงซ๎อน อันเป็นการปฏิเสธแนวทางการพัฒนา ประเทศที่ผํานมาที่ใช๎ฐานความรู๎ประเภท

เดียว ซึ่งเรียกวํา “ความรู๎ทาง วิทยาศาสตร์” เพียงประการเดียวเทํานั้น แม๎วําความรู๎ทางวิทยาศาสตร์

จะมี ความส าคัญก็ตาม ในขณะเดียวกันโลกปัจจุบันก็มีวัฒนธรรมที่ หลากหลาย มีมนุษย์ตําง

วัฒนธรรม ซึ่งล๎วนแตํได๎สร๎างภูมิปัญญาของตนเองขึ้นมา ท าให๎ มนุษย์แตํละชุมชนท๎องถิ่นสามารถเดิน

ไปข๎างหน๎าได๎อยํางภาคภูมิ ดังนั้น แนวโน๎มการพัฒนาในวันข๎างหน๎า จึงต๎องให๎ความส าคัญกับ  

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีความหลากหลาย และต๎องเข๎าใจด๎วยวําภูมิปัญญาท๎องถิ่นตํางๆ มีความส าคัญ 
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สามารถชํวยให๎การพัฒนาก๎าวไปบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของ คนกลุํมตํางๆ ได๎ดีกวําในอดีต 

หากจะกลําวถึง เทคนิคการยกระดับภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการพัฒนาเชิง สร๎างสรรค์ มี 4 เทคนิคหลัก 

คือ การอนุรักษ์ คือ การรักษาสิ่งที่เหลืออยูํเพียงเล็กน๎อยให๎คงอยูํสืบ ตํอไป เชํน การอนุรักษ์ประเพณี

รดน้ าด าหัวผู๎ใหญํ การลงแขกเกี่ยวข๎าวหรือ การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ เป็นต๎น การฟ้ืนฟู คือ การน า

สิ่งที่สูญหายไปแล๎วให๎กลับมาอีก เชํน การ ฟ้ืนฟูการละเลํนไทยโบราณ การฟ้ืนฟูเกษตรแบบ

ผสมผสาน การฟ้ืนฟูประเพณี กํอกองทราย เป็นต๎น การประยุกต์ คือ การน าสิ่งเดิมมาปรับใช๎ให๎

เหมาะสมกับยุคสมัย เชํน ประยุกต์การบวชพระเป็นการบวชปุาเพ่ือให๎เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร๎างใหมํ คือ การคิดค๎นสิ่งใหมํจากฐานความรู๎ดั้งเดิม เชํน การ สร๎าง

ชลประทานแทนเหมืองฝาย การผลิตเตาแก๏สแทนเตาถําน เป็นต๎น  

กระบวนการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาทองถิ่นสรางสรรค กระบวนการ

ยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาทองถิ่นสรางสรรคเนนการวิเคราะหประเด็นตางๆ ในพ้ืนที่ คือ 

การวิเคราะห์ข๎อมูลพ้ืนฐานซึ่งเป็นบริบทของพ้ืนที่ เชํน ประชากร อาชีพ รายได๎ การศึกษา เป็นต๎น 

หรืออาจกลําวได๎วําเป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นที่ใน ภาพรวมเพ่ือท าความเข๎าใจบริบทของพ้ืนที่กํอนวํา

มีปัญหา จุดอํอน จุดแข็งและ โอกาสอะไรเพ่ือหาชํองทางในการพัฒนา การวิเคราะห์ชุมชนและสังคม

ในพ้ืนที่ที่จะท าการพัฒนา โดยการวิเคราะห์หนํวยทางสังคม เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของสังคมวํา 

ประกอบด๎วยอะไรบ๎าง แตํละองค์ประกอบมีสถานการณ์และ บทบาทอยํางไร สถาบันหรือองค์กรทาง

สังคม โดยการวิเคราะห์วําพ้ืนที่ ดังกลําวประกอบด๎วยสถาบันหรือองค์กรทางสังคมใดบ๎าง แตํละ

หนํวยงานมีบทบาทและศักยภาพเพียงใด โครงสร๎างทางสังคม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของหนํวยทาง 

สังคมและสถาบันทางสังคมซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือดูถึง ความเกี่ยวพันของแตํละภาคสํวนในพ้ืนที่ 

การวิเคราะห์ภูมิปัญญาและสถานการณ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะ ท าการพัฒนา เพ่ือดูวําในพ้ืนที่

ดังกลําวมีภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ใดบ๎าง แตํละภูมิปัญญาอยูํในภาวะใดซึ่งอาจอยูํในภาวะที่

สูญหายไปแล๎ว หลงเหลืออยูํบ๎าง ยังอยูํในสภาพดีหรืออยูํในสภาพดีมาก การวิเคราะห์ปัญหาและ

ศักยภาพของพ้ืนที่วํามีจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของพ้ืนที่ที่จะท าการพัฒนา เพ่ือดูวําพ้ืนที่

มีปัญหาใดบ๎างและพ้ืนที่ มีศักยภาพในการแก๎ไขปัญหาเพียงใด และการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา

พ้ืนที่ของพ้ืนที่ที่จะท าการพัฒนา เพ่ือ ดูวําพ้ืนที่มีโอกาสในการพัฒนาอยํางไร จะน าภูมิปัญญาตัวไหน

มาใช๎ในการ พัฒนา โดยอาศัยเทคนิคใดซึ่งจะน าไปสูํการเกิดโครงการพัฒนาตํางๆ ตํอไป  

การวิเคราะห์ทั้ง 5 ประเด็นข๎างต๎นต๎องใช๎กระบวนการวิเคราะห์อยํางมีสํวนรํวม นั่นหมายถึง 

ต๎องเปิดโอกาสให๎คนในพ้ืนที่รํวมกระบวนการด๎วย เพ่ือ ให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องผํานการมองอยําง  
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รอบด๎าน ทั้งในมุมมองของคนในพ้ืนที่ และคนนอกพ้ืนที่ในท๎องถิ่นมีภูมิปัญญาด๎านดนตรีไทยเหลืออยูํ

น๎อย ในขณะที่พ้ืนที่มี ปัญหายาเสพติด ดังนั้น ท๎องถิ่นควรใช๎เทคนิคในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด๎าน 

ดนตรีไทย โดยการจัดท าโครงการเยาวชนอนุรักษ์ดนตรีไทยเพ่ือการแก๎ปัญหา ยาเสพติด หรืออาจ

กลําวได๎วําใช๎ดนตรีไทยในการแก๎ปัญหายาเสพติด ในท๎องถิ่นเคยมีภูมิปัญญาด๎านเกษตรปลอดสารพิษ

ซึ่งภูมิปัญญาได๎ สูญหายไปหมดแล๎ว ในขณะที่พ้ืนที่มีปัญหาดินเสื่อม ดังนั้น ท๎องถิ่นควรใช๎ เทคนิคใน

การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาด๎านเกษตรปลอดสารพิษ โดยการจัดท าโครงการ เกษตรอินทรีย์เพ่ือการแก๎ปัญหา

ดินเสื่อม ในท๎องถิ่นมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับความศรัทธาในพุทธศาสนาอยูํ ใน ขณะที่พ้ืนที่มีปัญหาการ

ท าลายปุาไม๎ ดังนั้น ท๎องถิ่นควรใช๎เทคนิคในประยุกต์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความศรัทธาในพุทธศาสนา 

โดยการจัดท าโครงการบวชปุา เพ่ือการแก๎ปัญหาการท าลายปุาไม๎ และในท๎องถิ่นมีภูมิปัญญาด๎าน

ความสามัคคีอยูํในเกณฑ์ดีมาก ในขณะที่ พ้ืนที่มีปัญหาหนี้สิน ดังนั้น ท๎องถิ่นควรใช๎เทคนิคในการ

สร๎างสิ่งใหมํขึ้นมาบน ฐานความสามัคคี โดยการจัดท าโครงการธนาคารชุมชน จากตัวอยํางดังกลําว

เป็นกระบวนการยกระดับภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการ พัฒนาท๎องถิ่นสร๎างสรรค์ซึ่งท๎องถิ่นตํางๆ สามารถ

น าไปประยุกต์ให๎เข๎ากับ ท๎องที่ของตนเองได๎ตามศักยภาพและฐานภูมิปัญญาที่มีอยูํ เป็นเครื่องมือเพ่ือ

การพัฒนา ประเทศ โดยการสนับสนุนการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นรวมทั้งความหลากหลาย ของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทยในการสร๎างผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร๎าง มูลคําให๎กับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

การพัฒนาท๎องถิ่นเชิงสร๎างสรรค์ ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น การพัฒนาท๎องถิ่นในยุคปัจจุบัน

ต๎องหันกลับมามองภูมิปัญญาของ ตนเองเป็นส าคัญเพ่ือให๎การพัฒนาเป็นไปบนฐานของภูมิปัญญา 

หรืออาจกลําว ได๎วํา การพัฒนาท๎องถิ่นในปัจจุบันต๎องเน๎นการยกระดับภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสูํ การ

พัฒนาอยํางสร๎างสรรค์ นั่นหมายถึงการพัฒนาที่วางอยูํบนพ้ืนฐานของ องค์ความรู๎ที่มีอยูํเพ่ือน าไปเพ่ิม

คุณคําและมูลคําให๎กับทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีอยูํ การพัฒนาดังกลําวไมํสามารถ

ด าเนินการได๎เพียงหนํวยงานใดหนํวยงาน หนึ่ง หากแตํต๎องด าเนินการในเชิงบูรณาการด๎วยความ

รํวมมือของภาคีตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎อง ด๎วยกระบวนการที่ผนวกความคิดสร๎างสรรค์ซึ่งเกิดจากองค์ความรู๎ 

และนวัตกรรมน าเข๎าสูํทุกข้ันตอนของการพัฒนา โดยน าเอานัยส าคัญของการ พัฒนาอยํางสร๎างสรรค์

มาด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกว๎างให๎ ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล๎อมอยํางเชื่อมโยงกันอยูํ บนพื้นฐานของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผนวกเข๎ากับการใช๎องค์

ความรู๎ และนวัตกรรม ทั้งนี้ การพัฒนาจะต๎องมุํงสูํความสร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอ สิ่งแวดล๎อมซึ่ง

เป็นกระแสการพัฒนาของโลกในปัจจุบัน การยกระดับภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการพัฒนาท๎องถิ่น 
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เชิงสร๎างสรรค์เป็น กระบวนการที่น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีมีอยูํแล๎วหรืออาจสูญหายไปแล๎วให๎ ฟ้ืนคืนชีพ

สูํการใช๎ประโยชน์อยํางสร๎างสรรค์ ซึ่งต๎องอาศัยเทคนิค กลไก วิธีการ และความเข๎ าใจในภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นและเศรษฐกิจสร๎างสรรค์เป็นฐานคิดส าคัญ 

 

9. เทคนิคการถอดบทเรียน 

ปัจจุบันเทคนิคการถอดบทเรียนมีอยูมากมายในชื่อตํางๆ อยางไรก็ตามการเลือกใช๎

เทคนิคตางๆ นั้น มักจะมาพร๎อมกับ “ชวงเวลาที่เหมาะสม” ในการด าเนินการ และ “วัตถุประสงค” 

การถอดบทเรียนวาตองการรูหรือเขาใจในเรื่องอะไร ลึกลับซับซ๎อนแคํไหน ซึ่งเทคนิคที่นิยมใชกันอยู

ในปัจจุบัน มี 4 เทคนิค คือ การทบทวนระหวางการปฏิบัติ (After Action Review technique : 

AAR) เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ (Retrospective technique) และอีก 2 เทคนิคการถอด

บทเรียนที่ประยุกตมาจากทฤษฏีการประเมินผลโครงการก็คือ เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการ

ท างาน (Performance Measurement : PM) และเทคนิคแผนที่ผลลัพธ (Outcome mapping : 

OM) ซึ่งอาจจัดเปนรูปตารางไขว (cross tab) ของการเลือกใชเทคนิคการถอดบทเรียนทั้ง 4 ตามชวง

เวลาและวัตถุประสงคไดดังตารางที ่13 
 

ตารางที่ 13 การเลือกใช๎เทคนิคการถอดบทเรียนทั้งตามชํวงเวลาและวัตถุประสงค์  

 
จากตารางที่ 13  แสดงการเลือกเทคนิคถอดบทเรียนทั้ง 4 เทคนิค ที่นิยมใช๎กันอยูํใน

ปัจจุบันโดยพิจารณาจากชํวงเวลาและวัตถุประสงค์ในการเลือกใช๎ ซึ่งเทคนิคการถอดบทเรียนแตละ
แบบตํางก็มีแนวทางตลอดจนจุดเดนที่แตกตางกันไป ดังแสดงได๎ในตารางที่ 14 

 
 
 

ชวงเวลา วัตถุประสงค ทั้งโครงการ กิจกรรม/เฉพาะเรื่อง 

ระหวางด าเนินงาน Outcome mapping (OM) After Action Review 

technique (AAR) 

หลังด าเนินงานเสร็จสิ้น Performance Measurement 

(PM) 

Retrospective technique   
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ตารางที่ 14 ความแตกตํางของเทคนิคการถอดบทเรียนและจุดเดํนที่แตกตํางกันในแตํละแบบ 
เทคนิค แนวทาง จุดเด่น 

การทบทวนระหวางการ
ปฏิบัติ(After Action 
Review technique : AAR) 

1. ผิดพลาดไดแตตองไมผิดพลาดซ้ า 
2. ค าถาม 3 ชุด ใหไดขอสรุปท่ี สามารถ

น าไปปฏิบตัิไดจริง   
3. ชุดแรกเพื่อท าความเขาใจเบื้องต๎นให

ตรงกัน 
4. ชุดสอง เพื่อใหเห็นปรากฏการณที่ 

เกิดขึ้น และสรางความเขาใจถึง ท่ีมา
ของปรากฏการณ ์

5. ชุดสาม เพื่อการคิดคนวิธีการที่สามารถ
น าไปปฏิบตัิไดจริง   

1. ท าในระหวางด าเนินโครงการ 
2. งํายเหมาะส าหรับการเริ่มตน สร

างวัฒนธรรมการเรียนรใูนบุคคล 
หรือองคกร 

3. ท าได๎บอยๆ ใช๎เวลาไมํนาน  
4. เลือกไดถอดเปนประเด็น หรือ

รายกิจกรรม  

เทคนิคแผนที่ผลลัพธ
(Outcome mapping : OM) 

1. ใชผลประเมินเปนเครื่องมือในการ 
ก าหนดประเด็นการถอดบทเรยีน 

2. ขั้นแรก ทบทวนแผนงานโครงการ และ
เกณฑช้ีวัดความกาวหน๎าโครงการให
เห็นความคาดหวัง และความจริงที่
เกิดขึ้นตรงกัน 

3. ขั้นสอง วิเคราะหเงื่อนไข ปจจัยที่
เกี่ยวของ (หนุน ขวาง ใน นอก)   

4. สุดทายก าหนดแนวทางท าตอไป 
ใหดีขึ้น 

1. ถอดบทเรียนระหวางด าเนินงาน
ใหน้ าหนักกับคุณภาพการท างาน
และการพัฒนาการของ
พฤติกรรม 

2. ตองใชกับงานใชระบบการ 
ติดตามประเมนผลตามหลักการ
ของแผนที่ผลลัพธเทานั้น (การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การ
ปรับเปลีย่นยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการองคกร) 

3. ต๎องเก็บข๎อมูลตามตัวช้ีวัด
ตํอเนื่อง 

เทคนิคการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติ (Retrospective 
technique) 

ค าถาม เพือ่การไดบทเรียน คือ หนึ่ง เหตุที่
ไดเขามาเกี่ยวของ แรงจูงใจท่ี 
เขามาท างาน สอง โครงการเกิดขึน้เพราะ
อะไร ความส าเร็จที่คาดหวังคืออะไร และ
อะไรคือความจริงที่เกิดขึ้น  สาม อะไรคือ
สาเหตุที่ท าใหเกิดความจริงเชนนั้น และสี่  
ไดเรียนรอูะไรจากสิ่งท่ีเกดิขึ้นและจะมี
ข๎อเสนอแนะอยํางไร 

1. ท าหลังจบโครงการถอด
บทเรียนตั้งแตการเกดิขึ้นของ 
โครงการกระบวนการ 
ด าเนินงานผลลัพธ 

2. เหมาะกับการถอดบทเรียน 
โครงการที่ด าเนินเสร็จสิ้น 
และตองการท าในลักษณะ
เดียวกันอีก 

3. ใชระยะเวลานาน ขึ้นอยกูับ
ความซับซ๎อนของโครงการ 
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ตารางที ่14 ความแตกตํางของเทคนิคการถอดบทเรียนและจุดเดํนที่แตกตํางกันในแตํละแบบ (ตํอ) 

 

นอกจากนี้ยังมีวิธีการอ่ืนๆ ที่ใชถอดบทเรียน เชน Peer Assist : PA (การเรียนรูจาก
เพ่ือน) ซึ่งสวนใหญจะท าหลังเริ่มด าเนินการระยะหนึ่ง โดยเชิญที่ปรึกษา หรือภาคีเครือขาย “ที่มีการ
ท างานคลายคลึงกัน” มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณบทเรียนกัน  

Best Practice : BP (การเรียนรูจากตัวอยางที่ดี) ซึ่งตองมีการก าหนดหลักเกณฑของ
ตัวอยางดีๆ นั้นรวมกัน และมีการบันทกผล จากนั้นก็เชิญผู๎ที่เห็นรวมกันวา ท าใหเกิดตัวอยางดีๆ 
มาเลาสูกันฟงและแลกเปลี่ยนประสบการณ สิ่งที่ยากที่สุดในวิธีการนี้ก็คือจะนิยามตัวอยางดีๆ  
วาอยํางไร  

กระบวนการถอดบทเรียน  
กระบวนการถอดบทเรียน ในแตละเทคนิค หากพิจารณาโดยรวมแลวอาจแบงขั้นตอน

ของกระบวนการ ด าเนินการ ไดเปน 6 ขั้นตอน โดยในขั้นที่ 1 และ 2 อาจเรียกวาเปนขั้นเตรียมการ 
สวนตั้งแตขั้นที่ 3 เปนตนไปเปนขั้น ด าเนินการถอดบทเรียน ดังนี้  

1. เตรียมความพรอม มี 3 สวนที่ตองด าเนินการก็คือ  
เตรียมกระบวนการ (ออกแบบ) เครื่องมือและอุปกรณตางๆ เตรียมบรรยากาศ ใหสงบ 

และผอนคลายไมํมีสิ่งรบกวนการคิด และเตรียมตัวผู เขารวม ให๎พรอมทั้งรํางกายและจิตใจไมมีเรื่อง
กังวลอาจใชการนั่งสมาธิหรือการพูดคุยกันในเรื่องตางๆกอนเริ่มด าเนินกิจกรรม  
 

เทคนิค แนวทาง จุดเด่น 
การประเมินประสิทธิผล  
การท างาน (Performance 
Measurement : PM)  

1. ตองเห็นคุณคา และเชื่อมั่น 
ผลการประเมิน 

2. ใชผลลัพธ์หรือผลส าเร็จเปน 
จุดเริม่ตน 

3. สามขั้นตอนในการถอดบทเรียน 
หนึ่ง ทบทวนแผนงาน ผลงาน และ

ผลการประเมิน 
สอง วิเคราะหเหตุปจจัย ความส าเร็จ

และไมส าเร็จ 
สาม สังเคราะหขอเสนอแนะ 

1. ถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้น 
โครงการ 

2. เหมาะกับงานท่ีมรีะบบการ 
ติดตามประเมนผ และมีการ 
เก็บขอมูลตามตัวช้ีวัดแลว 

3. ตัวช้ีวัดความสาเร็จตองมีความ
ชัดเจน 

4. ถอดบทเรียนตามกรอบตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ 

5. ใชเวลานาน ขึ้นอยูกับความ 
ซับซ๎อน ชัดเจนของตัวช้ีวัด 
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2. เตรียมความเขาใจ คือความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายกระบวนการ บทบาทของ 
ผูเขารวมกอนที่จะเริ่มกระบวนการถอดบทเรียน ในขั้นถัดไป  

3. เตรียมความทรงจ า เพ่ือใหเห็นและเขาใจที่มีที่ไปของการท างานรวมกันและตรงกัน  
ทั้งแรงจูงใจที่มาท าโครงการ มารวมงาน เปาหมายที่ตองการกิจกรรมที่ท า ผลที่เกิดขึ้นและจะเปน 
ขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล และสังเคราะหบทเรียนในขั้นตอๆไปโดยเฉพาะการ ถอดบทเรียน
ทั้งโครงการ หรือหลังด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้น จะมีเรื่องราวตางๆ คอนขางมากขั้นตอนนยิ่งมี
ความจ าเป็นมาก ซึ่งอาจใชเครื่องมือที่เรียกวา เสนแบงเวลา เปนเครื่องมือชวยทบทวนความทรงจ าได
หากงานหรือโครงการมีความซับซ๎อนมากกอาจจะจัดขึ้นกอนหนาจะมีการถอดบทเรียนจริงเพ่ือเตรียม
ตัวผูเขารวมกอนก็ได  

4. วิเคราะห์ความส าเร็จ เปนการวิเคราะหผลงานที่เกิดขึ้นจริงและเปรียบเทียบกับผล 
ที่คาดหวังตามวัตถุประสงคหรือตามตัวชี้วัดที่มีอยู เพ่ือแสดงใหเห็นวาสิ่งที่ไดมานั้น มีอะไรเกิดขึ้น 
มากกวา นอยกวาหรือเทากับที่คาดหวังไวหรือไมซึ่งตองการขอมูลที่เปน “สภาพการณที่ปรากฏขึ้น
จริง” ไมใชความคิดหรือความรูสึก 

5. วิเคราะหปัจจยที่เก่ียวของ เปนขั้นของการวิเคราะหวา ผลงานที่เกิดขึ้นนั้น ไมวาจะได 
มากกวา น๎อยกวํา หรือเทากับที่คาดหวังไวนั้น เกิดขึ้นไดอยางไร มีอะไรที่หนุนเสริม หรือขัดขวาง  
ในขั้นนี้ควรวิเคราะหใหเห็นทั้งปจจัยภายในและภายนอกโครงการ หรือองคกร ทั้งที่เกี่ยวกับการ
วางแผน กระบวนการท างาน กิจกรรมและเปูาหมายตลอดจนบริบทของพ้ืนที่หรือสังคม 

6. สังเคราะหบทเรียนและขอเสนอแนะ หลังจากท่ีรูเหตุผลแลววาผลที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้น
ไดอยางไร เพราะอะไรก็คุยกันตอวา เราไดบทเรียน อะไรบาง ทั้งที่เก่ียวกับ การวางแผน กระบวนการ
ท างาน กิจกรรมและเปาหมาย ตลอดจนบริบทของพ้ืนที่ หรือ สังคมที่ตองใหความส าคัญ และควร 
ตองรูวาอะไรบางที่ควรท าตอไป อะไรที่ไมควรท าตออะไรที่จ าเปนต องท าแตตองปรับปรุง วิธีการ 
และจะท าอยางนั้นได๎อยํางไร ใครตองท าอะไรอยางไร 

หัวใจของการถอดบทเรียน การถอดบทเรียน ควรเปนกระบวนการที่ผู เกี่ยวของ  
ไดชํวยกันดึงเอาความรูประสบการณที่แตละคนมีมา กองรวมกัน ชวยกันวิเคราะหแยกแยะ และจบมา
รวมเป็นชุดความรูในเรื่องตางๆ รวมกัน มีเทคนิคการถอดบทเรียนมากมายแตทุกเทคนิคตางตอง 
ใหความส าคัญ 4 ประการในการด าเนินการ หรืออาจเรียกวํา หัวใจ 4 หองของการถอดบทเรียน  
ไดแกํหัวใจหองที่หนี่ง คือ “คน”เขารวมที่มีมุมมองแตกตาง ไดแก กลุมเปาหมาย จะไมํมีมุมมองของ 
“ผูรับ” วาสิ่งที่ไดรับเปนที่พอใจหรือไม เพราะอะไร ไดอยางที่ผูจัดใหคาดหวังหรือไม ผูด าเนินการ
ปฏิบัติ จะมีมุมมองขอผู๎ใหและผูจัดการ มีข๎อมูล ประสบการณในการเตรียมการการประสานกับ 
กลุมเปาหมายวิทยากรผูบริหาร และอ่ืนๆรวมทั้งเงื่อนไขขอจ ากัดตางๆ ในการท างานและผูบริหาร
จะใหมุมมองของผูสนับสนุนไดดีวาให๎อะไรได๎หรือไมไดเพราะขอจ ากัดหรือเงื่อนไขอะไร  ผูประเมินจะ 
ใหมุมมองจากปรากฏการณที่พบเห็น และบทวิเคราะหบางอยางเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ มุมมองอ่ืนๆ ถ
าไมมีทุกกลุํมก็ไมเปนไรค แตํให๎คิดเสมอวําคนที่แตกตํางยอมใหมุมมองที่แตกตาง และการมีคนที่
เกี่ยวของครบถวนยอมสรางความสมบูรณของมุมมองและบทเรียนที่เราจะไดมากกวามีไมครบ  
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หัวใจหองที่สอง คือการสนทนา หรือการพูดและฟง เพราะการพูดคุยของคนจ านวนมาก  
การสนทนาที่ไมดีอาจจะน าไปสูความขัดแย๎งได แตถาเราฟงอยางตั้งใจ อยางเอาใจใส คุยแบบไมํรีบ
ตอบโตคุยเพ่ือเปดมุมมองใหมๆ และไมดวนตัดสินใจ โดยใชฐานคิดของตนเองตัดสินความคิด มุมมอง
คนอ่ืน ความขัดแยงก็จะไมเกิด 

หัวใจหองที่สาม คือ การตั้งค าถาม ที่ไมจ าเปนมีมากแตํต๎องส าคัญ เปนประโยชน เพ่ือให
ไดในสิ่งที่ ตองการ คือความจริงของเรื่องราว และน าไปสูความรและความเข๎าใจใหมๆ ซึ่งควรให
น้ าหนักกับการทบทวนอดีต (ความคาดหวังแรงจูงใจ ผลที่เกิดขึ้นจริง) แคํ ¼ ของเวลาที่มีก็พอ ให
น้ าหนักกับการวิเคราะหวา ท าไมจึงเกิดผลอยางนั้น ¼ เวลาที่มเหมือนกัน และควรใหน้ าหนักมากกับ
การตอบค าถามทเกี่ยวกับ การสังเคราะห์บทเรียน และสิ่งที่ควรตอไป ท าอยางไร ถึงครึ่งหนึ่งของเวลา
ที่มีอยู  

หัวใจหองสุดท๎าย คือ การสะทอนกลับ (Reflect) ภายหลังการถอดบทเรียน ควรใหทุก
คนไดสะทอน ความคิด ความรูสึกและความรูที่แตละคนไดจากการถอดบทเรียน ไมวาจะเปนดานดี 
หรือดานที่ตองปรับปรุงก็ตามแต เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันที่มากขึ้น 

ถาเราเขาใจเปาหมาย และหัวใจของการถอดบทเรียนแลว เทคนิคตํางๆ ก็จะกลายเปน 
“เครื่องมือ” ที่จะพาเราไปสูเปาหมายได๎ไมยาก การเลาถึงหัวใจของการถอดบทเรียนไวชวงทายนั้น 
เพียงเพ่ืออยากจะชี้ใหเห็นวา ไมวาเทคนิคการถอดบทเรียนที่ใชจะเปนเทคนิคอะไรก็ตามแตลวน 
ตองใชการพูดคุย และค าถามที่ดีเหมาะสมกับความตองการรของผูด าเนินการทั้งสิ้น โดยสวนตัว  
ผูเขียนจึงใหน้ าหนักกับการตั้งคาถามที่เหมาะสมกับความตองการรูและการเลือกวิธีการพูดคุย ที่ท าให
เราสามารถพูดคุยกันไดอยางสบายใจ ใหขอมูลประสบการณความรูของแตละคนไหลเวียนออกมา 
อยางเต็มที่มากกวา 

การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง เป็นการปลดปลํอยความรู๎สึกฝังลึก (Tacit knowledge) 
ซึ่งยากแกํการอธิบายถํายทอดให๎กลายเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง (Explicit knowledge) ด๎วยวิธีการเลํา
เกี่ยวกับประสบการณ์ ความส าเร็จในการท างานของตนเอง ให๎สมาชิกในกลุํมฟัง ท าให๎สมาชิกได๎เรียน 
รู๎จากประสบการณ์ความส าเร็จของผู๎อื่น Storytelling เป็นเครื่องมืออยํางงํายในการจัดการความรู๎ ซึ่ง
มีวิธีการไมํยุํงยากซับซ๎อน สามารถใช๎ได๎กับทุกกลุํมเปูาหมาย เป็นการเลําเรื่องประสบการณ์ในการ
ท างานของแตํละคนวํา มีวิธีการท าอยํางไร จึงประสบความ ส าเร็จ จากนั้นให๎สมาชิกที่ฟังเรื่องเลํา 
ชํวยกันถอดบทเรียน หรือสกัดขุมความรู๎ จากเรื่องที่ได๎ฟังวํา มีปัจจัยอะไรบ๎าง ที่ชํวยท าให๎งานนั้น
ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าขุมความรู๎ที่ได๎ฟังจากเรื่องเลํามาใช๎เป็นฐานความรู๎ หรือเป็นแนวทางใน
การ ท างานให๎ประสบความส าเร็จตํอไป โดยมีเปูาหมายให๎ผู๎มีความรู๎จากการปฏิบัติปลดปลํอยความรู๎
ที่ซํอน ในตัวตนภายใต๎บริบทที่เฉพาะเจาะจงทั้งในเชิงประเด็น เนื้อหา และผู๎เกี่ยวข๎อง ซึ่งผลที่ได๎มี
ความจ าเพาะเจาะจงสูง ควรเป็นบทเรียนส าหรับการคิดตํอมากกวํา กระท าซ้ าในทันที 

จุดเดํนของการถอดบทเรียนจากการเลําเรื่อง เน๎นการดึงความรู๎ในเชิงประสบการณ์ในตัว
ผู๎ปฏิบัติงานให๎ปรากฏออกมา เป็นความรู๎ชัดแจ๎ง โดยเน๎นความรู๎ที่อยูํในตัวคนที่เกิดจากประสบการณ์
การท างาน มากกวําความรู๎เชิงทฤษฎี เน๎นปฏิสัมพันธ์การถํายทอดความรู๎เชิงประสบการณ์ เป็นการ
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สื่อสาร 2 ทาง ในแนวราบระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับผู๎ปฏิบัติงาน เป็นการ สร๎างความรู๎จากการท างาน 
ระหวํางคนในองค์กรและนอกองค์กร เพ่ือสร๎าง หรือ ค๎นหา best practice ในการท างาน เน๎น
ความคิด ในเชิงบวก มุํงถํายทอดสิ่งที่ดี ซึ่งน าไปสูํความส าเร็จในการท างาน และในความส าเร็จนั้น  
มีความรู๎ซํอนอยูํ จะต๎องชํวยกันสกัดออกมาให๎ได๎ เพ่ือน ามาใช๎ประโยชน์ในการท างาน เพราะ 
ความส าเร็จจากการท างานในเรื่องเลํา เป็นความรู๎ที่ดีอยํางหนึ่ง เพราะถ๎าไมํดีจะท างานนั้นส าเร็จ  
ได๎อยํางไร ถ๎าท างานได๎ส าเร็จแสดงวําต๎องเป็นวิธีการที่ดี  และยังเป็นการสร๎างความภูมิใจของผู๎เลํา 
ตํอการด าเนินงาน ธรรมชาติของคนอยากเลําเรื่องความส าเร็จที่ตนเองภาคภูมิใจมากกวําพูดถึง  
ความผิดพลาดล๎มเหลวในการท างาน สํวนผู๎ฟังก็อยากจะฟังแตํเรื่องที่ดีมีประโยชน์  storytelling  
จึงเป็นเทคนิคการจัดการความรู๎ที่กระตุ๎นให๎ผู๎เลําอยากถํายทอดความรู๎อยํางไมํปิดบังอ าพรางหรือ 
หวงวิชา และยังชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎ฟังสนใจใครํรู๎ เพราะฟังเรื่องเลําความส าเร็จของผู๎อ่ืนแล๎ว ท าให๎เกิด
แรงบันดาลใจในการท างาน อยากจะประสบความส าเร็จแบบนั้นบ๎าง เมื่อแตํละคนได๎เลําเรื่อง
ความส าเร็จให๎ผู๎อ่ืนฟัง ท าให๎เกิดการเปรียบเทียบวําวิธีการใดดีกวํากัน และจะพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุดได๎ 
อยํางไร ท าให๎เกิดการยกระดับความรู๎ด๎านการปฏิบัติ จากการท างานแบบธรรมดา ให๎กลายเป็นวิธีการ
ท างานที่ดีและดีท่ีสุด  

 
ภาพที ่18  ความสัมพันธ์ของประเด็นที่เลําและปัจจัยที่สํงผลส าเร็จในการถอดบทเรียนแบบเลําเรื่อง 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนางานสํงเสริมการเกษตร กรมสํงเสริมการเกษตร, คู่มือถอดบทเรียนงาน
ส่งเสริมการเกษตร (กรุงเทพฯ, 2554) 

 

1) เล่าปญัหา
และความ
ต้องการ 

2) เล่าวิธี
แก้ปัญหาและ
พัฒนางาน 

3) เล่าผลงาน 

ที่เกิดขึ้น 

4) เล่าความ 
รู้สึกต่อการ 
แก้ปัญหา 

5) เล่าการได้
เรียนรู้จาก 
 ปัญหา 
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จากภาพที่ 18 โครงสร๎างของเรื่องเลําที่ดีควรมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นส าคัญ 5 ข๎อ คือ  
1) ผู๎เลํามีปัญหาอะไร หรือ ต๎องการพัฒนาอะไร 2) ใช๎วิธีการใดแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน 3) ผลงาน 
ที่เกิดขึ้นเป็นอยํางไร 4) ผู๎เลํามีความรู๎สึกอยํางไร ตํอการแก๎ปัญหานี้ 5) ผู๎เลําได๎เรียนรู๎อะไรบ๎าง 
จากการแก๎ปัญหานี้ จุดเน๎นของการถอดบทเรียนจากการเลําเรื่อง เงื่อนไขการเลําเรื่อง ผู๎เลําเรื่องต๎อง
มีความสุขในการเลําเรื่อง เป็นอิสระ เรื่องที่เลําเป็นเรื่องที่ประสบผลส าเร็จ จบลงอยํางมีความสุข  
ผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎  ซักถามด๎วยความชื่นชม สร๎างบรรยากาศที่ดีเทําเทียมกัน  
สิ่งส าคัญในกระบวนการถอดบทเรียนจากเรื่องเลํา คือ การสกัดความรู๎จากเรื่องเลําเพ่ือการบรรลุ  
ผลส าเร็จไว๎เป็นความรู๎ส าหรับให๎ผู๎ปฏิบัติงานเข๎าถึงและน าไปปรับใช๎ในงานของตนเองหรือทีมงานได๎  

 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เรณุมาศ กุละศิริมา และคณะ (2557) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎แบบมีสํวนรํวมเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาต าบลโคกโคเฒํา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนโคกโคเฒําในการจัดการ
ความรู๎ สร๎างกระบวนการจัดการความรู๎ของครอบครัว เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของประชาชนในชุมชน
โคกโคเฒํา หาแนวทางในการจัดการความรู๎โดยใช๎เครือขํายแหลํงการเรียนรู๎ชุมชน สร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นแบบมีสํวนรํวมตามแนวเศรษฐกิจชุมชน ของกลุํมอาชีพในต าบลโคกโคเฒํา 
และหาแนวทางในการสร๎างกลยุทธ์การจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวมของชุมชนในต าบลโคกโคเฒํา 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตประชากรประกอบด๎วยประชาชนในต าบล
โคกเฒํา ผู๎บริหารท๎องถิ่นและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนาชุมชน กลุํมตัวอยํางได๎จากการสุํม 
จาก ประชากรที่ก าหนดโดยวิธีสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง จ านวน 10 คน เป็นผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานด๎วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสํวนรํวม เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน วิเคราะห์เนื้อหาและ
วิเคราะห์ SWOT สถิติที่ใช๎ในการประเมินผลความเหมาะสมและความเป็นไปได๎ของกลยุทธ์เป็น
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา การจัดการความรู๎ของครอบครัวเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตของประชาชนในชุมชนโคกโคเฒําใน 3 ด๎าน โดยชุมชนมีจุดอํอนและมีความต๎องการให๎มี
การจัดการความรู๎และพัฒนามากที่สุดของแตํละทักษะ คือ ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะ 
ทางสังคม และทักษะการประกอบอาชีพ และการจัดการความรู๎โดยใช๎เครือขํายแหลํงการเรียนรู๎ 
ชุมชน ต าบลโคกโคเฒํา พบองค์ประกอบของการจัดการความรู๎ชุมชน 3 ประการ คือ คน เทคโนโลยี 
และกระบวนการ ส าหรับการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นแบบมีสํวนรํวมตามแนวเศรษฐกิจชุมชน
ของกลุํมอาชีพในต าบลโคกโคเฒํา พบวํามี 3 กลุํม  คือ กลุํมจักสานกระเป๋า กลุํมขนมไทย และ 
กลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีคณะกรรมการเข๎ารํวม 15 คน มีความเชี่ยวชาญในการในการท าปุ๋ยอินทรีย์  
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จดทะเบียนเป็นกลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในปี 2551 ได๎ผลิตส าหรับใช๎ในชุมชนและชุมชนใกล๎เคียงเพ่ือ
ลดต๎นทุนการผลิต และมีการพัฒนาเป็นการผลิตปุ๋ยเม็ด มีตราผลิตภัณฑ์ “เพชรพานทอง”บรรจุถุง 
จัดจ าหนํายทั้งภายในและภายนอกชุมชน กลยุทธ์การจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวมเพ่ือการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตของชุมชนโคกโคเฒํา มี 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ในการจัดการความรู๎ของครอบครัวเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตของประชาชนในต าบลโคกโคเฒํา ประกอบด๎วย 3 กลยุทธ์ คือ การพัฒนาทักษะ 
การด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะทางสังคม และการพัฒนาทักษะ 
การประกอบอาชีพ กลยุทธ์การจัดการความรู๎โดยใช๎เครือขํายแหลํงการเรียนรู๎ชุมชนโคกโคเฒํา
ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ์ คือ การพัฒนาทีมงานเครือขํายการจัดการความรู๎ชุมชน การพัฒนาแหลํง 
การเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การพัฒนาระบบการจัดการความรู๎ และ 
การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องกลยุทธ์  
การจัดการความรู๎โดยเฉพาะกลยุทธ์การจัดการความรู๎โดยใช๎เครือขํายแหลํงการเรียนรู๎ชุมชน ซึ่งถือ
เป็นต๎นแบบส าคัญของงานวิจัยนี้ที่มีลักษณะเป็นพัฒนากลยุทธ์การจัดการรู๎ในชุมชนเชํนกัน 

ปาริฉัตร  พิทักษ์ประภา (2555) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู๎เรื่องสาระใน
โครงการบริการ วิชาการแกํชุมชน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
ผลการวิจัยพบวํา ผลลัพธ์จากการจ าแนกองค์ความรู๎โครงการ จากการใช๎แบบบันทึกข๎อมูล และ 
แบบสัมภาษณ์ได๎องค์ความรู๎ทั้งหมด  97  เรื่อง และจัดท าเป็นเอกสารออนไลน์เผยแพรํในเว็บไซต์  
http://wiki.camt.cmu.ac.th พร๎อมทั้งได๎จัดท าแบบประเมินออนไลน์ในระบบ เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของผลการท างานเว็บไซต์ระบบการจัดการความรู๎นี้  เป็นระยะเวลา 45 วัน มีผู๎ทดสอบ
และตอบแบบประเมินระบบทั้งหมด 59 คน มีสถานะความเกี่ยวข๎องกับระบบในลักษณะเป็น เจ๎าของ
ข๎อมูลหรือผู๎รับผิดชอบข๎อมูล ผู๎รับผิดชอบโครงการ ผู๎ใช๎ข๎อมูล ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในโครงการ 
ผู๎สนใจทั่ว ไป และอ่ืน ๆ ซึ่งผู๎ประเมินได๎ระบุวําเป็นผู๎ให๎ค าปรึกษาและเป็นนักศึกษาชํวยงานใน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จากการสรุปแบบประเมินทั้งหมด 59 ชุด พบวําการใช๎งานระบบ
การจัดการความรู๎นี้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานอยูํในระดับมาก  

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเก่ียวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องกลยุทธ์การ
จัดการความรู๎โดยเฉพาะกลยุทธ์การจัดการความรู๎โดยใช๎เครือขํายแหลํงการเรียนรู๎ชุมชน  ซึ่งถือเป็น
ต๎นแบบส าคัญของงานวิจัยนี้ที่มีลักษณะเป็นพัฒนากลยุทธ์การจัดการรู๎ในชุมชนเชํนกัน 

สุพรรณี ทองแม๎น (2554) ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎ที่มีตํอศักยภาพทางนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” โดยท าการรวบรวมข๎อมูลจากผู๎บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 115 คน และใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช๎ในการ
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วิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การ
วิเคราะห์การถดถอยอยํางงําย และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหาร
สถานศึกษา มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การจัดการความรู๎ โดยรวมและเป็นรายด๎าน  
อยูํในระดับมาก ได๎แกํ ด๎านการแสวงหาความรู๎ ด๎านการสร๎างความรู๎ ด๎านการจัดเก็บความรู๎ และด๎าน
การถํายทอดความรู๎และการใช๎ประโยชน์ และมีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการมีศักยภาพทางนวัตกรรม
โดยรวมและเป็นรายด๎าน อยูํในระดับมาก ได๎แกํ ศักยภาพด๎านการเรียนรู๎ ศักยภาพด๎านการวิจัยและ
พัฒนา ศักยภาพด๎านการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์ ศักยภาพด๎านการบริการ ศักยภาพด๎าน
การตลาด ศักยภาพขององค์การ และศักยภาพด๎านการก าหนดกลยุทธ์ ผู๎บริหารสถาบันที่มีจ านวน
บุคลากรแตกตํางกัน มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับ การมีกลยุทธ์การจัดการความรู๎โดยรวม และด๎านการ
แสวงหาความรู๎ แตกตํางกัน ผู๎บริหารสถาบัน ที่มีจ านวนบุคลากร แตกตํางกัน มีความคิดเห็นด๎วย
เกี่ยวกับการมีศักยภาพทางการแขํงขันรายด๎าน แตกตํางกัน (p < 0.05) ผู๎บริหารสถาบัน ที่มีประเภท
ของสถาบัน รายได๎ตํอปี จ านวนนิสิต/นักศึกษา จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน และสถานที่ตั้งแตกตําง
กัน มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การจัดการความรู๎ ไมํแตกตํางกัน และผู๎บริหารสถาบันที่มี
ประเภทของสถาบัน จ านวนบุคลากรรายได๎ตํอปี จ านวนนิสิต/นักศึกษา จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และสถานที่ตั้งแตกตํางกัน มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการมีศักยภาพทางนวัตกรรม ไมํแตกตํางกัน  
(p > 0.05) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบวํา 1) กลยุทธ์การจัดการความรู๎ด๎าน
การแสวงหาความรู๎ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ เชิงบวกกับศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวม ด๎าน
ศักยภาพด๎านการบริการ และด๎านศักยภาพขององค์การ 2) กลยุทธ์การจัดการความรู๎ด๎านการสร๎าง
ความรู๎ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวมด๎านศักยภาพด๎าน
การตลาด และด๎านศักยภาพขององค์การ 3) กลยุทธ์การจัดการความรู๎ด๎านการจัดเก็บความรู๎ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวมด๎านศักยภาพด๎านการเรียนรู๎ 
ด๎านศักยภาพด๎านการวิจัยและพัฒนา ด๎านศักยภาพด๎านการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์ ด๎าน
ศักยภาพด๎านการตลาด และ ด๎านศักยภาพด๎านการก าหนดกลยุทธ์ และ 4) กลยุทธ์การจัดการความรู๎ 
ด๎านการถํายทอดความรู๎และการใช๎ประโยชน์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพทาง
นวัตกรรมโดยรวม ด๎านศักยภาพด๎านการเรียนรู๎ ด๎านศักยภาพด๎านการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์ 
และด๎านศักยภาพด๎านการก าหนดกลยุทธ์โดยสรุป กลยุทธ์การจัดการความรู๎ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกตํอศักยภาพทางนวัตกรรม ดังนั้นผู๎บริหารสถาบัน จึงควรน าข๎อสนเทศที่ได๎จากการ
วิจัยครั้งนี้ไปใช๎ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและก าหนดกลยุทธ์การบริหารเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎และก าหนดทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให๎
สอดคล๎องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
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จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องกลยุทธ์การ
จัดการความรู๎โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่มีตํอศักยภาพทางนวัตกรรม
ถึงแม๎กลุํมตัวอยํางจะไมํใชํชุมชนแตํก็สามารถเทียบเคียงได๎ในเรื่องศักยภาพทางนวัตกรรมที่ชุมชน
สามารถพัฒนาตํอไปได๎ด๎วยเชํนกัน 
 ณภัทร  วรเจริญศรี (2553) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่อิทธิพลตํอการจัดการความรู๎ของ
บุคลากร ในบริษัท  ทําอากาศยาไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบวํา (1) ปัจจัยด๎านองค์กร ปัจจัย
ด๎านการเรียนรู๎ และการจัดการความรู๎ของบุคลากรในบริษัททําอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ทั้ง
สามปัจจัยมีคําเฉลี่ยออยูํในระดับมาก (2) ปัจจัยด๎านองค์กรประกอบด๎วย วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู๎น า 
การศึกษาอบรม และพัฒนา โครงสร๎างองค์กรเทคโนโลยีการประเมินผล การให๎รางวัล กระบวนการ
จัดการความรู๎ วิสัยทัศน์ การสื่อสารความรู๎ บุคลากรที่ใช๎ความรู๎ในการท างาน  มีความสัมพันธ์กับการ
จัดการความรู๎อยํางนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด๎านการเรียนรู๎มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ความรู๎  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงกับการจัดการความรู๎ของ
บุคลากรในบริษัท ทําอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
ประกอบด๎วยโครงสร๎างองค์กร การให๎รางวัล และปัจจัยด๎านการเรียนรู๎ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ๎อมตํอ
การจัดการความรู๎อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด๎วย การศึกษา อบรม และพัฒนา 
โครงสร๎างองค์กร เทคโนโลยีกระบวนการจัดการความรู๎ วิสัยทัศน์ และการสื่อสารความรู๎ ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดสามารถท านายการจัดการความรู๎ของบุคลากรในบริษัททําอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได๎
ร๎อยละ 70 และพบวําตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอการจัดการความรู๎ อยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได๎แกํ วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู๎น า การประเมินผล และบุคลากรที่ใช๎ความรู๎ในการท างาน สรุป
ผลการวิจัยพบวํา สมการโครงสร๎างตามสมมติฐานการวิจัย และโมเดลสมการโครงสร๎างเต็ม 
สอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์  

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องปัจจัยที่
อิทธิพลตํอการจัดการความรู๎โดยเฉพาะในเรื่องปัจจัยด๎านองค์กรอันประกอบด๎วยวัฒนธรรมองค์กร 
ภาวะผู๎น า โครงสร๎างองค์การ เทคโนโลยี การประเมินผล กระบวนการจัดการความรู๎ ซึ่งปัจจัย
ดังกลําวมีความส าคัญอันสํงผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎ภายในชุมชนด๎วยเชํนกัน 

จิราภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์ (2553) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด๎านวัฒนธรรมองค์กรและการ
จัดการความรู๎ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยสรุปได๎วํา
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย  31-40 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุดสํวนใหญํ คือปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการสอนเฉลี่ย 15 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีปัจจัยด๎านวัฒนธรรมองค์กร ทั้ง 4 แบบ อยูํในระดับปานกลาง 3 
ปัจจัยด๎านการจัดการความรู๎ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการสร๎างและแสวงหาความรู๎ 



97 
 

 

อยูํในระดับมาก สํวนการระบุความรู๎ การประยุกต์ใช๎ความรู๎ การเข๎าถึงความรู๎ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู๎ การแลกเปลี่ยนความรู๎ และการจัดการความรู๎ให๎เป็นระบบ อยูํในระดับปานกลาง 
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งประสิทธิผลโดยรวมและประสิทธิผลทั้ง 4 ด๎าน 
อยูํในระดับปานกลาง  อิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมของปัจจัยด๎านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด๎านการ
จัดการความรู๎ ที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีลักษณะวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตํอประสิทธิผลด๎านการวิจัยเพียงด๎านเดียว วัฒนธรรมองค์กรแบบเน๎นการ
พัฒนามีอิทธิพลทางตรงตํอประสิทธิผลด๎านการสอนเพียงด๎านเดียว แตํในการมีอิทธิพลจะเป็นไปใน
ทางตรงข๎าม วัฒนธรรมองค์กรแบบเน๎นสายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตํอประสิทธิผลโดยรวม 
ประสิทธิผลด๎านการสอน และประสิทธิผลด๎านการบริการทางวิชาการ สํวนวัฒนธรรมองค์กรแบบเน๎น
การตลาดนั้น ไมํมีอิทธิพลทางตรงตํอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วัฒนธรรม
องค์กรแบบเน๎นการพัฒนา วัฒนธรรมองค์กรแบบเน๎นสายการบังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์กร
แบบเน๎นการตลาด มีอิทธิพลทางอ๎อมตํอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทุกด๎าน 
โดยผํานปัจจัยด๎านการจัดการความรู๎ สํวนวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัวไมํมีอิทธิพลทางอ๎อมตํอ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทุกด๎าน การระบุความรู๎มีอิทธิพลทางตรงตํอ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งประสิทธิผลโดยรวม และประสิทธิผลทั้ง 4 ด๎าน 
ดังนี้ การจัดการความรู๎ให๎เป็นระบบมีอิทธิพลทางตรงตํอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลด๎านการวิจัยเพียงด๎านเดียว การเข๎าถึงความรู๎มีอิทธิพลทางตรงตํอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลโดยรวม ด๎านการสอน การวิจัย และด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การ
แลกเปลี่ยนความรู๎มีอิทธิพลทางตรงตํอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยรวม ด๎าน
การวิจัยและด๎านการบริการวิชาการ การประยุกต์ใช๎ความรู๎ มีอิทธิพลทางตรงตํอประสิ ทธิผลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยรวม ด๎านการสอน และด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สํวน
การสร๎างและแสวงหาความรู๎ การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ ไมํมีอิทธิพลทางตรงตํอประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องปัจจัยด๎าน
วัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู๎ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิผลการท างาน  ซึ่งปัจจัยด๎าน
วัฒนธรรมองค์การดังกลําวสามารถเทียบเคียงกับวัฒนธรรมชุมชนและการจัดการความรู๎ในชุมชนที่มี
อิทธิพลตํอประสิทธิภาพการพัฒนาภายในชุมชนด๎วยเชํนกัน 

สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห (2553) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎
ขององค์กรอาชีพท๎องถิ่น ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู๎หลังจากน าไปทดลองใช๎กับองค์กร
อาชีพท๎องถิ่นที่เลือกเป็นตัวอยํางศึกษา พบวํา รูปแบบการจัดการความรู๎ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นองค์กร
อาชีพท๎องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง และกิจกรรมการจัดการความรู๎ที่น าไปทดลองใช๎สํวนใหญํ
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สอดคล๎องกับกิจกรรมการจัดการความรู๎ที่องค์กรอาชีพท๎องถิ่นเคยท ามากํอน ดังนั้น องค์กรอาชีพ
ท๎องถิ่นจึงได๎รับประโยชน์จากกิจกรรมการจัดการความรู๎ที่น าไปทดลองใช๎เป็นอยํางมาก เพราะท าให๎
องค์กรอาชีพท๎องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมการจัดการความรู๎ได๎อยํางเป็นรูปแบบและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เชํน ด๎านการจัดเก็บและการจัดท าฐานข๎อมูลในรูปเอกสารและวีดีโอ พบวํา มีประโยชน์มาก 
เพราะชํวยให๎องค์กรฯ สามารถจัดเก็บข๎อมูลความรู๎ได๎อยํางเป็นระบบปละใช๎เป็นหลั กฐานข๎อมูล
ส าหรับการเรียนรู๎ การถํายโอยเผยแพรํความรู๎ได๎เป็นอยํางดี ด๎านการแสวงหาความรู๎โดยการสํง
สมาชิกไปศึกษาดูงานภายนอกองค์กรฯ ก็ชํวยให๎สมาชิกได๎รับความรู๎ใหมํเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถน ามา
ปรับใช๎กับงานขององค์กรอาชีพท๎องถิ่นได๎ ด๎านการสร๎างความรู๎โดยการจับคูํพ่ี เลี้ยงสอนงาน ก็ชํวยให๎
สมาชิกแตํละคนมีทักษะความช านาญในงานด๎านอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากงานประจ าที่ตนเอง
รับผิดชอบ ด๎านกิจกรรมการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ขององค์กรอาชีพท๎องถิ่น ก็มีสํวนชํวยกระตุ๎นให๎
สมาชิกองค์กรอาชีพท๎องถิ่น มีความตื่นตัวที่จะสร๎างผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ด๎านกิจกรรมการจัดเวทีสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู๎พบวํา มีประโยชน์อยํางยิ่งในการชํวยให๎เกิดการเผยแพรํและถํายโอนความรู๎ซึ่งกัน
และกันในระหวํางการสนทนาจนเกิดความรู๎ใหมํ อีกทั้งยังชํวยให๎สมาชิกองค์กรอาชีพท๎องถิ่นสามารถ
วิเคราะห์ สกัดความรู๎ที่เป็นประโยชน์ และน าความรู๎ที่ได๎มาปรับใช๎ในการท างานได๎ ปัจจัยด๎าน
นโยบายองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การสํงเสริมจากหนํวยงานภายนอก องค์กรอาชีพคูํแขํง และสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม สํวนปัจจัยด๎านเทคโนโลยี และปัจจัยด๎านยุทธศาสตร์พบวํา มีผลกระทบตํอการ
จัดการความรู๎ขององค์กรอาชีพท๎องถิ่นน๎อยมาก 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู๎ขององค์กรอาชีพท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ  
ความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตซึ่งมีสํวนชํวยให๎เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพในชุมชนไมํใชํ
เพียงอยูํในอาชีพผู๎ผลิตเพียงอยํางเดียวแตํอาจมีการการสร๎างผลิตภัณฑ์ใหมํโดยชุมชนเอง  

พระประสิทธิ์  ไชยชาติ (2552) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู๎ของหมอพ้ืนบ๎าน
ด๎านการรักษาพยาบาลในชุมชน” ผลการวิจัยสรุปได๎วําการจัดการความรู๎ทางด๎านการดูแลและรักษา
สุขภาพของหมอพ้ืนบ๎านในชุมชนเป็นไปตามที่ได๎รับการเรียนรู๎ ค๎นคว๎าหาความรู๎ การสืบทอดความรู๎
จากบรรพบุรุษท่ีเป็นหมอพ้ืนบ๎าน และศึกษาเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง เชํน การเข๎ารับการอบรม 
ค๎นคว๎าเพ่ิมเติม การสัมมนา ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา กลุํมเครือขํายหมอเมือง องค์กรหนํวยงาน
ราชการทีเกี่ยวข๎อง และการรํวมกิจกรรมของเครือขํายหมอพ้ืนบ๎านระดับจังหวัดหรือระดับชาติที่จัด
ขึ้น ความรู๎ที่ได๎รับเหลํานี้ได๎ชํวยให๎หมอพ้ืนบ๎านสามารถให๎บริการได๎อยํางถูกต๎อง นับเป็นทางเลือก
หนึ่งในด๎านการดูแลสุขภาพแกํชุมชนควบคูํไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ครอบคลุม ตอบสนองความ
ต๎องการ และบูรณาการงานปูองกันและดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ซึ่ งเชื่อมโยงมิติตําง ๆ 
แบบองค์รวมและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไมํวําจะเป็นมิติด๎าน รํางกาย จิตใจหรือจิตวิญญาณ  
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สังคม และสิ่งแวดล๎อม ขณะเดียวกันได๎มีการถํายทอดและสํงตํอความรู๎ไปสูํสมาชิกในครอบครัว 
ชุมชน และสังคมสาธารณะด๎วย 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องการจัดการ
ความรู๎ของหมอพ้ืนบ๎าน ซึ่งชุมชนที่ท าวิจัยแหํงนี้มีลักษณะของการจัดการความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในเรื่องยาสมุนไพร รวมทั้งมีการสืบทอดความรู๎ของหมอพ้ืนบ๎าน  จึงสามารถเทียบเคียงกับ
กระบวนการจัดการความรู๎ดังกวําวารจัดการความรู๎ขององค์กรอาชีพท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับการ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตซึ่งมีสํวนชํวยให๎เกิดความตื่นตัวในการ
พัฒนาอาชีพในชุมชนไมํใชํเพียงอยูํในอาชีพผู๎ผลิตเพียงอยํางเดียวแตํอาจมีการการสร๎างผลิตภัณฑ์ใหมํ
โดยชุมชนเอง  
 วิชุดา  แปูนอินทร์ (2552) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าแนวคิดการจัดการความรู๎มาใช๎ใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง”  ผลการวิจัยสถานภาพปัจจุบันพบวํา 1) ด๎าน
ปัจจัยพื้นฐาน องค์กรตระหนักถึงความส าคัญและมีแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตผลของงาน 
แตํบทบาทและการสนับสนุนของผู๎บริหารยังไมํชัดเจน 2) ด๎านกลยุทธ์ ยังขาดนโยบายและแผนกล
ยุทธ์ และความเข๎าใจทั่วทั้งองค์กร 3) ด๎านโครงสร๎าง ผู๎รับผิดชอบในการจัดการความรู๎ยังไมํมีอ านาจ
การบริหารที่เดํนชัด และขาดการวัดประเมินผล 4) ด๎านเทคโนโลยี ยังขาดนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่
ชัดเจนแตํสามารถด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎เฉพาะด๎านงานวิจัยและพัฒนาได๎ดี 5) ด๎าน
พันธมิตร มีการแลกเปลี่ยนความรู๎ภายในองค์กร ซัพพลายเออร์ สถานศึกษา องค์กรที่เป็นพันธมิตร
และลูกค๎า แตํยังมีบทบาทไมํมากนัก 6) ด๎านวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนความรู๎ขาด
แรงจูงใจและตัวชี้วัดความส าเร็จของการแลกเปลี่ยนความรู๎ และขาดความเข๎าใจถึงล าดับขั้นตอนของ
การแลกเปลี่ยนความรู๎ อุปสรรคที่พบได๎แกํ 1) ขาดเวลาในการแลกเปลี่ยนความรู๎ 2) มีความยากใน
การน าความรู๎จากพนักงานมาเขียนลงในเอกสาร 3) เน๎นเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวําเรื่อง
คนละองค์กร 4) การบริหารจัดการความรู๎และสารสนเทศไมํได๎ถูกจัดล าดับความส าคัญในระดับต๎นๆ  
5) การจัดเก็บข๎อมูลยังไมํเป็นระบบ 6) ขาดระบบในการแยกแยะประเภทความรู๎เพ่ือการจัดเก็บ  
7) ค๎นหาข๎อมูลคํอนข๎างยาก 8)  ขาดระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บข๎อมูล 9)  วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลในองค์กร 10) ไมํมีทีมงานรับผิดชอบโดยตรง ท าให๎ไมํเกิดการเชื่อมโยงข๎อมูลที่
เป็นสํวนเกี่ยวเนื่องกัน 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องการน า
แนวคิดการจัดการความรู๎มาใช๎ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล๎องกับแsนวคิดใน
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตแหํงนี้ ด๎วยความมีภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และความสามารถในการผลิตวัตถุดิบจึงมีโอกาสและความเป็นได๎สูงในการน าไปสูํกลยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนขึ้นเองโดยน ากระบวนการความรู๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 



100 
 

 

ชฎารัตน์  สุขศีล (2551) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหวํางประสิทธิภาพการ
จัดการความรู๎กับผลการด าเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบวํา ประธานกลุํมธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการจัดการ
ความรู๎โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ด๎านการน า
ความรู๎มาใช๎ และอยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ ด๎านการก าหนดความรู๎ที่ต๎องการ ด๎านการจัดหาความรู๎
ที่ต๎องการ และด๎านการถํายทอดความรู๎ และมีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการมีผลการด าเนินงาน
โดยรวมและเป็นรายด๎าน อยูํในระดับปนกลาง ได๎แกํ ด๎านการเงิน ด๎านลูกค๎า ด๎านกระบวนการท างาน
ภายใน และด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา ประธานกลุํมธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม ที่มีทุนด าเนินการ และ
ที่มาของแหลํงเงินทุนแตกตํางกัน มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการจัดการความรู๎ 
ด๎านการก าหนดความรู๎ที่ต๎องการ และด๎านการจัดหาความรู๎ที่ต๎องการแตกตํางกัน (P < 0.05) 
ประธานกลุํมธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมที่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ จ านวนสมาชิกในกลุํม ทุนการ
ด าเนินการ และที่มาของแหลํงเงินทุนแตกตํางกัน มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
โดยรวมและเป็นรายด๎านทุกด๎านไมํแตกตํางกัน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบวํา 
(1) ประสิทธิภาพการจัดการความรู๎ด๎านการจัดหาความรู๎ที่ต๎องการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม ด๎านการเงิน ด๎านลูกค๎า และด๎านกระบวนการท างานภายใน (2) 
ประสิทธิภาพการจัดการความรู๎ ด๎านการสร๎างพัฒนาความรู๎ใหมํ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม ด๎านการเงิน และด๎านกระบวนการภายใน (3) ประสิทธิภาพการ
จัดการความรู๎ ด๎านการจัดเก็บ ความรู๎มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน
โดยรวม ด๎านการเงินและด๎านกระบวนการภายใน (4) ประสิทธิภาพการจัดการความรู๎ ด๎านการน า
ความรู๎มาใช๎มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม ด๎านการเงิน ด๎าน
ลูกค๎า ด๎านกระบวนการภายใน และด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา และ (5) ประสิทธิภาพการจัดการ
ความรู๎ ด๎านการก าหนดความรู๎ที่ต๎องการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน
ด๎านกระบวนการภายใน 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ ในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหวํางประสิทธิภาพการจัดการความรู๎กับผลการด าเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม
ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตแหํงนี้ด๎วย
ความมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความสามารถในการผลิตวัตถุดิบจึงมีโอกาสและความเป็นได๎สูงในการ
น าไปสูํกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนขึ้นเองอาจแตกตํางเพียงผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเทํานั้นแตํจะเหมือนกันในสํวนที่น ากระบวนการความรู๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
เชํนกัน 
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 สุรินทร  วงค์ค าแดง ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู๎ของหมอพ้ืนบ๎านชาวเขาเผําป
กาเกอะญอ ต าบลบ๎านจันทร์ อ าเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหม”ํ  ผลการศึกษาพบวํา ความเป็นมาของ
การเป็นหมอพ้ืนบ๎านแตํละคนมีพ้ืนฐานมาจากการเห็นประสบการณ์ของบรรพบุรุษ การเข๎ารํวม
พิธีกรรมและประเพณีตําง ๆ ในเรื่องของการจัดการความรู๎ของหมอพ้ืนบ๎านแตํละคนพบวํา  
การแสวงหาความรู๎ หมอพ้ืนบ๎านแตํละคนมีการสืบทอดความรู๎มาจากบรรพบุรุษทางสายเลือด 
นอกจากนี้ ความรู๎บางสํวนยังได๎แสวงหาจากผู๎เฒํา ผู๎แกํและผู๎รู๎ในชุมชนที่ตนอาศัยอยูํ การสอบถาม
แลกเปลี่ยนความรู๎กันในกลุํมหมอ และใช๎วิธีการเรียนรู๎ด๎วยตนเองแบบครูพักลักจ า การน าความรู๎ไปใช๎
ของหมอพ้ืนบ๎านแตํละคนนั้น หมอพ้ืนบ๎านจะใช๎ความรู๎ที่ตนเองมีนั้นชํวยเหลือและรักษาคนในชุมชน
แฝงในรูปของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ข๎อห๎าม และความเชื่อตําง ๆ ส าหรับการถํายทอดแบํงปัน
ความรู๎ หมอพ้ืนบ๎านใช๎กระบวนการถํายทอดความรู๎ในลักษณะของการบอกเลํา และการให๎เข๎ารํวม
ประสบการณ์จริง การจัดการความรู๎ในระดับกลุํมพบวําไมํมีการรวมกลุํมของหมอพ้ืนบ๎าน หมอ
พ้ืนบ๎านทุกคนตํางก็ตํางท า ตํางคนตํางรักษา เมื่อมีคนมาใช๎บริการ ตํอเมื่อมีวิกฤตสุขภาพเกิดขึ้น
เทํานั้นจึงจะมีการแลกเปลี่ยนความรู๎และปรึกษาหารือกัน การน าความรู๎ไปใช๎ของหมอพ้ืนบ๎านนั้น 
แฝงในรูปของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สํวนการถํายทอดแบํงปันความรู๎นั้นไมํมีการถํายทอด
แบํงปันความรู๎ที่ชัดเจน การจัดการความรู๎ในระดับชุมชนของหมอพ้ืนบ๎าน มีการน าความรู๎ไปใช๎ของ
หมอพ้ืนบ๎านซึ่งแฝงในรูปของ วัฒนธรรม ประเพณี แตํมีแนวโน๎มวําจะมีบทบาทลดลงไป เพราะสภาพ
สังคมและวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่ เปลี่ยนแปลงไป มีความเจริญในด๎านการศึกษาและการ
สาธารณสุข ซึ่งสวนทางกับลักษณะการถํายทอดความรู๎แบบดั้งเดิมในระบบเครือญาติเป็นรุํนตํอรุํน ไมํ
มีการรวมกลุํมของหมอพ้ืนบ๎านท าให๎ความรู๎ขาดการตํอยอด อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนและการ
กระตุ๎นจากองค์กรภาครัฐในท๎องถิ่น องค์ความรู๎ของหมอพ้ืนบ๎านชาวเขาเผําปกาเกอะญอ ต าบลบ๎าน
จันทร์ อ าเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ นั้นมีแนวโน๎มที่จะขาดผู๎สืบทอดและสูญหายไปในที่สุด 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องการจัดการ
ความรู๎ของหมอพ้ืนบ๎านชาวเขาซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุก
ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตแหํงนี้ด๎วยความภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเรื่องสมุนไพรและมีสืบทอดความรู๎ความเป็น
หมอยามาจากบรรพบุรุษเพ่ือไมํให๎ความรู๎ภูมิปัญญาดังกลําวสูญหายและถือเป็นโอกาสและความ
เป็นได๎ในเรื่องการน าความรู๎ไปสูํกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนให๎ศูนย์การเรียนรู๎สร๎างรายได๎ให๎ชุมชนและ
เป็นรักษาภูมิปัญหาดั้งเดิมให๎มีสืบทอดและยังคงอยูํในชุมชนตลอดไป 
 อนันตพร  ภูกิ่งหิน (2550) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหวํางการจัดการความรู๎กับ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ 40-49 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหนํงใน
กิจการเจ๎าของกิจการ และรูปแบบธุรกิจเจ๎าของคนเดียวประเภทกิจการการผลิต ทุนจดทะเบียนต่ า
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กวํา 1,000,001 บาท จ านวนพนักงาน 2 คน ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 10-19 ปี ผู๎ริเริ่มกํอตั้ง
กิจการริเริ่มกํอตั้งเอง แหลํงความรู๎ที่ใช๎ในการด าเนินธุรกิจประสบการณ์ในอดีต และแหลํงจ าหนําย
ภายในจังหวัด ผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู๎ โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน อยูํในระดับมาก ได๎แกํ ด๎านการ
จัดหาความรู๎ เชํน ให๎บุคลากรมีการเรียนรู๎จากประสบการณ์ที่ผํานมาในอดีต เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
นวัตกรรมใหมํในการด าเนินธุรกิจ และอยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ ด๎านการใช๎ความรู๎ เชํน การด าเนิน
ธุรกิจโดยประยุกต์ใช๎ประสบการณ์ในอดีตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และด๎านการจัดเก็บและค๎นคืน
ความรู๎ เชํน การจัดเอกสารรายงานการประชุมที่สวกในการจัดเก็บและค๎นคว๎า ผู๎ประกอบการธุรกิจ 
SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับชํวงหนึ่งปีที่ผํานมา 
โดยรวมและเป็นรายด๎านทุกดาน อยูํในระดับทรงตัว ได๎แกํ ด๎านการเพ่ิมมูลคําสินทรัพย์ เชํน การ
ลงทุนด๎านลูกค๎าสัมพันธ์ ด๎านมูลคําทรัพย์สิน เชํน ก าไรสุทธิ  ด๎านบุคลากร เชํน ความพอใจของ
พนักงาน ด๎านโครงสร๎างการบริหารจัดการ เชํน การลงทุนในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ลงทุนด๎านการบริหาร เป็นต๎น และด๎านลูกค๎า เชํน จ านวนลูกค๎าขาจร ผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน เมื่อเทียบกับธุรกิจอ่ืนในวงการเดียวกัน 
โดยรวมและเป็นรายด๎านทุกด๎าน อยูํในระดับพอ ๆ กัน ได๎แกํ ด๎านมูลคําสินทรัพย์ เชํน ก าไรสุทธิ ด๎าน
ลูกค๎า เชํน สํวนแบํงการตลาด ยอดขายประจ าปี ด๎านโครงสร๎างการบริหารจัดการ เชํน การลงทุนด๎าน
การบริหาร ด๎านการเพ่ิมมูลคําทรัพย์สิน เชํน คําใช๎จํายในการพัฒนาความสามารถตํอพนักงาน และ
ด๎านบุคลากร เชํน ความพอใจของพนักงาน ผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีจ านวน
พนักงานแตกตํางกัน มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการจัดการความรู๎โดยรวม ด๎านการจัดเก็บและค๎นคืน
ความรู๎ ด๎านการใช๎ความรู๎ ด๎านการเคลื่อนย๎าย กระจาย การแบํงปันความรู๎ และการสร๎างความรู๎ใหมํ
แตกตํางกัน ระยะเวลาในการประกอบกิจการแตกตํางกัน มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู๎ ด๎านการจัดหาความรู๎และด๎านการสร๎างความรู๎ใหมํแตกตํางกัน จ านวนพนักงานแตกตํางกันมี
ความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน เมื่อเทียบกับหนึ่งปีที่ผํานมา ด๎านมูลคําทรัพย์สินแตกตําง
กัน ระยะเวลาในการประกอบกิจการแตกตํางกัน มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับผลการด าเนินงานเมื่อ
เทียบกับหนึ่งปีที่ผํานมาโดยรวม ด๎านมูลคําทรัพย์สิน ด๎านลูกค๎าและด๎านโครงสร๎างการบริหารจัดการ 
และระยะเวลาในการประกอบกิจการแตกตํางกัน มีความคิดเห็นด๎วยเกี่ยวกับผลการด าเนินงานเมื่อ
เทียบกับธุรกิจอื่นในวงการเดียวกัน ด๎านลูกค๎าแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่อง เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหวํางการจัดการความรู๎กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด
ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตมาใช๎ในการด าเนินธุรกิจขนาดยํอม
เรื่องสมุนไพรและถือเป็นแนวโน๎มความเป็นได๎ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหมํในการ
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ด าเนินธุรกิจ จากพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกไปประยุกต์กับการด าเนินธุรกิจขนาดยํอมใน
ชุมชนตํอไป 

ฉลาด  จันทรสมบัติ (2550) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎
องค์กรชุมชนผลการวิจัยปรากฏวําได๎แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู๎ควบคูํกับการพัฒนากลุํม  
แบํงออกเป็น 5 ระยะ คือ การเตรียมชุมชน การสร๎างแรงจูงใจ จิตส านึก สํงเสริมการมีสํวนรํวมและ
สร๎างวิสัยทัศน์  การจัดท าแผน/พัฒนาศักยภาพทีม  น าแผนไปปฏิบัติและพัฒนางาน และประเมิน
สรุปผล ผลการพัฒนาและทดลองใช๎รูปแบบการจัดการความรู๎องค์กรชุมชน พบวํารูปแบบการจัดการ
ความรู๎องค์กรชุมชนที่พัฒนาประกอบด๎วย 18 กิจกรรมหลัก ผลการทดลองใช๎รูปแบบการจัดการ
ความรู๎องค์กรชุมชน พบวํา เกิดบุคคลเรียนรู๎ได๎แกํ ผู๎รํวมวิจัย คือ ผู๎อ านวยความสะดวก ผู๎ปฏิบัติงาน
กลุํม ผู๎จดบันทึก และผู๎ประสานงาน มีการจัดการความรู๎ที่มาของความรู๎ได๎จากปัญหา การตั้งค าถาม 
การแก๎ปัญหาด๎วยการปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ความรู๎ที่เหมาะสม มีกระบวนการเรียนรู๎ ต๎องมีที่มาของ
การสร๎างความรู๎ การจ าแนก การจัดเก็บ การน าไปใช๎ การแลกเปลี่ยน และการประเมินผล และมี
ความรู๎ที่ผํานการสกัดขุมความรู๎ของบุคคลที่ฝังอยูํในตัวเองมาผสมผสานกับความรู๎ที่อยูํภายนอกเกิด
ความเหมาะสมกับบริบทมีการปรับปรุงพัฒนางานให๎ดีขึ้นกวําที่เป็นอยูํ ได๎แกํ  การบริหารจัดการด๎าน
เทคนิคการผลิต มีศูนย์จัดการความรู๎ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให๎กลุํมได๎พบปะแลกเปลี่ยนความรู๎ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน มีการใช๎เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต มีชุดความรู๎และชิ้นงานกลุํม กลุํมองค์กรชุมชนมี
ความพึงพอใจในการด าเนินการจัดการความรู๎องค์กรชุมชนโดยรวมอยูํในระดับมากปัจจัยแหํง
ความส าเร็จของรูปแบบการจัดการความรู๎องค์กรชุมชน ประกอบด๎วย บุคคลมีความกระตือรือร๎นที่จะ
เรียนรู๎ มีการใช๎ภาวะผู๎น าของผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาททีมผู๎
รํวมวิจัย มีการเปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมวิจัยได๎มีสํวนรํวมตั้งแตํเริ่มแรก 5) บรรยากาศในการท างานแบบมี
สํวนรํวม มีกระบวนการเรียนรู๎ควบคูํด๎วยวิธีปฏิบัติ และมีกลไกขับเคลื่อน คือ ศูนย์จัดการความรู๎ของ
องค์กรชุมชน 
 จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู๎องค์กรชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิต โดยการน าผลการวิจัยที่ได๎แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู๎
ควบคูํกับการพัฒนามาเทียบเคียงเพ่ือน าใช๎ในการวิเคราะห์องค์ประกอบและสภาพแวดล๎อมในการ
น าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนตํอไป 

เกรย์ คาสโตรจิโอวานนิ  โดมิงโก ริบเบอริโร-โซเรียโน  อลิเซีย มาส-เทอร์  และ โนราต 
โรอิก-เธียร์โน (Gary Castrogiovanni, Domingo Ribeiro-Soriano, Alicia Mas-Tur, Norat Roig-
Tierno, 2016) ได๎ท าการศึกษา เรื่อง ความรู๎ที่ได๎รับจากการจัดการความรู๎ส าหรับสถาบันการเงิน 
การศึกษานี้มุํงเน๎นไปท่ีแหลํงที่มาที่แตกตํางกันของความรู๎ภายในองค์การ ในกรณีนี้เป็นหนํวยงานทาง
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การเงิน ในการศึกษานี้ชี้ให๎เห็นวําภาษา ความไว๎วางใจระหวํางสมาชิกขององค์การและความสัมพันธ์
ใกล๎ชิดถือเป็นบทบาทส าคัญในการจัดการความรู๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งความใกล๎ชิด หมายถึง ความ
ตระหนักของเพ่ือนรํวมงานของพนักงานและ ความพร๎อมของความรู๎นี้เพ่ือชํวยให๎พนักงานแก๎ปัญหา 
หรือปฏิบัติหน๎าที่ของพวกเขาทรัพยากรความรู๎นี้ได๎แบํงออกเป็น 4 กลุํม โดยแบํงการศึกษาแหลํง
ความรู๎เหลํานี้ให๎สอดคล๎องกับวิธีการที่องค์การสามารถได๎รับความรู๎ได๎ คือ ทรัพยากรมนุษย์ องค์การ 
เทคโนโลยี สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ วิธีการศึกษาใช๎วิธี analytic hierarchy process (AHP) ซึ่ง 
ถูกสร๎างและคิดค๎นโดย Thomas L. Saaty ในปี 1980 เป็นวิธีการตัดสินใจและประเมินผลโดยใช๎
เกณฑ์การตัดสินจากผู๎เชี่ยวชาญ หลักของ AHP มีความสามารถในการลดการตัดสินใจที่ซับซ๎อน เป็น
การตัดสินใจที่เรียบงํายและมีศักยภาพในการประเมินเชิงปริมาณ และข๎อมูลเชิงคุณภาพไปพร๎อมๆ 
กัน ดังนั้น วิธีการนี้จะชํวยให๎  การศึกษาครั้งนี้ประเมินได๎วําแหลํงที่มาของการจัดการความรู๎และการ
เข๎าซื้อกิจการมีประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับหนํวยงานทางการเงิน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ   
การก าหนดวิธีการได๎มาซึ่งความรู๎ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ส าหรับการด าเนินงานของหนํวยงานทาง
การเงิน ผลการวิจัยคือ ผลตรวจสอบแหลํงที่มาของความรู๎หนํวยงานทางการเงิน และในการจัดอันดับ
แหลํงข๎อมูลเหลํานี้โดยใช๎วิธี AHP พบวํา การจัดการความรู๎เป็นประโยชน์อยํางมากในการผลิตธุรกิจ 
ที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น กลยุทธ์ขององค์การที่สํงผลกระทบตํอประสิทธิภาพทางธุรกิจอยํางมากคือการเพ่ิม
ความรู๎การจัดการ การศึกษาครั้งนี้ สนับสนุนการวิจัยในอนาคตในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้โดยพบวํา กลยุทธ์
ขององค์การที่สํงผลกระทบตํอประสิทธิภาพทางธุรกิจอยํางมากคือการเพ่ิมความรู๎  ซึ่งสอดคล๎องกับ
แนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิต โดยสามารถน าไปวิเคราะห์
แนวโน๎มและสภาพแวดล๎อมเพ่ือทราบวําชุมชนควรมีความรู๎เพ่ิมเติมในเรื่องใดในอันจะน าไปสูํการ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนตํอไป 

โรเบิร์ต โนวัคกิ และ กาตาไซนะ บาชนิค (Robert Nowacki, Katarzyna Bachnik 
2015) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง นวัตกรรมการจัดการความรู๎ภายในองค์การ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ขอบเขตของการจัดการความรู๎ที่เป็นนวัตกรรมใหมํ โดยใช๎แนวคิด 8 กระบวนการ ของการจัดการ
ความรู๎และ 3 สํวนส าคัญของนวัตกรรมการจัดการความรู๎ในบริบทขององค์การ  การวิจัยนี้พิจารณา  
4 ด๎าน คือ ด๎านของประสิทธิภาพขององค์การ ด๎านการแขํงขันขององค์การ รายได๎ ความพึงพอใจของ
ผู๎ซื้อและธุรกิจ และความพึงพอใจของคูํค๎า โดยการวิเคราะห์ครอบคลุมองค์การขนาดเล็กขนาดกลาง
และ ขนาดใหญํ กลุํมตัวอยํางจ านวน 608 ได๎จากการสุํมแบบแบํงชั้นจากตัวแทนของบริษัท
ผู๎ประกอบการค๎าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ โดยการสัมภาษณ์ผู๎จัดการบริษัทที่เลือกมา
เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการที่พวกเขาน ามาใช๎รวมถึงนวัตกรรมการจัดการความรู๎โดยระบุขอบเขต 
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รูปแบบ และผลกระทบขอกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหมํ  คือ ระดับของนวัตกรรมการจัดการความรู๎ใน
การวิจัยองค์การ แรงจูงใจส าหรับการเสนอนวัตกรรม มิติของนวัตกรรม และกระบวนการจัดการ
ความรู๎  ผลการวิจัยพบวําผู๎บริหารให๎ความสนใจศึกษาความรู๎เกี่ยวกับการบริหารจัดการนวัตกรรม 
และพวกเขาตระหนักถึงอิทธิพลในเชิงบวกของนวัตกรรมทั้ง 4 องค์ประกอบ 
 จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ ในเรื่องนวัตกรรม
การจัดการความรู๎ภายในองค์การ โดยใช๎แนวคิด 8 กระบวนการของการจัดการความรู๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิต โดยน าแนวคิดใน
กระบวนการจัดการความรู๎มาใช๎เชํนกัน เพ่ือให๎ทราบวําชุมชนมีกระบวนการจัดการความรู๎ในขั้นตอน
ใดและท าการวิเคราะห์แนวโน๎มและสภาพแวดล๎อมในชุมชนวําควรมีพัฒนากระบวนการจัดความรู๎ใน
ขั้นตอนใดเพ่ิมเติมขึ้นทีจ่ะน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนตํอไป 

แต๎ ฮัน คิม  แจ๎-นัม ลี  แจ๎ อุค ชัน  และ ไอแซค เบ็นบาสาท (Tae Hun Kim a, Jae-
Nam Lee b, Jae Uk Chun, Izak Benbasat, 2014) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง การท าความเข๎าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการความรู๎กับผลการด าเนินงานการจัดการความรู๎ : มุมมองตาม
สถานการณ์ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุํงหมายที่จะตอบค าถามวําผลกระทบของกลยุทธ์กการจัดการ
ความรู๎ (KM) ใน ผลการด าเนินเนินงานการจัดการความรู๎ (KMP) เป็นอยํางอยํางไร ผลที่แตกตํางกัน
ขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมภายนอกและภายใน เชํน ระดับของสภาพแวดล๎อมทางด๎านจิตใจ และระดับ
ของการเป็นองค์การ การศึกษาครั้งนี้ใช๎ข๎อมูลที่เก็บรวบรวมจาก 141 บริษัท ในเกาหลีที่ได๎ด าเนินการ
KM โดยการขยายกลยุทธ์ KM การศึกษาครั้งนี้จัดประเภทกลยุทธ์ KM บนพ้ืนฐานของความรู๎ทั้งสอง
ประเภทและที่มาลงในการประมวลภายนอกประมวลภายในสํวนบุคคลภายนอกและสํวนบุคคล
ภายใน กลยุทธ์ในมุมมองสถานการณ์ก๎าวหน๎า ผลกระทบของกลยุทธ์ KMP ผลการศึกษานี้แสดงให๎
เห็นวํากลยุทธ์ KM ที่ควรจะเป็นเลือกและการพัฒนาตามภายนอกและภายในบริบทคือความความรู๎
ด๎านสิ่งแวดล๎อมและองค์การการศึกษานี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการแบํงปันความรู๎ที่มีความการดูด
ซึมและความสามารถในการสร๎างสรรค์นวัตกรรม การศึกษาครั้งนี้พบวําขอบเขตของความรู๎ของ
องค์การที่จ าเป็นในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคํา เรียนรู๎ เทคนิคใหมํในการแก๎ปัญหา สร๎าง
หลักสมรรถภาพและเริ่มต๎นสถานการณ์ใหมํแตกตํางกันตามธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง การศึกษาครั้งนี้เน๎น
ความส าคัญของภาระผูกพันหลายในการพัฒนาหรือการเลือกกลยุทธ์ KM ที่มีประสิทธิภาพ การ
สนับสนุนส าหรับมุมมองสถานการณ์ที่มีความสอดคล๎องอยํางสิ้นเชิงกับทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์และความสัมพันธ์ระหวํางองค์การ 
 จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องนวัตกรรม
การจัดการความรู๎ภายในองค์การ โดยใช๎แนวคิด 8 กระบวนการของการจัดการความรู๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิต โดยน าแนวคิดใน
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กระบวนการจัดการความรู๎มาใช๎เชํนกัน เพ่ือให๎ทราบวําชุมชนมีกระบวนการจัดการความรู๎ในขั้นตอน
ใดและท าการวิเคราะห์แนวโน๎มและสภาพแวดล๎อมในชุมชนวําควรมีพัฒนากระบวนการจัดความรู๎ใน
ขั้นตอนใดเพ่ิมเติมขึ้นที่จะน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนตํอไป 
 แทนไท ซูน (Tan Thai Soon, 2011) ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนการการ
จัดการความรู๎ขององค์การและผลการด าเนินงาน กรณีศึกษา องค์การรัฐวิสาหกิจในประเทศมาเลเซีย 
พบวํา การเรียนรู๎ในองค์การนั้นต๎องได๎รับ การสนับสนุนจากองค์การในการสร๎างความรู๎ที่สอดคล๎อง  
กับหนํวยงาน ซึ่งหมายถึงการ เปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การนั่นเอง นอกจากนี้ยังเน๎นการเรียนรู๎
เป็นศูนย์กลางในกระบวนการสร๎าง ความรู๎ โดยผลการวิจัยในครั้งนี้ให๎การสนับสนุนเชิงประจักษ์
ส าหรับความส าคัญของการเชื่อมโยง ระหวํางการเรียนรู๎และกระบวนการสร๎างความรู๎ และ  
จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ พบวํา องค์ประกอบของการจัดการความรู๎ประกอบด๎วย 1) การเรียนรู๎
ของคนในองค์การ 2) ทักษะของคนในองค์การ 3) ความคิดสร๎างสรรค์ขององค์การ และ 4) 
ประสิทธิภาพขององค์การ 
 จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ ในเรื่อง
กระบวนการการจัดการความรู๎ขององค์การ และผลการวิจัยยังพบวําองค์ประอบส าคัญของ
กระบวนการจัดความรู๎คือการเรียนรู๎  ทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์ ของคนในองค์การ รวมถึง
ประสิทธิภาพขององค์การด๎วยซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุก
ส าหรับชุมชนผู๎ผลิต โดยน าแนวคิดในกระบวนการจัดการความรู๎มาใช๎เชํนกัน รวมถึงองค์ประกอบ
ส าคัญที่สามารถเทียบเคียงได๎กับชุมชนเพ่ือให๎ทราบวําชุมชนมีควรกระบวนการจัดการความรู๎ใน
ขั้นตอนใดและท าการวิเคราะห์แนวโน๎มและสภาพแวดล๎อมในชุมชนวําควรมีองค์ประกอบใดที่ส าคัญ
ในกระบวนการจัดความรู๎อันจะน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนตํอไป 

ชอย ฮา และคณะ (Choy Har et al., 2011)  ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบของ 
HRM กับวิธีการปฏิบัติตามรูปแบบแนวคิดการจัดการความรู๎ พบวํา กลยุทธ์ การปฏิบัติงานด๎าน HRM 
การพัฒนาและการสร๎างความรู๎ขององค์การ สามารถน าไปสูํความ ได๎เปรียบในการแขํงขันของบริษัท
ได๎ โดยความรู๎เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต๎องให๎พนักงานฝึกอบรมเพ่ือ เพ่ิมทักษะในการท างาน อยํางไรก็
ตามการด าเนินงานของ HRM ต๎องใช๎ระบบการจัดการที่มี ประสิทธิภาพในการวางแผนและการเลือก
วิธีการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตลอดจนวิธีการบริหารการ จัดการเพ่ือให๎ การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยองค์ประกอบของ HRM ประกอบด๎วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การเลือกวิธีการจ๎างงาน  
2) การรับรู๎และการให๎รางวัลเพ่ือเป็นการสร๎าง แรงจูงใจและเป็นปัจจัยในการกระตุ๎นให๎พนักงานเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน 3) การ ประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมการ
พัฒนาบุคลากร 4) การจัดการทีมด๎วย ตนเอง โดยเป็นการติดตํอสื่อสารระหวํางสมาชิกในทีม ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญส าหรับการจัดการทีมด๎วย ตนเอง สามารถสร๎างความรู๎และน ามาใช๎ประโยชน์รํวมกันระหวําง
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หนํวยงาน ตลอดจนมีการพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพได๎ และ 5) การพัฒนาการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง 
เชํนการฝึกอบรมในเวลางาน และการประชุมเชิงปฏิบัติ เป็นต๎น นอกจากนี้จาก การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ยังพบวํา กระบวนการจัดการความรู๎นั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยูํ 3 องค์ประกอบ คือ 1) การ
แสวงหาความรู๎ 2) การแบํงปันความรู๎ และ 3) การประยุกต์ใช๎ความรู๎  
 จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องผลกระทบ
ของ HRM กับวิธีการปฏิบัติตามรูปแบบแนวคิดการจัดการความรู๎ โดยพบวํากลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ด๎าน HRM การพัฒนาและการสร๎างความรู๎ขององค์การ รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของการจัดความรู๎
ท าให๎เกิดประสิทธิภาพในองค์การและน าไปสูํความสามารถทางการแขํงขัน ซึ่ งสอดคล๎องกับแนวคิด 
การจัดการความรู๎รวมถึงองค์ประกอบส าคัญท่ีสามารถเทียบเคียงและน ามาใช๎ในชุมชนเพ่ือน าไปสูํการ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนตํอไป 

อเดล (Adel, 2010) ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง แบบจ าลองการยอมรับกระบวนการการ
จัดการความรู๎ในองค์การมหาชนอิหรําน พบวํา การยอมรับกระบวนการการจัดการความรู๎ ในองค์การ
มหาชนของอิหรําน ขึ้นอยูํกับรูปแบบของการจัดการความรู๎ โดยเฉพาะในองค์การภาครัฐ  
ซึ่งกระบวนการจัดการความรู๎ในองค์การจะได๎รับการยอมรับต๎องประกอบด๎วย 1) ปัจจัยองค์การ 
รวมทั้งวัฒนธรรมของความรู๎ ผู๎น าที่มีความรู๎ความคิด สร๎างสรรค์แหลํงข๎อมูลของความรู๎ และ
โครงสร๎างของความรู๎ตามกระบวนการการจัดการความรู๎ 2) บุคลากรที่อยูํในองค์การซึ่งถือวําเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุด 3) ปัจจัยบริบท : รวมทั้งปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางวัฒนธรรมและปัจจัยทางด๎าน
เทคโนโลยี และ 4) มิติทางด๎านเทคนิค (กระบวนการที่ เกี่ยวข๎องกับกระบวนการความรู๎ที่ชัดเจน) 
และมิติทางสังคม (ท่ีเกี่ยวข๎องกับความรู๎ฝังลึกอยูํในตัวคน)  
 จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องแบบจ าลอง
การยอมรับกระบวนการการจัดการความรู๎ในองค์การ ขึ้นอยูํกับรูปแบบของการจัดการความรู๎และ
องค์ประกอบในเรื่องวัฒนธรรม ผู๎น า ปัจจัยบริบท เทคนิค และมิติทางสังคม ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด  
การจัดการความรู๎ รวมถึงองค์ประกอบส าคัญที่สามารถเ ทียบเคียงและน ามาใช๎ ในชุมชน  
เพ่ือน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนตํอไป 

นอร์เบิร์ต (Norbert, 2010) ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ถํายโอนความรู๎ในกระบวนการ
จัดการความรู๎รํวมกัน พบวําการถํายโอนความรู๎จากคนหนึ่งไปสูํอีกคนนั้น สามารถท าได๎ โดยอาศัย
เทคโนโลยีหรือเทคนิคตํางๆ ในการเก็บข๎อมูลความรู๎ทั้งหมดเอาไว๎ แตํทั้งนี้การถํายโอนความรู๎ลักษณะ
นี้จะแตกตํางกับการถํายโอนความรู๎จากวาจา ดังนั้นในหลายองค์การจะมีบริบทที่ หลากหลาย
แตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับวัฒนธรรมองค์การขององค์การนั้นๆ โดยจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยัง พบวํา 
กระบวนการจัดการความรู๎ที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรประกอบไปด๎วย 1) วัฒนธรรมองค์การ 2) 
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สภาพแวดล๎อมขององค์การ 3)การสนับสนุนด๎านไอที 4)การเผยแพรํขีดความสามารถ 5) การเรียนรู๎ 
รํวมกัน 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องการถําย
โอนความรู๎ในกระบวนการจัดการความรู๎รํวมกันและมีองค์ประกอบส าคัญในเรื่องวัฒนธรรม ผู๎น า 
ปัจจัยบริบท เทคนิค และมิติทางสังคม ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการจัดการความรู๎รวมถึงองค์ประกอบ
ส าคัญที่สามารถเทียบเคียงและน ามาใช๎ในชุมชน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิง
รุกส าหรับชุมชนได๎ตํอไป 
 แดเจียน ฮอง  เอยูโฮ ซู และ ชุงโฮ กู (Daegeun Hong, Euiho Suh, Choonghyo 
Koo, 2011) ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ส าหรับการเอาชนะอุปสรรคในการแบํงปัน
ความรู๎บนพื้นฐานของการจัดการความรู๎การสนทนา: กรณีศึกษาของ บริษัท เงินทุน วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยนี้คือการตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคการแบํงปันความรู๎และเสนอการใช๎งานของการแบํงปัน
ความรู๎การสนทนาตามใน CoP (ชุมชนของการปฏิบัติ) และ Web 2.0 เพ่ือขจัดอุปสรรค งานวิจัยนี้
แสดงให๎เห็นถึงโอกาสส าหรับความรู๎ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้สัง เกตการณ์ศึกษาวิเคราะห์
การด าเนินงานแบบบูรณาการและบ ารุงชุมชน กลุํมตัวอยํางเป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการด าเนินงานที่
มีความหลากหลายงํายตํอการใช๎บริการการช าระเงินส าหรับธนาคารสมาชิกและลูกค๎าผํานการจัดตั้ง
ระบบการช าระเงินที่ให๎บริการเป็นหลักนั้น โครงสร๎างพ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรมการเงินเกาหลี  ได๎
กํอตั้งขึ้นในปี 1986 และจะมีประมาณ 800 คน เก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามบนพ้ืนฐานของการ
ตรวจสอบกิจกรรม ประกอบด๎วย 26 ค าถาม โดยแจกจํายแบบสอบถามในระหวําง 12 ตุลาคม 2009 
และ 16 ตุลาคม 2009 ผํานทาง e-mail และการสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ 8 ปัจจัย ผลการวิจัย
พบวําความจ าเป็นที่จะเอาชนะอุปสรรคเพ่ือความรู๎รํวมกันเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับความส าเร็จที่มี
ศักยภาพของกมภายในองค์การ ปัญหาและอุปสรรคของแตํละบุคคลและสังคมมักจะปูองกันไมํให๎เกิด
ประสิทธิผลแบํงปันความรู๎ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต๎องระบุและขจัดหรือลดเป็นจ านวนมากของ
อุปสรรคเหลํานี้เป็นไปได๎เพ่ือตํอสู๎กับบุคคลและสังคมปัญหาและอุปสรรคที่เราน าเสนอการใช๎งานของ
การแบํงปันความรู๎ในการสนทนาเพื่อแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึน นอกจากนี้เราพบวําการจัดการความรู๎ขยับ 
จากวิธีการเดิมวิธีการสนทนา ดังนั้นเราจึงตรวจสอบลักษณะและข๎อจ ากัด ของ COP และ Web 2.0 
ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของวิธีการที่คนที่ขับเคลื่อนด๎วยความรู๎การจัดการขึ้นอยูํกับกรณีศึกษาและโดยใช๎ 
HOQ เราระบุสาเหตุและผลกระทบความสัมพันธ์ส าหรับอุปสรรคในการพัฒนาความรู๎และกลยุทธ์ที่
จะเอาชนะพวกเขา  

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องการพัฒนา 
กลยุทธ์ส าหรับการเอาชนะอุปสรรคในการแบํงปันความรู๎บนพื้นฐานของการจัดการความรู๎การสนทนา
ผลการวิจัยพบวําความจ าเป็นที่จะเอาชนะอุปสรรคเพ่ือความรู๎รํวมกันเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับปัญหา
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และอุปสรรคของแตํละบุคคลและสังคมมักจะปูองกันไมํให๎เกิดซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการพัฒนา 
กลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงและน ามาใช๎ในชุมชนได ๎

สวิส เอเจนซี่ ฟอร์ ดิวิล๏อปเม๎นต์ แอนด์ คอร์เปอร์เรชั่น เบิร์น สวิสเซอร์แลนด์ (Swiss 
Agency for Development and Cooperation (SDC), Bern, Switzerland, 2009)  
ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ ความท๎าทายที่ถูกครอบง า ผลการวิจัย 
พบวํา การเปลี่ยนแปลงองค์การ ให๎เป็นองค์การที่มีการจัดการความรู๎ นั้น สามารถท าได๎หลากหลาย
วิธีด๎วยกันโดยองค์การต๎องมีการสํงเสริมการแบํงปันความรู๎และการ เรียนรู๎ภายในองค์การมีแนวทาง
ในการวางแผนการจัดการความรู๎ มีวิธีการสํงเสริมการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การมีวิธีการ
ปฏิบัติงาน มีเครือขํายเพ่ือสํงเสริมการสร๎างเครือขําย ทั้งภายในองค์การ และกับคูํค๎าในการสร๎างเวทีที่
เหมาะสมส าหรับการแบํงปันความรู๎และการเรียนรู๎ มีสํวนรํวมในชุมชนเพ่ือแบํงปันความรู๎อ่ืน ๆ  
มีสํวนรํวมอยํางแข็งขันในการท างานรํวมกันระหวํางประเทศใน สาขาของการจัดการความรู๎และ
เรียนรู๎ของ นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ยังพบวํา วัฒนธรรมองค์การเป็นอุปสรรคตํอการ
ด าเนินงานด๎านการจัดการความรู๎ ดังนั้น องค์การต๎องสร๎างวัฒนธรรมในองค์การให๎เป็นวัฒนธรรมแหํง
การเรียนรู๎โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน ในองค์การ และจากงานวิจัยดังกลําวยังพบวํา 
องค์การในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปมอง วัฒนธรรมองค์การเป็นอุปสรรคที่ใหญํที่สุดในการถําย
โอนความรู๎ 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ให๎เป็นองค์การที่มีการจัดการความรู๎ นั้น สามารถท าได๎หลากหลายวิธีด๎วยกัน
โดยการสํงเสริมการแบํงปันความรู๎และการเรียนรู๎ภายในองค์การ การวางแผนการจัดการความรู๎  
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ สํงเสริมการสร๎างเครือขําย ทั้งภายในและภายนอก มีแบํงปัน
ความรู๎และการเรียนรู๎ มีสํวนรํวมในชุมชนเพ่ือแบํงปันความรู๎อ่ืน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการพัฒนา  
กลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุํงเน๎นการจัดการความรู๎เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงหรือปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงและน ามาใช๎ใน
ชุมชนได ๎
 แฟตมา โอเมนา และ วีซิเฮ มูราโตกลับ (Fatma Ozmena, Vecihe Muratoglub, 

2009) ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ระดับความสามารถของผู๎บริหารโรงเรียนในการด าเนินการกลยุทธ์

การจัดการความรู๎มุมมองของผู๎บริหารและครู วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือตรวจสอบความสามารถ 

ระดับของผู๎บริหารโรงเรียนในการใช๎กลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่ก าหนดไว๎บางสํวนในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การมีตัวแปรเพศ รวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามประกอบ 8 มิติ เชํน การจัดการความรู๎ 
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ที่ใช๎งาน การกํอตัวของทีมความรู๎ การกํอตัวของฐานข๎อมูลความรู๎  ความรู๎เกี่ยวกับการท าแผนที่  
การเปรียบเทียบการกํอตัวของความรู๎เครือขําย การกํอตัวของศูนย์ความรู๎และการก าหนดผู๎บริหารที่
รับผิดชอบในการด าเนินการ รวม 38 รายการ ผลการวิจัยพบวํา ข๎อมูลที่เกี่ยวกับตัวแปรเพศแสดง 
ให๎เห็นวําไมํมีความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญระหวํางมุมมองของอาสาสมัครชายและหญิงในทุกมิติที่
เกี่ยวข๎องกับกลยุทธ์การจัดการความรู๎  ยกเว๎นมิติของการจัดการความรู๎การใช๎งานทุกมิติอ่ืน ๆ ที่ไมํได๎
ตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษานี้ชี้ให๎เห็นข๎อบกพรํองบางอยํางในเกือบทุกมิติที่
เกี่ยวข๎องกลยุทธ์การจัดการความรู๎  และผลการวิจัยอ่ืนนี้ที่คล๎ายกันกับครูในการวิจัยที่ระบุวําพวกเขา
ไมํมีความรู๎ศูนย์ทรัพยากรที่ชํวยให๎พวกเขาในการเข๎าถึงความรู๎เมื่อพวกเขาจ าเป็น  

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องการ
ด าเนินการกลยุทธ์การจัดการความรู๎มุมมองของผู๎บริหารและครู ซึ่งพบวําข๎อบกพรํองที่เกี่ยวข๎องกล
ยุทธ์การจัดการความรู๎  ระบุวําพวกเขายังไมํมีศูนย์การเรียนรู๎ที่ครบวงจรอันจะชํวยให๎พวกเขาในการ
เข๎าถึงความรู๎เมื่อพวกเขาจ าเป็น ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุก
ส าหรับชุมชนซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุํงเน๎นการพัฒนาการจัดการความรู๎ที่เข๎าถึงได๎โดยเริ่มจากการมีศูนย์การ
เรียนและพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึง
สามารถเทียบเคียงและน ามาใช๎ในชุมชนได ๎

แมคคอล (McCall, 2008) ได๎ท าการศึกษา เรื่อง ระบบการจัดการความรู๎และผลกระทบ
ตํอการใช๎ความรู๎ที่ชัดแจ๎ง พบวํา ระบบการจัดการความรู๎ จะมุํงเน๎นการใช๎ความรู๎ รํวมกันโดยน า
ความรู๎ที่ชัดแจ๎งที่มีอยูํในองค์การที่สามารถบันทึกไว๎ได๎อยํางงํายดายในคอมพิวเตอร์เพ่ือ น ามาใช๎
รํวมกัน เชํน ข๎อมูลพื้นฐานรายละเอียดขั้นตอนส าหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหลํานี้สามารถเก็บบันทึก
ไว๎ในคอมพิวเตอร์ได๎ และสามารถน ามาถํายทอดให๎คนในองค์การได๎อยํางงํายดาย ในขณะที่ความรู๎
เงียบหรือความรู๎ที่ฝังลึกอยูํในตัวคนถูกพัฒนาขึ้นมากตามประสบการณ์ของคนๆ นั้น และก็เป็นเรื่อง
ยากเชํนกัน ที่จะท าให๎คนๆ นั้นถํายทอดความรู๎ที่ฝังลึกอยูํในตัวเขาออกมาเป็นเอกสารแตํระบบ  
การจัดการความรู๎นั้นจะเป็นตัวชํวยให๎องค์การนั้นสามารถน าความรู๎ที่ฝั่งอยูํในตัวคนนั้ นออกมาใช๎ได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในระบบการจัดการความรู๎ ก็คือคนนั่นอง  

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องกระบบการ
จัดการความรู๎และผลกระทบตํอการใช๎ความรู๎ที่ชัดแจ๎ง พบวํา ระบบการจัดการความรู๎จะมุํงเน๎นการใช๎
ความรู๎รํวมกันโดยน าความรู๎ที่ชัดแจ๎งที่มีอยูํในองค์การที่สามารถบันทึกไว๎ได๎น ามาใช๎รํวมกัน  
ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนซึ่งสํวนใหญํความรู๎ใน
ชุมชนเป็นความรู๎ฝังลึกจึงจ าเป็นต๎องมีการน าความรู๎ดังกลําวออกมาเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง เพ่ืองํายตํอ
เข๎าถึงซ่ึงต๎องอาศัยความมีสํวนรํวมในชุมชน ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงและน ามาใช๎ในชุมชนได ๎
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บียองกุ ชอย และ ฮีเซโอค ลี (Byounggu Choi, Heeseok Lee, 2002) ได๎ศึกษา  
กลยุทธ์การจัดการความรู๎และการเชื่อมโยงไปยังกระบวนการสร๎างความรู๎  วัตถุประสงค์หลักของ
งานวิจัยนี้คือการส ารวจกลยุทธ์การจัดการความรู๎ในการปรับปรุงองค์การ วิธีการบริหารกลยุทธ์การ
การจัดการความรู๎ กับขั้นตอนการสร๎าง การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ ความหลากหลายของ
การแบํงความรู๎ การใช๎ และการถํายโอนความรู๎  กลุํมตัวอยํางโดยรวม  441 โดยสํงแบบสอบถาม
จ านวน 61 บริษัท จาก 100 บริษัท ได๎รับการตอบจ านวน 424 จาก 58 บริษัท น ามาวิเคราะห์ สรุป
ผลการวิจัยผลการทดสอบเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข๎องกับกลยุทธ์ที่มีขั้นตอนการสร๎างรูปแบบที่แสดงให๎
เห็นวํา บริษัท ควรจะจัดกลยุทธ์การจัดการความรู๎พร๎อมกับการสร๎างความรู๎ กลยุทธ์สามารถน าไปสูํ
ประสิทธิภาพขององค์การที่ดีขึ้น ได๎น าเสนอแนวทางในการสร๎างความรู๎ จากผลการศึกษารากฐานทาง
ทฤษฎี จึงควรปรับกลยุทธ์ความรู๎พร๎อมกับการสร๎างความรู๎ และพบวํากลยุทธ์ความรู๎ควรแตกตํางกัน
ตามประเภทขององค์การโดยใช๎มุมมองที่เน๎นกระบวนการ บนพ้ืนฐานของการวิจัยกลยุทธ์ยังคงต๎อง
รองรับ คือ โครงสร๎างวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใช๎กลยุทธ์ที่เหมาะสมและแตกตําง
กันในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องกลยุทธ์ 
การจัดการความรู๎และการเชื่อมโยงไปยังกระบวนการสร๎างความรู๎ พบวําควรจะจัดกลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎พร๎อมกับการสร๎างความรู๎น าไปสูํประสิทธิภาพขององค์การที่ดีขึ้น และยังพบวํากลยุทธ์การ
จัดการความรู๎ควรมีแตกตํางกันตามโดยใช๎มุมมองที่เน๎นกระบวนการ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนที่มุํงเน๎นการจัดการความรู๎ที่เชื่อมโยงกระบวนการ
จัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับบริบทชุมชนซึ่งรวมถึงการสร๎างหรือแสวงหาความรู๎ใหมํซึ่งอาจมีความ
แตกตํางกันตามความสามารถของชุมชนเพ่ือรองรับการเปลี่ ยนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึง
สามารถเทียบเคียงและน ามาใช๎ในชุมชนได ๎
 ชอย (Choi, 2000) ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จใน
การจัดการความรู๎ จากกลุํมตัวอยํางจ านวน 217 คน จากหลายองค์การ พบวําประกอบด๎วยปัจจัย
ส าคัญ 3 ด๎าน ได๎แกํผู๎บริหารสูงสุด ปัจจัยด๎านองค์การ และโครงสร๎างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 
Kemp และคณะได๎น าเสนอกลุํมของปัจจัยที่สํงผลให๎การจัดการความรู๎ในหนํวยงาน the software 
Productivity Consortium ประสบผลส าเร็จ โดยเป็นการวิเคราะห์จากประสบการณ์ปัจจัยตํางๆ 
ประกอบด๎วยการมีเปูาหมายที่ชัดเจน ความคาดหวังที่เป็นไปได๎ การปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์การ 
วิธีการของระบบ กรอบแนวคิดที่ยืดหยุํน กระบวนการที่คํอยเป็นคํอยไป การวัดผลแบบบูรณาการ 
โมเดลของสมรรถนะ และเทคนิคที่สมบูรณ์ (Kemp et al., 2001) ปัจจัยตัวอ่ืนๆ ที่ได๎มีการศึกษา 
ปรากฏในงานของ Chait ที่เป็นการประเมินจากประสบการณ์การวางแผน การทดสอบแบบน ารํอง 
และการประยุกต์ใช๎กับระบบการจัดการความรู๎ที่ประสบผลส าเร็จในบริษัทที่ปรึกษาชื่อ Arthur 



112 
 

 

D.Little ทั้งนี้ประกอบด๎วยปัจจัยตํางๆ ได๎แกํการมีวิสัยทัศน์ที่สนับสนุน การสร๎างแผนการจัดการ
ความรู๎ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถขององค์การในการจัดการกับองค์ประกอบหลัก 4 ด๎านได๎แกํ
การจัดการด๎านเนื้อหา ด๎านวัฒนธรรม กระบวนการ และโครงสร๎างพ้ืนฐาน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนระบบการจัดการความรู๎ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด  

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องปัจจัย
ความส าเร็จในการจัดการความรู๎ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดการความรู๎ที่พบวําควรมี 4 
องค์ประกอบหลัก คือ การจัดการด๎านเนื้อหา ด๎านวัฒนธรรม กระบวนการ และโครงสร๎างพ้ืนฐาน ซึ่ง
สอดคล๎องกับแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนที่เกิดจาการวิเคราะห์
ปัจจัยความส าเร็จหรือองค์ประกอบส าคัญในการจัดการความรู๎เพ่ือน าไปพัฒนากลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎เชิงรุกดังกลําว ซึ่งองค์ประกอบจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎องนี้สามารถน ามาเทียบเคียงและ
ประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพบริบทชุมชนได ๎
 คลาด (Clyde, 2004) ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการหํวงโซํอุปทานอยํางมี
ประสิทธิภาพในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ผู๎ศึกษาได๎กลําวอ๎างถึงสถานการณ์ในการ
แขํงขันปัจจุบันได๎มีมากขึ้น บริษัทได๎เปรียบในการแขํงขันสํวนใหญํมักจะเป็นบริษัทที่มีสาธารณูปโภค
รองรับด๎านการติดตํอสื่อสารเป็นอยํางดี (Information Technology : IT) สํงผลให๎ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานสั้นขึ้น ลักษณะของการลื่นไหลของข๎อมูลเป็นไปอยํางรวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากขึ้น  
ผู๎ศึกษาได๎กลําววําในการจัดการหํวงโซํอุปทานนั้นการมีการแบํงปันข๎อมูลขําวสารที่เป็นให๎ลื่นไหลผําน 
อินเตอร์เน็ตถือวําเป็นสํวนส าคัญของการจัดการหํวงโซํอุปทานที่ดี ซึ่งชํวยให๎เกิดประโยชน์และผลดี
ตํองค์การหลายด๎าน เชํน ด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด๎านการตลาด การควบคุมสต๏อก การเงิน 
ผู๎ศึกษาได๎กลําววําในปัจจุบันนี้ธุรกิจที่เป็นระดับ Inter Enterprise ได๎มีการท าการจัดการหํวงโซํ
อุปทานกันมากได๎ให๎ความส าคัญและมีการลงทุนด๎าน IT สูง เพ่ือชํวยในด๎านการติดตํอสื่อสารในขณะ
ธุรกิจ SMEs ยังให๎ความส าคัญอยูํน๎อยแตํการติดตํอกับคูํค๎าและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในธุรกิจ SMEs 
ยังต๎องมีอยูํ ดังนั้นกลยุทธ์อีกอยํางหนึ่งในธุรกิจ SMEs ที่ต๎องให๎ความสนใจและค านึงถึง คือ จะท าการ
ติดตํอสื่อสารกับหนํายงานอ่ืน ๆ ให๎เกิดประสิทธิผลได๎อยํางไร กลยุทธ์หลักของธุรกิจ SMEs  
สํวนใหญํแล๎วจะให๎ความส าคัญแตํเรื่องของการพัฒนาด๎านกระบวนการ ผู๎ศึกษาจึงได๎กลําววําถ๎าธุรกิจ 
SMEs ให๎ความสนใจในด๎านการเชื่อมโยงกับพันธมิตรคูํค๎าในด๎านข๎อมูลสารสนเทศมากขึ้นจะกํอให๎เกิด
ประโยชน์ที่ดีมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการหํวงโซํอุปทาน 

จากผลงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้ในเรื่องการจัดการ
หํวงโซํอุปทานอยํางมีประสิทธิภาพในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs ที่พบวํากลยุทธ์อีกอยําง
หนึ่งในธุรกิจ SMEs ที่ต๎องให๎ความสนใจและค านึงถึง คือ จะท าการติดตํอสื่อสารกับหนํายงานอ่ืน ๆ 
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ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนที่ต๎องมีการเชื่อมโยง
กับเครือขํายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงและน ามาใช๎ในชุมชนได ๎

จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังที่ได๎น าเสนอไว๎ข๎างต๎นนั้น ผู๎วิจัยได๎น ามา
สรุปแนวทางการศึกษาและใช๎ประโยชน์ในการวิจัย เพ่ือการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ
ระบบอาคารสีเขียวในกลุํมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดนครปฐม ได๎สรุปไว๎ในตารางที่ 15 
ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและการใช๎ประโยชน์ 

 
 

ตารางที่ 15  สรุปแนวทางการศึกษาและการใช๎ประโยชน์ 
 

 
 
 

 จากตารางที่ 15 ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและการน าไปใช๎ประโยชน์ เป็นตารางแสดง
การวิจัยเอกสารของผู๎วิจัย โดยผู๎วิจัยได๎แบํงเนื้อหาการวิจัยออกเป็น 8 สํวนประกอบด๎วย แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ เป็นการศึกษาเพ่ือให๎มีความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์ของการจัดการ

ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน
ความส าคัญ
และปญัหา 
ของการวิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือ
การวิจัย 

การเลือก 
ใช้สถิติ

ส าหรับการ
วิจัย 

ใช้เป็นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนุน 
การอภิปราย
ผลการวิจัย 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการความรู ๎       
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความรู ๎       
3. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ ์       
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการหํวงโซํอุปทาน       
5. แนวคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม       
6. องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนผู๎ผลติ
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อ
สังคม (กรณีกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง) 

      

7. ความเป็นมาและวิธีการบริหารจัดการ
องค์การกิจการเพื่อสังคม (กรณมีลูนิธิ
เจ๎าพระยาอภัยภูเบศร) 

      

8. แนวคิดและหลักการพัฒนาที่ยั่งยนืและ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค ์

      

9. เทคนิคการถอดบทเรียน       
10. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง       
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ความรู๎ ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู๎ รวมถึงปัจจัยความส าเร็จของการจัดการความรู๎ เพ่ือให๎
เกิดการพัฒนาแนวคิดในสํวนที่ 2 คือ กลยุทธ์การจัดการความรู๎  โดยผู๎วิจัยได๎เน๎นไปที่กลยุทธ์การ
จัดการความรู๎เชิงรุกในสํวนที่ 3 และเนื่องจากกลุํมตัวในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นชุมชนผู๎ผลิตวัตถุใน
หํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ผู๎วิจัยจึงได๎ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการหํวงโซํอุปทาน
และแนวคิดเกี่ยวกับกิจการเพ่ือสังคม ในสํวนที่ 4 และ 5 โดยมุํงเน๎นกิจการเพ่ือสังคมที่จัดตั้งขึ้นจาก
หนํวยงานราชการ คือ มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร โดยมีหํวงโซํอุปทานที่เป็นชุมชนผู๎ผลิตสมุนไพร
หมูํบ๎านดงบัง ในจังหวัดปราจีนบุรี  ผู๎วิจัยจึงศึกษาถึงความเป็นของกิจการเพ่ือสังคมและชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุที่เป็นหํวงโซํอุปทานดังกลําวในสํวนที่ 6 และ 7 เพ่ือให๎ได๎ข๎อค๎นพบจากการวิจัยโดยการอ๎างอิง
แนวคิดและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐศาสตร์สร๎างสรรค์ในสํวนที่ 8 โดยใช๎วิธีเก็บรวบรวม
ข๎อมูลดวยการถอดบทเรียนจาการศึกษาเทคนิคการถอดบทเรียนในสํวนที่ 9 และสํวนสุดท๎ายในสํวนที่ 
8 คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เป็นการศึกษาเพ่ือให๎เกิดการวิเคราะห์เชื่อมโยงแนวคิดการจัดการความรู๎ 
กับกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือน ามาสร๎างเป็นแนวโน๎มการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมรวมถึงแนวคิดและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์โดยผํานกระบวนการเก็บข๎อมูลด๎วยการถอดบทเรียนตํอไป 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบใน
หํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ผู๎วิจัยใช๎ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) แบบการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development: R&D) ในการด าเนินการวิจัย ใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงพ้ืนที่ การถอดบทเรียน และวิธีการ
สนทนากลุํม เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎เชิงรุก
ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและรํางกลยุทธ์
การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม และเพ่ือพัฒนา
กลยุทธ์จัดการความรู๎ เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  
ผํานการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ TOWS Matrix โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น  
3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ด๎วยการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบการจัดการความส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน
ของกิจการเพ่ือสังคม ด๎วยการถอดบทเรียน การใช๎เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม PAR 
(Participatory Action Research) และก าหนดกลยุทธ์ด๎วยการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ 
TOWS Matrix  

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ด๎วยการสนทนากลุํม (Focus Group) โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน
ทั้ง 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพ่ือสังคม ด๎วยการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงพ้ืนที่  
 ในขั้นตอนนี้เป็นวิธีการเก็บข๎อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร
หรือการทบทวนวรรณกรรมนั้นท าให๎ผู๎วิจัยทราบข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงในเรื่องที่ต๎องการศึกษาเป็นการ
เบื้องต๎น สํวนการวิจัยเชิงพ้ืนที่เป็นเทคนิคการวิจัยภาคสนามโดยผู๎วิจัยใช๎ตนเองเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีรายละเอียดการวิจัยดังตํอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary researcher) ผู๎วิจัยใช๎การวิจัยเอกสาร 
ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา 
กลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  
อันไดแก หนังสือ บทความ งานวิจัย เอกสารเผยแพร โดยไดท าการรวบรวมข๎อมูล และท าการบันทึกข๎อมูล
ที่ต๎องการไว เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบในการศึกษา ออกแบบและก าหนดวิธีวิจัยเอกสาร มี
กระบวนการดังนี้ 
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1. การคัดเลือกเอกสาร โดยเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช๎ในการวิจัยทั้งหมดยํอม
ได๎มาจากการศึกษาจากสื่อเอกสารในลักษณะตํางๆ ที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด๎วยเหตุนี้ 
การคัดเลือกเอกสารเพ่ือน ามาวิเคราะห์จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก เพราะเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ
ประเด็นในการวิจัยยํอมมีมาก อีกทั้งเอกสารบางชนิดยังมีความซับซ๎อนของข๎อมูล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น
ที่จะต๎องมีเกณฑ์ส าหรับงานวิจัยนี้ใช๎เกณฑ์การคัดเลือกโดย เลือกจาก   

1.1 ความทันสมัยของข๎อมูล โดยผู๎วิจัยดูจากแนวคิดหรือทฤษฎีนั้นยังสามารถนับมาใช๎ได๎
ในปัจจุบัน โดยเฉาพะในเรื่องของการจัดการ เพ่ือสามารถน ามาสร๎างกรอบแนวคิด วิเคราะห์แนวโน๎ม
องค์ประกอบที่ใช๎ส าหรับการจัดการคุณภาพเชิงระบบคอนโดมิเนียมสีเขียวได๎อยํางมีประสิทธิภาพความ
สอดคล๎องกับเรื่องที่ต๎องการวิจัย   

1.2 มีความสอดคล๎องกับเรื่องที่ต๎องการศึกษา โดยข๎อมูลจะเป็นข๎อมูลที่สามารถน ามาใช๎
ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือ
สังคม 

1.3 ข๎อมูลมีความนําเชื่อถือ โดยผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องโดย
การศึกษาจากแหลํงข๎อมูลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และมีการยืนยันข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลหลายแหลํง 
รวมถึงถ๎าเป็นข๎อเท็จจริง  

1.4 ข๎อมูลหรือเอกสารที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ หรือผู๎เชี่ยวชาญ โดยผู๎วิจัย
พยายามศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของงานโดยเฉพาะแนวคิดทางการ
จัดการ เพ่ือให๎เกิดการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุก 

2. จัดกระท าข๎อมูล เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมเอกสารอยํางเป็นระบบ ในรูปแบบตาราง
เพ่ือสามารถประเมินเอกสาร คัดเลือกและศึกษาเอกสารที่เหมาะสมส าหรับน ามาการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมตํอไป 

3. ประเมินเอกสาร เป็นขั้นตอนที่ใช๎ส าหรับประเมินเอกสารที่ศึกษา วํามีความเกี่ยวข๎อง
เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะใช๎ศึกษาท าการวิจัยมากน๎อยเพียงใด รวมถึงการวิเคราะห์มูลและท าความเข๎าใจใน
เนื้อหาที่ศึกษาอยํางลึกซึ้งเพ่ือสามารถน าข๎อมูลไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

การสังเคราะห์ประเด็น โดยการสังเคราะห์ข๎อมูลเป็นการสังเคราะห์ข๎อมูลแบบประเมิน 
อภิมาน (Meta analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในแตํละแนวคิดทฤษฎีทางการจัดการอยํางองค์
รวมและมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน และสุดท๎ายการวิเคราะห์เอกสาร ในการวิจัยนี้ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข๎อมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern matching) (Yin, 2003) ซึ่งประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน คือ ใน
ขั้นตอนแรก คือ การลดข๎อมูล (Data reduction) เป็นกระบวนการลดข๎อมูลดิบ และคัดเลือกเฉพาะข๎อมูล
หรือตัวแปรที่ใช๎ในการท างานวิจัย และขั้นตอนที่สองการจัดรูปข๎อมูล (Data display) เป็นกระบวนการ
สร๎างรูปแบบหรือจัดกลุํมของตัวแปรที่ใช๎ในงานวิจัย เพ่ือพิจารณาข๎อมูลที่มีความเหมือนกัน เพ่ือยืนยัน
ความถูกต๎องและพิจารณาถึงความแตกตํางกันของข๎อมูลดังกลําวเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข๎อสรุปการวิจัย และ
ขั้นตอนสุดท๎ายคือการหาข๎อสรุป และจัดกลุํมเนื้อหาที่ได๎จากการสังเคราะห์ข๎อมูล เพ่ือมาจัดกระท าเป็น
แนวโน๎มขององค์ประกอบในแตํละด๎านพร๎อมทั้งจัดท าตารางข๎อมูลแสดงความสัมพันธ์จากการใช๎ประโยชน์
จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถเขียนเป็นขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเอกสารได๎ดัง ภาพที่ 19 



117 
 

  

ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

  

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 

เร่ิมต้น 

การคัดเลือกเอกสาร 

การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ 
ในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคม 

 

 

ปฏิเสธ 

ภาพที่ 19 Flow chart แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเอกสาร 

 

แนวโน้ม 

การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชน 
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคม 

 

จัดกระท าข๎อมลู 

ประเมินเอกสาร 

สิ้นสุด 

การสังเคราะหเ์อกสาร 
การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ 

ในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคม 
  

 

ปฏิเสธ 

ลดรูปขอ๎มลู 

จัดรูปข๎อมลู 

ยอมรับ ปฏิเสธ 



118 
 

 

สรุปจากแผนภาพที่ 19 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเอกสาร จะเห็นได๎วํา การวิจัย
เอกสาร ถือวํามีความส าคัญ เป็นขั้นตอนท าวิจัย เพื่อสร๎างแนวโน๎มในการสังเคราะห์องค์ประกอบการ
จัดการความรู๎ เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ในขั้นตอนนี้ผู๎วิจัยต๎องมีการศึกษาเอกสาร และคัดเลือกเอกสารที่มีคุณภาพ จากนั้นน ามา
สังเคราะห์เอกสาร ในขั้นตอนการสังเคราะห์เอกสารนั้นต๎องมีการตรวจสอบรายละเอียดความนําเชื่อถือ
ของเอกสาร และความถูกต๎องของข๎อมูล โดยการศึกษาความเชื่อมโยงของข๎อมูลจากเอกสารงานวิจัยหลาย
ชิ้น และจากความสอดคล๎องตรงกันของข๎อมูลจากเอกสารงานวิจัยหลายชิ้นที่น ามาศึกษาพิจารณาเพ่ือ
น ามาสร๎างแนวโน๎มและน าไปใช๎ในการวิจัยในขั้นตอนตํอไป 

ขั้นตอนที่ 1.2 การวิจัยเชิงพ้ืนที่ ผู๎วิจัยใช๎การวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area Base Researcher) ซึ่ง
หมายถึงกระบวนการสร๎างและใช๎ความรู๎โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือแก๎ปัญหาหรือ
สํงเสริมศักยภาพของชุมชนและกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนท๎องถิ่น ในการศึกษาสภาพ
บริบทของชุมชนที่จะท าการเก็บข๎อมูล ซึ่งเป็นการเก็บข๎อมูลโดยวิเคราะห์วําจะเก็บข๎อมูลประเด็นอะไร 
จากใคร และเก็บอยํางไร โดยท าการวิเคราะห์ปัญหา และหรือศักยภาพของชุมชน โดยผู๎วิจัยจะด าเนินการ
ตามขั้นตอน (ภาสกร นันทพานิช, 2552) ดังนี้ 

1. การคัดเลือกชุมชน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 
1.1 เป็นชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 
1.2 มีการรวมกลุํมเพ่ือรํวมเป็นผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 
1.3 สมาชิกทุกคนจะต๎องท าข๎อตกลงเข๎ารํวมโครงการสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
1.4 ยินยอมให๎มีการตรวจพ้ืนที่ท าเกษตรทุกแปลง เพ่ือให๎สามารถรับรองกระบวนการ

ผลิตและการจัดการในการแปรรูปวัตถุดิบให๎เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
1.5 มีระบบการผลิตที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

2. การเข๎าชุมชนเพ่ือสร๎างสัมพันธภาพกับชุมชน (Buildding-up rapport) ที่เป็นชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ที่คัดเลือกไว๎ในขั้นตอนที่ 1 

3. การศึกษาบริบทของชุมชน (Context Analysis) โดยท าการศึกษาบริบททั่วไป (General 
context) และศึกษาบริบทเฉพาะ (Specific context) กับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพ่ือสังคม ที่ได๎คัดเลือกและเข๎าไปสร๎างสัมพันธภาพไว๎ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 

4. การวิเคราะห์ปัญหา และหรือศักยภาพของชุมชน (Identify Problem, Need and 
Potential fo Community) เพ่ือให๎ได๎โจทย์วิจัยหรือค าถามวิจัย (Research question)  

สุดท๎าย คือ การหาข๎อสรุปในแตํละประเด็นตามข้ันตอนตั้งแตํการคัดเลือกชุมชน การเข๎า
ชุมชน การศึกษาบริบทชุมชน การวิเคระห์ปัญหา และหรือศักยภาพาของชุมชน จากการที่ได๎ศึกษาวิจัย
เชิงพ้ืนที่น าผลที่ได๎มาสังเคราะห์ข๎อมูล เพ่ือมาจัดกระท าเป็นบทสรุปเกี่ยวกับสภาพบริบทและแนวโน๎มของ
การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเชิงพ้ืนที่ได๎ดังภาพที่ 20 
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การศึกษาบริบทชุมชน 
 การศึกษาบริบททัว่ไป (General context) 
 การศึกษาบริบทเฉพาะ (Specific context)   

 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

ปฏิเสธ 

เร่ิมต้น 

การคัดเลือกชุมชน 

ชุมชนผู๎ผลติวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน 
ของกิจการเพื่อสังคม 

 

 

ภาพที ่20  Flow chart แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

 

สภาพบริบทและแนวโน้ม 

การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ 
ในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคม ซ่ึงเป็นโจทย์วิจัย 

 

ประเมินชุมชน 

สิ้นสุด 

 

ปฏิเสธ 

สร๎างสมัพันธภาพ 

วิเคราะห์ปัญหา/ศักยภาพ 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

การเข้าชุมชน  
เข๎าชุมชนผู๎ผลิตวัตถดุิบในหํวงโซํอปุทาน 

ของกิจการเพื่อสังคมตามที่ไดค๎ัดเลือกไว๎แล๎ว 
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จากภาพที่ 20 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเชิงพ้ืนที่ โดยการคัดเลือกชุมชนกํอน 
แล๎วจึงเข๎าชุมชนโดยการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีเพ่ือท าการศึกษาสภาพบริบทชุมชนท าการวิเคราะห์
ปัญหาและศักยภาพชุมชนเพ่ือทราบถึงสภาพบริบทและแนวโน๎มการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นโจทย์วิจัย 
 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบการจัดการความส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพ่ือสังคม ด๎วยการถอดบทเรียน การใช๎เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม PAR 
(Participatory Action Research) และก าหนดกลยุทธ์ด๎วยการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ 
TOWS Matrix โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังตํอไปนี้  
 ในขั้นตอนนี้เป็นการใช๎วิธีการถอดบทเรียนซึ่งเป็นวิธีสกัดความรู๎ที่ฝังลึกในและองค์
ความรู๎ท๎องถิ่นออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถน าไปสรุป สังเคราะห์เป็นชุดความรู๎ เพ่ือให๎ได๎มา  
ซึ่งองค์ประกอบของการจัดการความรู๎ และท าการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เพ่ือให๎ได๎ 
รํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  
โดยด าเนินการดังนี้ 

ผู๎วิจัยท าการวางแผนการถอดบทเรียนเพ่ือให๎ได๎แนวทางที่ชัดเจนถือเป็นเตรียมตัวและ
เตรียมพร๎อมส าหรับการถอดบทเรียนโดยมีขั้นตอนยํอย คือ ก าหนดกรอบการถอดบทเรียน การเลือก
เทคนิคการถอดบทเรียน การก าหนดปฏิทินการถอดบทเรียน ด าเนินการถอดบทเรียน โดยผู๎วิจัยได๎
ท าการศึกษาแนวคิด และวิธีการของแตํละเทคนิคจนชัดเจนกํอนตัดสินใจเลือก รวมทั้งท าความเข๎าใจ
เทคนิคการถอดบทเรียนแตํละชนิด จึงได๎ด าเนินการถอดบทเรียนโดยเลือกใช๎เทคนิคการถอดบทเรียน
แบบเลําเรื่อง การสื่อสารผลการถอดบทเรียนโดยผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์องค์ความรู๎ที่เกิดจากกระบวนการ
ถอดบทเรียนสูํชุดความรู๎ในลักษณะกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ (ศุภวัลย์  พลายน๎อย, 2549) 

หลังจากเลือกวิธีการถอดบทเรียนเป็นแบบเลําเรื่อง เ พ่ือเป็นการปลดปลํอยความรู๎สึก 
ฝังลึก (Tacit knowledge) ด๎วยวิธีการเลําเกี่ยวกับประสบการณ์ ความส าเร็จในการท างานของคนใน
ชุมชนที่เป็นสมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังเป็นผู๎เลําเรื่อง  โดยให๎สมาชิกในกลุํมฟัง เพ่ือท าให๎สมาชิก
ได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ความส าเร็จของผู๎อ่ืน โดยผู๎วิจัยจะสมาชิกเลําเรื่องประสบการณ์ในการ
ท างานของแตํละคนวํา มีวิธีการท าอยํางไร จึงประสบความ ส าเร็จ จากนั้นให๎สมาชิกที่ฟังเรื่องเลํา 
ชํวยกันถอดบทเรียน หรือสกัดขุมความรู๎ จากเรื่องที่ได๎ฟังวํา มีปัจจัยอะไรบ๎าง ที่ชํวยท าให๎งานนั้น
ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าขุมความรู๎ที่ได๎ฟังจากเรื่องเลํามาใช๎เป็นฐานความรู๎ หรือเป็นแนวทางใน
การ ท างานให๎ประสบความส าเร็จตํอไป โดยมีเปูาหมายให๎ผู๎มีความรู๎จากการปฏิบัติปลดปลํอยความรู๎
ที่ซํอน ในตัวตนภายใต๎บริบทที่เฉพาะเจาะจงทั้งในเชิงประเด็น เนื้อหา และผู๎เกี่ยวข๎อง ซึ่งผลที่ได๎มี
ความจ าเพาะเจาะจงสูง ควรเป็นบทเรียนส าหรับการคิดตํอมากกวํากระท าซ้ าในทันที  สามารถเขียน
แผนภาพขั้นตอนการถอดบทเรียนแบบเลําเรื่องภาพที่ 21 
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เริ่มต๎น 

ภาพที่ 21  Flow chart  แสดงขั้นตอนการถอดบทเรียนแบบเลําเรื่อง 

 

การออกแบบแผนการถอดบทเรยีน 

 ก าหนดกรอบการถอดบทเรียน  

 การเลือกเทคนิคการถอดบทเรียน 

 การก าหนดปฏิทินการถอดบทเรียน 

การด าเนินการถอดบทเรียน 
ตามแบบการถอดบทเรียนและ 

เทคนิคการถอดบทเรียนท่ีได๎เลือกไว๎ 

 

การถอดบทเรียน 

แบบเลําเรื่อง  

 

การสื่อสารผลการถอดบทเรียน 

 

ประเมินผล 

การถอดบทเรียน 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

  
ประเมนิ 

เทคนิคการถอดบทเรียน 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

แบบบันทึกบทเรียน  

 การเขียนแบบเลําเรื่อง 

 การเขียนแบบสรุปความ 

ใช๎เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสํวนรํวม 

PAR (Participatory Action Research) 

 A 
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จากภาพที่ 21 แสดงขั้นตอนการถอดบทเรียน จะเห็นได๎วําผู๎วิจัยได๎เลือกการถอดบทเรียน
เฉพาะประเด็นแบบเลําเรื่อง ในการด าเนินการถอดบทเรียนเนื่องจากผู๎วิจัยสนใจศึกษาเฉพาะประเด็นการ
ผลิตวัตถุดิบของชุมชนซึ่งเป็นหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  

ผู๎วิจัยใช๎กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory action research) 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ขั้นการศึกษาบริบท ในขั้นนี้ผู๎นักวิจัยท าการก าหนดพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยการคัดเลือกชุมชน โดยผู๎วิจัยด าเนินการส ารวจและศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นของชุมชนทุก
ด๎าน นับตั้งแตํลักษณะทางกายภาพ แหลํงทรัพยากรชุมชน ลักษณะทางด๎านชีวภาพ ข๎อมูลด๎าน ประชากร 
สังคม เศรษฐกิจ ตัดสินใจเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสม และท าให๎คนในชุมชนยอมรับและไว๎วางใจ โดยได๎
มีการเปิดโอกาสให๎มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดทุกขั้นตอน ส าหรับขั้นนี้ผู๎วิจัยได๎อาศัย
การมีสํวนรํวมและความรํวมมือของชุมชนเป็นส าคัญ 

2. ขั้นก าหนดปัญหา  ในขั้นตอนนี้ผู๎วิจัยสรุปค าถามหรือปัญหา รวมทั้งอธิบายเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ของการแก๎ไขปัญหาให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎เห็นภาพและเกิดความเข๎าใจตรงกัน  สํวน
นักพัฒนาท าความเข๎าใจประเด็นปัญหาและมองถึงผลของการวิจัยได๎อยํางชัดเจน และครอบคลุมสํวน
เกี่ยวข๎องอ่ืนๆ  และชาวบ๎านได๎เข๎ารํวมกิจกรรม เพ่ือให๎ข๎อมูล และแสดงความคิดเห็นหรือความต๎องการ  
ซึ่งโดยความเป็นจริงแล๎ว การวิจัยเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่สอดคล๎องกับสภาพจริงที่เกิดขึ้นหรือสอดคล๎องกับ
ความต๎องการพัฒนาที่ ประสงค์ได๎นั้นยํอมหลีกไมํพ๎น การที่นักวิจัยจะต๎องสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนในชุมชน ท๎องถิ่น รวมถึงการสร๎างความตระหนักในบทบาทและความส าคัญของการมีสํวนรํวม
ในกระบวนการวิจัย  ขั้นการก าหนดปัญหารํวมกับชาวบ๎านในชุมชน จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู๎วิจัยจะต๎อง
ด าเนินการให๎เกิดผลอยํางแท๎จริง กํอนจะเริ่มด าเนินการในขั้นตอนอ่ืนๆ   

3. ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย ในขั้นตอนนี้นักวิจัยจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยให๎
ชัดเจน รวมทั้งระบุด๎วยวําผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการท าวิจัยแตํละฝุายจะมีสํวนรํวมอะไร อยํางไร และเมื่อ
ใดบ๎าง พร๎อมทั้งแผนการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย สํวนนักพัฒนาจะเข๎ารํวมปฏิบัติการวิจัยโดย
ติดตามผลการด าเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน และคอยตรวจสอบผลของการด าเนินงานวํามีสิ่ งใด 
ที่ผิดพลาด หรือไมํเป็นไปตามแผนหรือเปูาหมาย หรือมีสํงใดที่เกิดแทรกซ๎อนขึ้นมาหรือไม โดยชาวบ๎าน
นั้น จะเข๎ามามีสํวนรํวมลงมือในการปฏิบัติงานวิจัยตามแผน และตรวจสอบผลวําพึงพอใจหรือไมํ 

4. ขั้นการสรุปผลการวิจัย  ในขั้นตอนนี้นักวิจัยจะท าการสรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงเป็น
รายงานการวิจัยเผยแพรํ นักพัฒนามีสํวนรํวมด๎วยการรับทราบและตรวจสอบประเมินผลการวิจัยวํา
ประสบความส าเร็จมากน๎อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอยํางไรบ๎าง  โดยชาวบ๎านเข๎ามีสํวนรํวมด๎วยการ
ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับผลการวิจัยวําพึงพอใจและได๎ผลตามที่คาดหวังไว๎หรือไมํและแสดงความคิดเห็นอื่น
ประกอบข๎อมูลด๎วยวําเพราะเหตุใด หลังจากที่ได๎ด าเนินการถอดบทเรียนเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยได๎
ด าเนินการขั้นตอนไปคือจัดท าแผนผังเชิงองค์ประกอบ และการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix โดย
มีรายละเอียดดังตํอไปนี้  

จากนั้นท าการวิ เคราะห์ SWOT ผู๎วิจัยใช๎วิธีการประเมินจุดแข็งจุดอํอนจากสภาพ 
แวดล๎อมภายในชุมชน และประเมินโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอกชุมชน ก าหนด 
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กลยุทธ์แบบ Town Matrix หลังจากที่ประเมินสภาพแวดล๎อมโดยการวิเคราะห์ให๎เห็นถึงจุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาสและอุปสรรค โดยด าเนินการวิเคราะห์แบบถํวงน้ าหนักดังนี้ (David, 2007) 

แมททริกซ์ IFE (Internal factor environment) ด าเนินการ 5 ขั้นตอน ได๎แกํ  
1.  ให๎รายการเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให๎บริษัทประสบความส าเร็จหรือล๎มเหลวโดยพิจารณา

ปัจจัย 10 ถึง 20 รายการซึ่งรวมทั้งจุดแข็งและจุดอํอน โดยการแยกแยะความเป็นไปได๎โดยใช๎เปอร์เซ็นต์ 
อัตราสํวนและเปรียบเทียบตัวเลข  

2. ก าหนดชํวงของน ้าหนักจาก 0.0 - 1.0 โดย 0.0 ไมํมีความส าคัญ 1.0 มีความส าคัญมาก
ให๎กับทุกปัจจัยการก าหนดน ้าหนักให๎กับปัจจัยตํางเป็นตัวบํงชี้ความส าคัญของความสัมพันธ์ของปัจจัย
ตํางๆ ที่จะท าให๎อุตสาหกรรมประสบความส าเร็จ โดยพิจารณาถึงหัวใจข๎อหลักในเรื่องจุดแข็งและจุดอํอน
ของปัจจัยที่มีผลกระทบกับปฏิบัติมากให๎น ้าหนักมาก คําความสูงสุดเทากับ 1.0  

3. ก าหนด 1 ถึง 4 ชํวงให๎กับแตํละปัจจัย โดยบํงบอกถึงจุดอํอนหลัก (major weakness) 
ประเมิน = 1 และจุดอํอนรอง (major weakness) = 2 จุดแข็งรอง (minor strength) = 3 และจุดแข็ง
หลัก (minor strength) = 4 น ้าหนักของแตํละปัจจัยแตกตํางกันขึ้นอยูํกับตัวแปร  

4. คํารวมของคะแนนน ้าหนักแตํละตัวแปรตัดสินด๎วยคะแนนถํวงน ้าหนักรวมขององค์การ
เมื่อพิจารณาถึงหลายปัจจัยซึ่งรวมอยูํในแมททริกซ์ IFE คะแนนถํวงน ้าหนักรวมขององค์การเมื่อพิจารณา
ถึงหลายปัจจัยซึ่งรวมอยูํในแมททริกซ์ IFE คะแนนถํวงน ้าหนักรวมอยูํในชํวง 1.0 ถึงสูงสุด 4.0 ถ๎าคะแนน
น ้าหนักรวม = 2.5 แสดงวําอยูํคําเฉลี่ย ถ๎าหากน๎อยกวํา 2.5 แสดงวําองค์การนั้นอยูํในต าแหนํงจุดอํอน ถ๎า
มากกวํา 2.5 แสดงวําอยูํในต าแหนํงจุดแข็ง โดยมีตัวอยํางตารางแมททริกซ์ IFE (Internal Factor 
Evaluation Matrix) 

แมททริกซ์ EFE (External Factor Environment Matrix) จะมีหลักการวิเคราะห์คล๎าย
กับแมททริกซ์ IFE โดยจะเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาส และอุปสรรคของปัจจัยภายนอกที่ผลกระทบกับ
บริษัท เชํน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และกฎหมาย เป็นต๎น แมททริกซ์ EFE 
ด าเนินการ 5 ขั้นตอน ได๎แกํ  

1.  ให๎รายการเกี่ยวข๎องกับปัจจัยที่ท าให๎บริษัทประสบความส าเร็จ หรือล๎มเหลวโดย
พิจารณาปัจจัย 10 ถึง 20 รายงาน ซึ่งรวมทั้งโอกาส และอุปสรรค โดยการแยกแยะความเป็นไปได๎โดยใช๎
เปอร์เซ็นต์ อัตราสํวน และเปรียบเทียบตัวเลข 30  

2. ก าหนดชํวงน ้าหนัก 0.0 – 1.0 โดย 0.0 ไมํมีความส าคัญ 1.0 มีความส าคัญให๎กับทุก
ปัจจัย การก าหนดน ้าหนักกับปัจจัยตํางๆเป็นตัวบํงชี้ความส าคัญของความสัมพันธ์ของปัจจัยตํางๆ ที่จะ
ท าให๎อุตสาหกรรมประสบความส าเร็จโดยพิจารณาจากหัวข๎อหลักในเรื่อง โอกาส และ อุปสรรค ของ
ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานขององค์การก็ให๎มีน ้าหนักมาก คํารวมสูงสุดเทํากับ 1.0  

3. ก าหนด 1 - 4 ชํวงให๎กับแตํปัจจัยโดยบํงบอกถึงโอกาสของ กลยุทธ์ ในการตอบสนองตํอ
ปัจจัยประเมิน = 4 เมื่อโอกาสดี (Response is superior) ประเมิน = 3 โอกาสดีกวําคําเฉลี่ย ประเมิน = 
2 โอกาสเทํากับคําเฉลี่ย และประเมิน 1 = โอกาสไมํมีหรืออุปสรรคมาก น ้าหนักของแตํละปัจจัยแตกตําง
กันขึ้นอยูํกับตัวแปร  

4. คํารวมของคะแนนน ้าหนักของแตํละตัวแปร ตัดสินด๎วยคะแนนถํวงน ้าหนักรวมองค์การ
เมื่อพิจารณาถึงหลายปัจจัย ซึ่งรวมอยูํในตาราง EFE คะแนนถํวงน ้าหนักจะอยูํในชํวง 1.0 ถึงสูงสุด 4.0 ถ๎า
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คะแนนถํวงน ้าหนักรวม = 2.5 แสดงวําอยูํคําเฉลี่ย ถ๎าคะแนนถํวงน ้าหนักรวม = 4 แสดงวําบริษัทมีโอกาส
ในอุตสาหกรรมมาก หรือมีอุปสรรคน๎อย หากคะแนนถํวงน ้าหนักรวม = 1 แสดงวํามีอุปสรรคจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอกมาก จะต๎องพยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรค  

ผู๎วิจัยจะน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช๎ตารางที่เรียกวํา TOWS Matrix 
ซึ่งเป็นตารางวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดออกมาเป็นรํางยุทธศาสตร์หรือรํางข้ึนรูปเป็นกลยุทธ์ประเภทตํางๆ ซึ่งสามารถเขียนแผนภาพ
ขั้นตอนได๎ดังภาพที่ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิเคราะหS์WOT ถํวงน้ าหนัก 

สิ้นสุด 

รํางกลยุทธ์การจัดการความรู ๎
หลังจากวิเคราะห์ SWOT 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

รํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุก 
หลังจากวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 วิเคราะห์  
TOWS Matrix 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

ภาพที่ 22  Flow chart  แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix 

แผนผังองค์ประกอบ 

ของการจัดการความรู ๎

 

A 
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จากภาพที่ 22 แสดงขั้นตอนการการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให๎ได๎รํางขึ้นรูปเป็นกลยุทธ์
การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม และวิเคราะห์ 
TOWS Matrix เพ่ือให๎ได๎รํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม คือ กลยุทธ์ SO (กลยุทธ์เชิงรุก) จะใช๎กลยุทธ์จุดแข็งและข๎อได๎เปรียบ
จากโอกาส กลยุทธ์ ST (กลยุทธ์เชิงปูองกัน) จะใช๎กลยุทธ์จุดแข็งและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อม
ภายนอก พยายามให๎มีจุดแข็งสูงสุด และมีอุปสรรคต่ าสุด กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์เชิงแก๎ไข) จะใช๎กล
ยุทธ์ให๎มีจุดอํอนต่ าสุดและมีโอกาสสูงสุด จะพยายามแก๎ไขจุดอํอน และสร๎างข๎อได๎เปรียบจากโอกาส 
และกลยุทธ์ WT (กลยุทธ์เชิงรับ) จะใช๎กลยุทธ์ที่มีจุดอํอนและมีอุปสรรค โดยมีเปูาหมายเพ่ือสร๎างจุด
แข็งและขจัดอุปสรรคให๎ต่ าที่สุด จะพยายามสร๎างจุดแข็งและเอาชนะอุปสรรคให๎ได๎ เพ่ือด าเนินการใน
ขั้นตอนตํอไป 

 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพื่อสังคม ด๎วยสนทนากลุํม (Focus Group)  

หลังจากด าเนินการในขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์ TOWS Matrix ได๎รําง
ขึ้นรูปเป็นกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือ
สังคม เรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการจัดสนทนากลุํม (Focus Group) โดยการเชิญผู๎เชี่ยวชาญใน
ด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมารํวมสนทนาและอภิปรายพูดคุยกันโดยมุํงประเด็นการสนทนาไปยังเรื่อง 
กลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  
โดยมีพิธีกรเป็นผู๎ด าเนินรายการ มีผู๎จดบันทึกเป็นผู๎จดยํอเนื้อหาการสนทนา เพ่ือหาข๎อสรุปรํวม 
เชิงกลุํม ซึ่งสามารถเขียนแผนภาพขั้นตอนได๎ดังภาพที่ 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

เร่ิมต้น 

รํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิต

วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคม 
 

 

ภาพที่ 23  Flow chart แสดงขั้นตอนการสนทนากลุํมเพื่อหาข๎อสรุปรํวมเชิงกลุํม 

 

กลยุทธก์ารจัดการความรู๎เชิงนโยบายเชิงรุกส าหรับชุมชน 
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคม 

 

สนทนากลุํมเพื่อ 

หาสรุปรํวมเชิงกลุํม 

 

สิ้นสุด 
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จากขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอน ท าให๎สามารถวิเคราะห์และออกแบบสรุป
กระบวนการทั้งหมดโดยใช๎แผนผังงาน (Flow Chart) ดังแสดงในภาพที่ 24 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3-4 สรุปกระบวนการวิจัยทั้งหมดโดยใช๎แผนผังงาน 
 
 

ภาพที่ 24 Flow chart แสดงขั้นตอนพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 

ยอมรับ 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวขอ๎งกับการจัดการ
ความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิต

วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพื่อสังคม 

 
แนวโน๎มจัดการความรู๎ส าหรับ
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพื่อสังคม 

 

การวิจยัเอกสาร 
การวิจยัเชิงพื้นที่ 

ยอมรับ 

 
แนวโน๎มจัดการความรู ๎

ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ 
ในหํวงโซํอุปทาน 

ของกิจการเพื่อสังคม 
 

 

แผนผังองค์ประกอบของ 
 การจัดการความรู๎ส าหรับ

ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกจิการเพือ่สังคม 

 

ยอมรับ 

TOWS Matrix 

กลยุทธก์ารจัดการความรู ๎
เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิต

วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพือ่สังคม 

 
รํางกลยุทธ์การจัดการ 

ความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ

อุปทานของกจิการเพือ่สังคม 

 

แผนผังองค์ประกอบของ 
การจัดการความรูส๎ าหรับ

ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกจิการเพือ่สังคม 

 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปัจจัยน าเข๎า กระบวนการ ผลที่ได๎ 

สนทนากลุํม
เพื่อหา

ข๎อสรุปรํวม  

วิเคราะห์ SWOT 
ถํวงน้ าหนัก 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

 
รํางกลยุทธ์การจัดการ 

ความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ

อุปทานของกจิการเพือ่สังคม 

 

 

ถอดบทเรียนและใช๎
เทคนิค PAR 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน

ของกิจการเพ่ือสังคม ใช๎รูปแบบการวิจัยแบบและพัฒนา (Research and Development : R&D) 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎ของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบใน
หํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ด๎วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ 
การวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area base Research) 2) ศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความรู๎
ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ด๎วยวิธีการถอดบทเรียน  
โดยใช๎เทคนิคการวิจัยแบบมีสํวนรํวม PAR (Participatory Action Research) การจัดท าแผนที่
ความคิดเชิงองค์ประกอบ และ 3) พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ
ในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม โดยการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ TOWS Matrix และ
ประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณประเมินกลยุทธ์ตามคะแนน Cohen’s Kappa Statistic และท าการหา
ข๎อสรุปรํวมเชิงกลุํม โดยใช๎วิธีการสนทนากลุํม (Focus Group) ซึ่งผู๎วิจัยได๎สรุปผลการด าเนินการวิจัย
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยเชิงพ้ืนที่ในประเด็นเกี่ยวกับแนวโน๎มการจัดการ
ความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม  

ขั้นตอนที่ 2 ผลการถอดบทเรียนแบบเลําเรื่อง การใช๎เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสํวนรํวม PAR (Participatory Action Research) การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ 
TOWS Matrix  

ขั้นตอนที่ 3 ผลการสนทนากลุํมเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุก
ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 

 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยเชิงพื้นที่ในประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการรู้ของ
ชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพื่อสังคม 
 1.1 ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เชิงสรุปประเด็น  

 ในการศึกษาด าเนินการขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ด๎วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความ
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการความรู๎ กลยุทธ์การจัดการความรู๎ การจัดการความรู๎เชิงรุก การจัดการ
ความรู๎ส าหรับชุมชน การจัดการหํวงโซํอุปทานส าหรับกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์
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การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการ ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นได๎ดังนี้ 

 ผลการศึกษาแนวคิดในประเด็นการจัดการความรู๎ ของ Nonaka and Takeudhi 
(1995) สรุปได๎วํา แนวคิดการจัดการความรู๎ ได๎เสนอรูแบบวงรอบความรู๎ที่เรียกวําเกลียวความรู๎ 
(Knowledge spiral) เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู๎ระหวํางความรู๎ในองค์การ 2 ประเภท คือ  
1) ความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit knowledge) เป็นความรู๎ที่อยูํในตัวแตํละบุคคลซึ่งเกิดจากประสบ
การณการเรียนรู๎หรือพรสวรรค์ตํางๆ ซึ่งถํายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณ์อักษรได๎ยาก 
แตํพัฒนาและแบํงปันกันได๎ เป็นความรู๎ที่กํอให๎เกิดการได๎เปรียบในการแขํงขัน 2) ความรู๎ที่ปรากฏ
ชัดเจน (Explicit knowledge) เป็นความรู๎ที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถรวบรวมและถํายทอดออกมาใน
รูปแบบตําง ๆ เชํน หนังสือ คูํมือ เอกสาร และรายงานตําง ๆ ซึ่งท าให๎คนสามารถเข๎าถึงได๎งําย ซึ่ง
ความรู๎ทั้ง 2 ประเภท สามารถเปลี่ยนสถานะระหวํางกันได๎ตลอดเวลาขึ้นอยูํกับสถานการณ์ซึ่งจะท า
ให๎เกิดความรู๎ใหมํ โดยผํานกระบวนการที่เรียกวําเกลียวความรู๎หรือ SECI Model   

 ผลการศึกษากรอบแนวคิดองค์ประกอบที่ผลักดันความส าเร็จของการจัดการความรู๎ ของ 
Moslehi (2004)  พบวํา กรอบแนวคิดของกลยุทธ์การจัดการความรู๎วําองค์กรต๎องเริ่มที่การก าหนด
เปูาหมายการจัดการความรู๎ที่องค์กรเน๎น หลังจากนั้นจึงน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์ที่สนับสนุน
เปูาหมายที่องค์กรต๎องการ โดยองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ควรประกอบด๎วยกระบวนการจัดการ
ความรู๎และเนื้อหา และองค์ประกอบที่ผลักดันความส าเร็จของการจัดการความรู๎ ได๎แกํ คน องค์กร 
และเทคโนโลยี 

 ผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎ 
ของ Keyser (2004) มีอยูํทั้งหมด 5 องค์ประกอบหลัก คือ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวัดผล กระบวนการ และกลยุทธ์การจัดการความรู๎ ซึ่งประกอบด๎วย 35 องค์ประกอบยํอย และใน
งานวิจัยของ Keyser (2004) ยังได๎ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบที่จ าเป็นต๎องมีการก าหนดกลยุทธ์ 
พบวํามี 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) มีการก าหนดโครงสร๎างที่สนับสนุนการจัดการความรู๎ (KM structure) ได๎แกํ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ การวัดผล หน๎าที่ความรับผิดชอบ 2) มีการก าหนดกิจกรรมการ
ถํายทอดความรู๎ (Knowledge transfer) ได๎แกํ ระบบสารสนเทศ การด าเนินงาน ชุมชนแนวปฏิบัติ 
มาตรฐานเทียบเคียง ระบบพ่ีเลี้ยง 3) มีการก าหนดก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่เชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ เปูาหมายขององค์การ 4) ในกลยุทธ์ต๎องมีการก าหนดประเด็นที่ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการ
จัดการความรู๎ขององค์การ  

 ผลการศึกษาแนวคิดในประเด็นการประยุกต์การจัดการความรู๎ในชุมชน สรุปได๎วํา  
การจัดการความรู๎ชุมชนอยํางงําย มีการก าหนดไว๎ 3 วิธีการ คือ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากวิธี
ท างานแบบยอดเยี่ยม (Best Practices) คือ วิธีท างานที่เกิดผลงานในลักษณะที่นําภูมิใจ โดยมี
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ลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ วิธีท างานแบบยอดเยี่ยมที่มีอยูํแล๎วทั่วไปภายในและภายนอกที่สามารถ
สร๎างความรู๎ขึ้นใช๎เองได๎  และวิธีท างานแบบยอดเยี่ยมที่พัฒนาขึ้นใหมํให๎สอดคล๎องตามบริบทของ
ชุมชนที่มีความแตกตํางกัน  2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยการท ากิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติ” ชุมชน
นักปฏิบัติอาจเป็นชุมชนที่สนใจปัญหาเดียวกัน วิธีการแลกเปลี่ยนที่เป็นเทคโนโลยีขั้นต่ าที่สุด คือ การ
นัดประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู๎กันอยํางสม่ าเสมอ และมีคนมาเลําประสบการณ์ของตน เป็นเครื่องมือ
เริ่มประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 3) วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ยกก าลังสาม บวก คว๎า เปูาหมายของ
วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ยกก าลังสาม บวก คว๎า เป็นวงล๎อหมุนให๎เปูาหมายของงานที่ก าหนดไว๎ไปสูํ
ความส าเร็จในวงล๎อหลัก ใช๎พลังของการเรียนรู๎รํวมกัน (ของทีมงาน) ทั้งเรียนรู๎รํวมกันกํอนเริ่มงาน 
เรียนรู๎รํวมกันระหวําง ท างาน และเรียนรู๎รํวมกันหลังงานชิ้นนั้นส าเร็จ การเรียนรู๎รํวมกันกํอนเริ่มงาน 
ใช๎เทคนิคที่เรียกวํา “เพ่ือนชํวยเพ่ือน” (Peer Assist) คือ ทีมที่จะท างานหากลุํมหรือทีมงานที่มี
ความสามารถในการ ท างานนั้นในระดับที่ดีที่สุด (best practices) ซึ่งอาจเป็นกลุํมภายในองค์กร
เดียวกัน หรืออยูํ ภายนอกองค์กรก็ได๎ เชิญมาท ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีท างานนั้น การ
เรียนรู๎รํวมกัน ระหวํางท างาน ใช๎เทคนิคที่เรียกวํา AAR (After-action Review) และการเรียนรู๎
รํวมกันหลังจาก งานส าเร็จ วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู๎พลังสาม ต๎องใช๎พลังของอีกวงจรหนึ่ง คือ วงจร 
“คว๎า” ความรู๎ จากภายนอก ทั้งที่เป็นความรู๎ในกระดาษและความรู๎ในคน เอามาปรับปรุงใช๎งานให๎
เหมาะสมกับ สถานการณ์ของชุมชน และคอย “คว๎า” ความรู๎ที่เกิดจากการท างานของชุมชนเอง เอา
มาตีความ แลกเปลี่ยนยกระดับความรู๎ความเข๎าใจ และบันทึกไว๎เป็นองค์ความรู๎ที่สั่งสมไว๎ภายในกลุํม
และ ภายในองค์กร ให๎สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันได๎กว๎างขวางขึ้น และพร๎อมที่จะให๎ค๎นหา
ใช๎ได๎ ทันการณ์ (เสาวรส ไพจิตร, 2556) 

 ผลการศึกษาแนวคิดในประเด็นการจัดการหํวงโซํอุปทาน สรุปได๎วํา การจัดการหํวงโซํ
อุปทาน (Supply Chain Management) นั้นเป็นการน ากลยุทธ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือทฤษฎี มา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการ การสํงตํอ วัตถุดิบ สินค๎า หรือบริการจากหนํวยหนึ่งในหํวงโซํอุปทาน 
(Supply Chain) ไปยังอีกหนํวยหนึ่งอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีต๎นทุนรวมในหํวงโซํอุปทาน (Supply 
Chain) ต่ าที่สุด และได๎รับวัตถุดิบ สินค๎า หรือการบริการตาม เวลาที่ต๎องการ พร๎อมกันนี้  
ยังมีการสร๎างความรํวมมือกันในการแบํงปันข๎อมูล ขําวสาร ไมํวําจะด๎วยวิธีการใดก็ตาม เพ่ือให๎ทราบ
ถึงความต๎องการอันเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎เกิดการสํงตํอของวัตถุดิบ สินค๎า หรือการบริการนี้ น าไปสูํ
การได๎รับผล ประโยชน์รํวมกันของทุกฝุายด๎วย (ธนิตย์ โสรัตน์, 2550) โดยมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน  
5 ประการของการจัดการหํวงโซํอุปทาน คือ 1) การวางแผน ต๎องมีการวางแผนการส าหรับการบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมดที่ตอบสนองอุปสงค์ของผู๎บริโภคส าหรับสินค๎าหรือบริการ 2) แหลํงที่มา องค์การ
ต๎องเลือกผู๎จัดหาที่นําเชื่อถืออยํางรอบคอบที่จะมอบสินค๎าหรือบริการที่จ าเป็นส าหรับการผลิตสินค๎า   
3) การผลิต เป็นขั้นตอนที่ต๎องผลิตสินค๎าหรือบริการสามารถบรรจุตารางกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับ  
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การผลิต การทดสอบผลผลิต และก าลังผลิตของคนงาน  4) การจัดสํง ขั้นตอนนี้คือ การขนสํงเป็น 
ชุดของกระบวนการที่วางแผนและควบคุมการขนสํงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  5) การคืน
กลับ เป็นขั้นตอนท่ีมีปัญหามากที่สุดในหํวงโซํอุปทาน (ณัฐรัฐ บุญเกิด, 2550) 

 ผลการศึกษาแนวคิดในประเด็นเกี่ยวกับกิจการเพ่ือสังคม สรุปได๎วํา แนวคิดของกิจการ
เพ่ือสังคมนั้น ได๎ก าเนิดและพัฒนาขึ้นในประเทศตํางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะ ประเทศยุโรปตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกาตั้งแตํชํวงกลาง ทศวรรษที่ 1990s (Defourny & Kim, 2011) เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือชํวย
ลดปัญหาทางสังคม ชุมชน โดยชํวยลดชํองวํางระหวํางกลุํมคนท าให๎เกิดความเป็นธรรมมากขึ้ น และ
ชํวยลดปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมจากระบบเศรษฐกิจ แบบทุนนิยมได๎อยํางมีเหตุผลและยั่งยืน โดย
เป็นกิจการที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่มีเปูาหมายเพ่ือการแก๎ไขปัญหา รวมถึงพัฒนาชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล๎อมเป็นหลักไมํใชํธุรกิจที่มีเปูาหมายหลักเพียงแคํท าก าไรสูงสุดให๎แกํเจ๎าของ หรือผู๎มีสํวน
ได๎เสียเทํานั้น โดยผํานกลไกการท าธุรกิจอยําง มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนธุรกิจและการด าเนินการ 
เพ่ือการอยูํรอด และพัฒนาธุรกิจให๎อยูํได๎อยํางมั่นคง มีฐานะการเงินที่เข๎มแข็งเพ่ือน าก าไรไปสูํการ
แก๎ปัญหาและ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือให๎เกิดความสมดุลในทั้ง 3 ด๎าน ตามหลัก “Triple 
Bottom Line” (Elkington, 1997) กลําวคือ ประการแรกมุํงให๎เกิดผลตอบแทนทางสังคมหรือคนใน
ชุมชน เชํน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ท๎องถิ่น พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของชุมชน เกิดการจ๎างงาน
ในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ชุมชนมีมาตรฐานความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ประการที่สองเกิดผลตอบแทนทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อม เชํน มีการอนุรักษ์ ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม ลดการใช๎ ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และโลกน๎อยที่สุด และประการสุดท๎ายคือต๎องมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจหรือผลก าไรของกิจการ เพ่ือความอยูํรอด ของกิจการ ดังนั้นในการด าเนินงานองค์การควร
พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 3 มิติรํวมกัน คือ มิติทางด๎านเศรษฐกิจหรือมิติทางด๎านธุรกิจ มิติ
ทางด๎านสังคม และมิติทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงผลก าไร หรือ
ผลตอบแทนในทางธุรกิจ แตํในขณะเดียวกันก็ผสานความรับผิดชอบที่มีตํอสังคม และสิ่งแวดล๎อมเข๎า
ไว๎ด๎วยกัน เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนทางด๎านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมในระยะยาว (Elkington, 
1994)  
 จากผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เชิงสรุปประเด็นเกี่ยวกับการ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม
ดังกลําวข๎างต๎น สามารถสรุปในลักษณะการเปรียบเทียบกับทฤษฎีระบบได๎ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 แสดงผลการวิจัยเอกสารเชิงสรุปประเด็น 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลลัพธ์ 
Output 

ความรู ้ องค์ประกอบ 
ที่ผลักดัน

ความส าเร็จ 
ของการจัดการ

ความรู ้

องค์ประกอบ 
ที่มีผลต่อ

ความส าเร็จ 
ในการจัดการ

ความรู ้

การประยุกต์
การจัดการ

ความรู ้
ในชุมชน 

การจัดการ
ห่วงโซ่
อุปทาน 

โมเดล 
กลยุทธ ์

การจัดการ
ความรู ้

เป้าหมายการ
ด าเนินงานของ

กิจการเพื่อ
สังคม 

1. ความรู๎ 
ฝังลึกในตัวบุคคล 
(Tacit 
knowledge) 

1. คน 1. วัฒนธรรม
องค์การ 

1. แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎จากวธิี
ท างานแบบยอด
เยี่ยม 

1. การ
วางแผน 

1. ปัจจัย
ความส าเร็จ 

1. เศรษฐกิจ 

2. ความรู๎ที่
ปรากฏชัดเจน 
(Explicit 
knowledge) 

2. กระบวนการ 2. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

2. แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎โดยท า
กิจกรรม 

2. แหลํงที่มา 2. กระบวน 
การที่เหมาะสม 

2. สังคม 

 3. เทคโนโลยี 3. การวัดผล 3. แลกเปลี่ยน
ก าลังสามบวก 
คว๎าเปูาหมาย 

3. การผลิต 3. การขจัด
อุปสรรคที่
ขัดขวาง 

3. สิ่งแวดล๎อม 

  4. กระบวนการ  4. การจัดสํง   

  5. กลยุทธก์าร
จัดการความรู ๎

 5. การคืน
กลับ 

  

 
 จากตารางที่ 16  เป็นผลจากการวิจัยเอกสารเชิงสรุปประเด็นพบวําการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมโดยสรุป 
ในลักษณะการเปรียบเทียบกับทฤษฎีระบบที่เริ่มจากปัจจัยน าเข๎า (Input) ที่เป็นความรู๎ องค์ประกอบ
ที่ผลักดันความส าเร็จของการจัดการความรู๎ และองค์ประกอบที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการ
ความรู๎ และเมื่อเข๎าสูํกระบวนการจัดการความรู๎ (Process) ซึ่งเป็นการน าปัจจัยน าเข๎ามาด าเนินการ
การประยุกต์การจัดการความรู๎ในชุมชน โดยค านึงถึงการจัดการหํวงโซํอุปทาน และการประยุกต์ใช๎
โมเดลกลยุทธ์การจัดการความรู๎เพ่ือน าไปสูํผลลัพธ์ (Output) ซึ่งเป็นเปูาหมายของการด าเนินงานของ
กิจการเพื่อสังคม 3 ด๎าน คือ ผลตอนแทนด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม  
 1.2  ผลการวิจัยเชิงพ้ืนที่เชิงพรรณนา 

 ในการศึกษาด าเนินการข้ันตอนนี้เป็นการลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพบริบทชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ
ในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งผู๎วิจัยได๎ด าเนินการรวบรวบข๎อมูลจากการวิจัยเชิงพ้ืนและ
สรุปเป็นผลในเชิงพรรณนา ได๎ดังนี้ 
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1.  ความเป็นมาของชุมชน 

 บ๎านดงบังเดิมเป็นปุาผืนใหญํ ประมาณ 80 ปี ที่ผํานมา ประชาชนสํวนใหญํเน๎นอาชีพ

การท านา ตํอมาเปลี่ยนอาชีพเป็นชาวสวนไม๎ดอกไม๎ประดับ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2517 ได๎มีการจัดตั้ง

กลุํมเกษตรกรเป็นครั้งแรกใช๎ชื่อวํา “กลุํมเกษตรกรดงขี้เหล็ก” ตํอมามีการจัดตั้งกลุํมขึ้นใหมํ มีการ

ปรับเปลี่ยนมาปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับมากยิ่งขึ้นมีพรรณไม๎หลายชนิดมีตลาดรองรับทั่วประเทศและมี

สถานที่จ าหนํายหลักอยูํที่ตลาดนัดสวนจตุจักรด๎วยความส าเร็จของการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

สํงผลให๎มีการรวมกลุํมสร๎างความเข๎มแข็งและสามารถด าเนินงานด๎านการเกษตรกํอเกิดรายได๎ให๎กับ

ครอบครัวเป็นอยํางมาก 

 นอกจากการท าอาชีพเกษตรกรแล๎วชุมชนนี้ยังมีความรู๎ด๎านหมอยามาจาก พํอใหญํแก๎ว 

มุกดา ยังได๎รับการถํายทอดมายังลูกชาย คือ นายแดง มุกดาและนายสุรินทร์ คูณสุข ที่เป็นลูกเขยและ

ปัจจุบันความรู๎ด๎านหมอยาได๎ถํายทอดมาสูํรุํนที่สาม คือ นายสมัย คูณสุข ผู๎น ากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง

ท าให๎ชุมชนแหํงนี้มีความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด๎าน 

 ด๎วยศักยภาพของชุมชนที่มีองค์ความรู๎เรื่องสมุนไพร ยาพ้ืนบ๎าน ประกอบกับได๎รับการ

สนับสนุนเรื่องสมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลน ารํองเรื่อง

การแพทย์ทางเลือกและการน าสมุนไพรมาใช๎เป็นยารักษาโรคตําง ๆ ในปี พ.ศ.2543 ชุมชนบ๎านดงบัง

จึงได๎กํอตั้ง “กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง” เพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนโดยใช๎เกษตรอินทรีย์  

เมื่อจัดตั้งเป็นกลุํมแล๎วหนํวยงานภาครัฐและเอกชนได๎เข๎าไปชํวยเหลือให๎ชาวบ๎านดงบังได๎มีความรู๎ใน

เรื่องการจัดการตําง ๆ ของกลุํมให๎เป็นระบบมากยิ่งขึ้นซึ่งโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรได๎ให๎

เภสัชกรเข๎าไปแนะน าขั้นตอนการผลิตพืชสมุนไพรเน๎นเกษตรอินทรีย์ กระบวนการจัดการ  การปลูก 

ผลผลิต การกระจายรายได๎ การจัดท าระบบบัญชี โดยมุํงเน๎นผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นแหลํงวัตถุดิบ

สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ระดับมาตรฐานสากล 

2. สภาพทั่วไป 

2.1 ที่ตั้ง  

บ๎านดงบังเป็นหมูํบ๎านที่ 6 ตั้งอยูํในต าบลดงขี้เหล็ก อยูํหํางจากอ าเภอเมืองปราจีนบุรี

ประมาณ 13 กิโลเมตร ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่วําการอ าเภอเมืองปราจีนบุรี 

ทิศเหนือ  ติดตํอต าบลเนินหอม    อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศใต๎    ติดตํอต าบลดงพระราม  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดตํอต าบลโนนห๎อม    อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันตก    ติดตํอต าบลบ๎านพระ   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
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2.2 ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ 

               ทางด๎านทิศเหนือของหมูํบ๎านดงบัง ต าบลดงขี้เหล็ก มีพ้ืนที่ติดกับภูเขา และลาดเทมา

ทางทิศใต๎ พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ลุํมเหมาะแกํการเพาะปลูก ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี    

3 ฤด ู  

 2.3 จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือนมีท้ังหมด 325 ครัวเรือน  จ านวนประชากรทั้งหมด 1,040 คน แยก

เป็นเพศชายจ านวน 515 คน  เพศหญิงจ านวน 525 คน จ าแนกตามจ านวนผู๎สูงอายุ ได๎จ านวน 140 

คน เป็นเพศชาย 60 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 80 คน 

ที่มา : ข๎อมูล ณ  เดือน มีนาคม 2557 ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

 3. สภาพทางสังคม 

3.1 การศึกษา 

      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 1 แหํง ชื่อโรงเรียน

บ๎านดงบัง มีจ านวนนักเรียนกํอนประถมศึกษา เพศชาย จ านวน 15 คน เพศหญิง จ านวน 20 คน 

รวมจ านวน 35 คน  

- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แหํง ชื่อโรงเรียนบ๎านดงบัง  มีจ านวนนักเรียนชั้น

อนุบาลจ านวน 34 คน ชั้น ป.1 จ านวน 8 คน ชั้น ป.2 จ านวน 10 คน ชั้น ป.3 จ านวน 6 คน ชั้น ป.4  

จ านวน 7 คน ชั้น ป.5 จ านวน 11 คน ชั้น ป.6 จ านวน 9 คน รวมจ านวน 82 คน 

3.2 ด๎านเศรษฐกิจ            

               ด๎วยพ้ืนที่โดยรวมของหมูํบ๎านดงบัง  ต าบลดงขี้เหล็ก  เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา ติดกับ

เขตอุทยานแหํงชาติเขาใหญํมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะส าหรับการท า

การเกษตร ดังนั้นประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพปลูกไม๎ดอก ไม๎ประดับเป็นอาชีพหลัก  

4. ข๎อมลูอื่นๆ 

4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดิน  สภาพดินเป็นดินรํวน  และดินปนทราย  เหมาะแกํการเพาะปลูกไม๎ผลและไม๎ยืน

ต๎น เชํน ทุเรียน  กระท๎อน  ขนุน   ไผํตง ไม๎ดอกไม๎ประดับและพืชสมุนไพร 

น้ า  มีคลองสายหลัก 1 สาย คือ คลองห๎วยเกษียร   

ปุาไม ๎  มีพ้ืนที่ปุาบริเวณ  เขาอีโต๎  เขามดแดง  และเขาชีปิด 
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           4.2  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 

 ด๎วยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์มานานของชาวบ๎านดงบังตั้งแตํสมัยครั้งยัง

เป็นหมูํบ๎านสมุนไพรเล็กๆ จนมีการเพาะเลี้ยงและผลิตสมุนไพรจ าหนํายให๎กับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร 

เป็นที่เชื่อถือได๎ในมาตรฐานของสวนสมุนไพร 

 สมุนไพรที่ปลูกที่บ๎านดงบังมีจ านวนหลายร๎อยชนิด เชํน หญ๎าปักกิ่ง ฟูาทะลายโจร 

หญ๎าหนวดแมว เสลดพังพอน ต๎นยอ ขุมเห็ด พลู ต๎นรางจืด บอระเพ็ด อัญชัน และมะระขี้นก   

เป็นต๎น  แตํละชนิดก็จะให๎สรรพคุณที่แตกตํางกัน  

4.3  กลุํมกิจกรรมชุมชน 

เมื่อเริ่มเข๎าสูํปี พ.ศ.2543 นายแดง  มุกดา หมอยาที่มีความเชี่ยวชาญทางด๎าน

สมุนไพรประจ าหมูํบ๎าน  ได๎จัดตั้งกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังขึ้นผํานการสนับสนุนของทางกรมสํงเสริม

การเกษตรบ๎านดงบังจึงกลายเป็นหมูํบ๎านที่มีชื่อเสียงด๎านสมุนไพรอันดับหนึ่ งของจังหวัด

ปราจีนบุรี  และเป็นแหลํงเรียนรู๎สมุนไพรแหํงแรกของเมืองไทย  ที่รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับสมุนไพรไว๎

มากมาย  ตั้งแตํขั้นตอนการปลูก  เก็บเกี่ยว  และแปรรูป  รวมไปจนถึงการนวดคลายปวดเมื่อยด๎วย

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 13 คน โดยมีผู๎น ากลุํมและทีมบริหารจัดการ คือ 

นายสมัย  คูณสุข ประธานที่ปรึกษากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง นางทิพาพร คูณศรี ประธานกลุํมสมุนไพร

บ๎านดงบัง และนางอรอนงค์ หาดเจียง เลขากลุํมสุมนไพรบ๎านดงบัง 

 จากผลการวิจัยเอกสารเชิงสรุปประเด็น และการวิจัยเชิงพ้ืนที่ในชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบใน

หํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคม พบวําชุมชนแหํงนี้มีแนวโน๎มการจัดการความรู๎ 3 แนวโน๎ม ดังนี้ 

1. แนวโน๎มการจัดการความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น พบวํามีแนวโน๎มการจัดการความรู๎

จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรซึ่งได๎มีการสืบทอดความรู๎ประสบการณ์ดังกลําวจากรุํนสูํรุํน 

และมีการเรียนวิธีการใหมํเกี่ยวปลูกพืชสมุนไพรแบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยการสนับสนุนของ

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีน าข๎อได๎เปรียบในเรื่องสภาพพ้ืนที่อันอุดมสมบูรณ์

ประกอบกับวิถีชีวิตที่ยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบตํอกันมา 

2. แนวโน๎มการจัดการความรู๎จากภาวะผู๎น าชุมชน พบวํามีผู๎น าชุมชนที่มีการสืบทอด

จากบรรพบุรุษ โดยมีบทบาทหน๎าที่ในการเป็นผู๎น ากลุํมกิจกรรมชุมชนที่เป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและ

มีความสามารถในการจูงใจคนในชุมชนบ๎านดงบังเพ่ือน าพาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องจัดการ

ความรู๎ให๎เกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชนได๎เป็นอยํางด ี
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3. แนวโน๎มการจัดการความรู๎จากการมีสํวนรํวมในชุมชน พบวําชุมชนแหํงนี้มีแนวโน๎ม

การจัดการความรู๎จากการมีสํวนรํวมในชุมชน คือมีการรวมกลุํมกิจกรรมที่ชื่อวํากลุํมสมุนไพร  

บ๎านดงบัง โดยมีการก าหนดโครงสร๎างและบทบาทของสมาชิกภายในกลุํมที่ชัดเจน ซึ่งการรวมกลุํม  

ท าให๎เกิดการมีสํวนรํวมที่ดีของคนในชุมชน คือ ท าให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างเครือขําย

การเรียนรู๎ ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาชุมชนในด๎านตํางๆ อยํางเป็นรูปธรรม แสดงได๎ดังภาพที่ 25 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 25  แนวโน๎มการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือ
สังคม (กรณกีลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง) 

 
 จากภาพที่ 25 แสดงผลการวิจัยเอกสารเชิงสรุปประเด็นและการวิจัยเชิงพ้ืนที่ในชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม (กรณีกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง) พบวําชุมชนแหํงนี้
มีแนวโน๎มการจัดการความรู๎ 3 แนวโน๎ม คือ แนวโน๎มการจัดการความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
แนวโน๎มการจัดการความรู๎จากภาวะผู๎น าชุมชน และแนวโน๎มการจัดการความรู๎จากการมีสํวนรํวม  
ในชุมชน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ประกอบกับการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสภาพบริบท
ชุมชนจึงสามารถสรุปได๎ดังตารางที่ 17 

 
 
 



136 
 

 

 
ตารางที่ 17  องค์ประกอบที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบใน

หํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

ช่ือผู๎แตํงเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข๎อง 
 

องค์ประกอบท่ีมีผลตํอความส าเรจ็ 
ในการจัดการความรู ๎
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เรณุมาศ  กุละศิริมา และคณะ (2557)       
สุพรรณี  ทองแม๎น (2554)       
สถาบัน  ChangeFusion (2553)       
พจี  มณีรัตน์ (2552)       
ณภัทร  วรเจริญศรี (2553)       
สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห (2553)       
จิราภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์ (2553)       
วิชุดา  แปูนอินทร์ (2552)       
ฉลองรัฐ  อินทรีย์ (2550)         
ฉลาด  จันทรสมบัติ (2550)       
อนันตพร  ภูกิ่งหิน (2550)       
ชฎารัตน์  สุขศีล (2551)       
สุรินทร  วงค์ค าแดง (2551)       
พระประสิทธ์ิ  ไชยชาติ (2552)       
ภคณัฐ  ฌายีเนตร (2552)       
ปาริฉัตร  พิทักษ์ประภานนท์ (2555)       
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ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบใน  

หํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง (ตํอ) 
 

ชื่อผู๎แตํงเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข๎อง 
 

องค์ประกอบที่มีผลตํอความส าเร็จ 
ในการจัดการความรู ๎
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Gary Castrogiovanni, Domingo Ribeiro-Soriano, Alicia 
Mas-Tur, Norat Roig-Tierno, (2016) 

      

Robert Nowacki, Katarzyna Bachnik (2015)       
Tae Hun Kim a, Jae-Nam Lee b, Jae Uk Chun, Izak 
Benbasat (2014) 

      

Tan Thai Soon (2011)       
Choy Har et al., (2011)         
Adel (2010)       
Norbert (2010)       
Reed E. Nelson (2010)       
Daegeun Hong, Euiho Suh, Choonghyo Koo (2011)       
Swiss Agency for Development and Cooperation 
(SDC), Bern, Switzerland, (2009) 

      

Patrick S.W.Fong and Cecilia W. C. Kwok, (2009)       
Fatma Ozmena, Vecihe Muratoglub (2009)       
McCall (2008)       
Byounggu Choi, Heeseok Lee (2002)       
Choi (2000)       
Clyde (2004)       

รวม 14 10 17 12 6 6 
 

จากตารางที่ 17 แสดงผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับองค์ประกอบที่มี
ผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎ จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ ด๎านวัฒนธรรม จ านวน 14 
เอกสาร ด๎านโครงสร๎าง จ านวน 10 เอกสาร ด๎านกระบวนการ จ านวน 17 เอกสาร ด๎านเทคโนโลยี 
จ านวน 12 เอกสาร ด๎านการตลาด จ านวน 6 เอกสาร และด๎านการวัดผล จ านวน 6 เอกสาร   
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 1.3 ผลการสังเคราะห์ขึ้นรูปบทเรียนการจัดการความรู้ส าหรับชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบใน
ห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพื่อสังคม 
  จากกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงขั้นตอนในขั้นตอนที่ 1 กํอนเข๎าสูํการถอดบทเรียนการ
จัดการความรู๎ในขั้นตอนที่ 2 นั้น ผู๎วิจัยได๎ก าหนดประเด็นในการสังเคราะห์ขึ้นรูปบทเรียนการจัดการ
ความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบส าหรบหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมไว๎ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
ปัญหาและแนวทางไข ความส าเร็จ และแนวทางการพัฒนา โดยผู๎วิจัยได๎ท าการเชื่อมโยงกับ  
แนวคิดและวิธีวิทยาการถอดบทเรียนในเรื่องการเรียนรู๎  (Learning) ซึ่งหมายถึง การศึกษาเพ่ือหา
หนทางส าหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตํอไปข๎างหน๎าเรื่อยๆ ไมํมีที่สิ้นสุด และเป็น
กระบวนการค๎นหาไปสูํอนาคตที่พึงปรารถนาโดยการทบทวนตนเองและภูมิปัญญาในอดีต โดย
ประกอบด๎วย การรับรู๎ (Reception) ความเข๎าใจ (Comprehension) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Transformation) โดยการเรียนรู๎จะเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูลหรือประสบการณ์หรือ
ค าถามในการท างาน การสะท๎อนกลับจากการใช๎ข๎อมูลและการปฏิบัติ อันประกอบด๎วยกระบวนการ 
(Process) ซึ่งเป็นวิธีการท างานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และผลลัพธ์ (Outcome) คือผู๎ที่ เกี่ยวข๎องมีการ
เปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ในทางท่ีดีขึ้น และในเรื่องบทเรียน (Lesson Learned) ซึ่งหมายถึง ความรู๎
ที่เป็นข๎อค๎นพบใหมํหรือบทสรุปที่ได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์กระบวนการท างาน และจากการ
เชื่อมโยงประเด็นจากกรอบแนวคิดการวิจัยเข๎ากับแนวคิดและวิธีวิทยาการถอดเรียนสามารถ
สังเคราะห์ขึ้นรูปบทเรียนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการ
เพ่ือสังคมได๎ดังภาพที่ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26  การสังเคราะห์ขึ้นรูปบทเรียนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ ในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 

บทเรียน 

การเรียนรู้ปัญหา

และแนวทางแก้ไข 

บทเรียน 

แนวทางการพัฒนา    

จากการสรุปบทเรียน 

บทเรียน 
ความส าเร็จ 

ในการจัดการความรู้ 
 

-  การเรียนรู๎ปัญหา  
   (Reception) 
-  ความเข๎าใจปัญหา  
   (Comprehension) 
-  การปรับเปลีย่น

พฤติกรรมเพื่อแก๎ไข
ปัญหา  

  (Transformation) 

- เรียนรู๎กระบวนการ (Process) 

วิธีการท างาน 

ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 

-  ได๎ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผู๎เกี่ยวข๎องมีการเปลี่ยนแปลง 

ในด๎านตํางๆ ในทางที่ดีขึ้น 

- สรุปข๎อค๎นพบใหมํ (ความรู๎) ที่ได๎ 
 จากกระบวนการท างานที่เกิดขึ้น 
 ซ่ึงเป็นประโยชน์ตํอการท างานให ๎
 ดีขึ้นกวําเดิมและปัจจยัเง่ือนไขที่ท า
 ให๎เกิดขึ้น 
- ค าอธิบายที่มีคุณคําและน าไปปฏิบัติ 

ตํอเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาจากการ 
สรุปบทเรียนเพื่อความยั่งยืน 
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 จากภาพที่ 26 แสดงการสังเคราะห์ขึ้นรูปบทเรียนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ได๎จ านวน 3 บทเรียน คือ เริ่มจากบทเรียนการเรียนรู๎
ปัญหาและแนวทางไข บทเรียนความส าเร็จในการจัดการความรู๎ และบทเรียนแนวทางการพัฒนาจาก
การสรุปบทเรียน  

ส าหรับบทเรียนการเรียนรู๎ปัญหาและแนวทางแก๎ไขนั้นประกอบด๎วย การเรียนรู๎ปัญหา 
(Reception) ความเข๎าใจปัญหา (Comprehension) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือแก๎ไขปัญหา 
(Transformation) กลําวคือ เมื่อชุมชนมีปัญหาตํางๆ เชํน ปัญหาเศรษฐกิจ การวํางงาน ความยากจน 
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมและสาธารณูปโภค คลองเนําเสีย ไมํมีน้ าประปา ปัญหาสวัสดิการ ไมํมีที่ดินเป็นของ
ตนเองแตํเป็นที่เชําหรือท่ีบุกรุก ปัญหาสังคม การขาดความรํวมมือและความสามัคคีในชุมชน การเลํน
การพนัน การลักขโมย ผู๎น าบางชุมชนคอรัปชั่น เป็นต๎น ซึ่งปัญหาเหลํานี้จะมีไมํเหมือนกันในแตํ ละ
ชุมชน ดังนั้นในแตํละชุมชนจึงต๎องเรียนรู๎ถึงปัญหาของตนเอง เมื่อปัญหาเหลํานั้นได๎ถูกแจกแจงแล๎ววํา
มีอะไรบ๎าง  แตํอาจมิได๎มีการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาของชุมชนอยํางจริงจัง ท าให๎ไมํ
มีความเข๎าใจปัญหา จึงท าให๎ปัญหาที่ชุมชนสะท๎อนออกมานั้นไมํชัดเจน ไมํมีการล าดับความส าคัญ
กํอนหลังวําปัญหาใดคือปัญหาเรํงดํวนและปัญหาใดที่ต๎องใช๎เวลาในการแก๎ไขในระยะยาว ดังนั้นการ
จัดการปัญหาของชุมชนเน๎นเฉพาะบางประเด็นบางปัญหาเทํานั้น ไมํได๎มีการโยงความสัมพันธ์ของ
ระบบความคิดของปัญหาและการแก๎ไขปัญหาที่แท๎จริง   

ในขณะที่ผู๎ที่สามารถตอบได๎ดีที่สุดวําชุมชนมีปัญหาหรือมีความต๎องการอะไรก็คือคนใน
ชุมชนนั้นนั่นเอง จากความเป็นจริงที่มีอยูํนี้จึงท าให๎หลายหนํวยงานปรับแนวคิดในการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการที่แท๎จริง โดยยึดหลักการพัฒนาจากลํางขึ้นบน (Bottom Up) ให๎
ชุมชนเป็นผู๎คิดและมีสํวนรํวมในการท างานตั้งแตํเริ่มก าหนดนโยบาย จนสิ้นสุดขั้นตอนสุดท๎ายในการ 
ติดตามประเมินผล การพัฒนาชุมชนให๎เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎หรือการพัฒนาให๎สมาชิกชุมชนรู๎จัก 
คิดวิเคราะห์ด๎วยเหตุด๎วยผล และใช๎ความรู๎ในการแก๎ไขปัญหาพัฒนาศักยภาพในด๎านตําง ๆ ทั้งในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ก็เชํนเดียวกัน ผลจากการพัฒนาที่เป็นอยูํในปัจจุบันแสดงให๎เห็น
แล๎ววําการน าความรู๎จากภายนอกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปยัดเยียดให๎กับชุมชนจะเป็นประโยชน์ก็เพียง
แคํชั่วคราวเทํานั้น ไมํสามารถสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ที่ยั่งยืนและไมํอาจน าพาประเทศไปสูํสังคม 
แหํงการเรียนรู๎ในทิศทางที่ต๎องการได๎หากแตํการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท างานจากเดิมมาเป็นการ
ประสานความรู๎ที่มีอยูํแล๎วภายในชุมชนและความรู๎หรือเทคโนโลยีใหมํ ๆ จากภายนอกชุมชนเข๎า
ด๎วยกัน เพื่อแก๎ไขปัญหาโดยยึดพ้ืนที่และความต๎องการของชุมชนเป็นหลัก โดยหนํวยงานภาครัฐหรือ
องค์การพัฒนาเป็นเพียงผู๎มีบทบาทในการประสานและผลักดันกระบวนการมีสํวนรํวมนําจะเป็น
ทางออกท่ีสํงผลตํอการพัฒนาในระยะยาวและยั่งยืนมากกวํา หลักของการประสานความรู๎จากภายใน
และภายนอกชุมชนเข๎าไปสูํการใช๎ประโยชน์และสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน ไมํเพียงแตํเพ่ือ
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แก๎ไขปัญหาและสนองตอบตํอความต๎องการของชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทํานั้น  แตํควรจะเป็นไปใน
ลักษณะของการบูรณาการที่มีการพัฒนาไปพร๎อมกันทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

ส าหรับชุมชนบ๎านดงบังในสํวนของกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ซึ่งมีบริบทชุมชนที่เป็นผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมนั้น จะต๎องมีการเรียนรู๎ปัญหาตั้งแตํเริ่มต๎นความเป็น
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ มีความเข๎าใจปัญหาของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ
แก๎ไขปัญหาของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบโดยเน๎นการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ในชุมชนแบบบูรณาการ 
โดยผู๎วิจัยท าการถอดบทเรียนแบบเลําเรื่อง ซึ่งการถอดบทเรียนแบบเลําเรื่องนี้เป็นการปลดปลํอย
ความรู๎สึกฝังลึก (Tacit knowledge) ซึ่งยากแกํการอธิบายถํายทอดให๎กลายเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง 
(Explicit knowledge) ด๎วยวิธีการเลําเกี่ยวกับประสบการณ์ มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นส าคัญ 5 ข๎อ 
คือ 1) ผู๎ เลํามีปัญหาอะไร หรือ ต๎องการพัฒนาอะไร 2) ใช๎วิธีการใดแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน  
3) ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นอยํางไร 4) ผู๎เลํามีความรู๎สึกอยํางไร ตํอการแก๎ปัญหานี้ 5) ผู๎เลําได๎เรียนรู๎
อะไรบ๎างจากการแก๎ปัญหานี้  
 เมื่อชุมชนได๎เรียนรู๎ถึงปัญหา มีความเข๎าใจปัญหา และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ  
แก๎ไขปัญหาได๎แล๎วยํอมน าไปสูํการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ในชุมชนที่น าไปสูํบทเรียนความส าเร็จในการ
จัดการความรู๎  คือ การเรียนรู๎กระบวนการ (Process)  วิธีการท างานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให๎ ได๎ผลลัพธ์ 
(Outcome) โดยผู๎เกี่ยวข๎องมีการเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ในทางท่ีดีขึ้น  
 ส าหรับการจัดการความรู๎ (Knowledge Management) หรือ KM คือการสร๎าง การจัด
ระเบียบ หรือการรวบรวมและแลกเปลี่ยนประยุกต์ใช๎ความรู๎ที่มีอยูํในองค์กร เชํน  ความรู๎จากตัว
บุคคล ความรู๎หรือข๎อมูลจากเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์และเกิดการเรียนรู๎
ภายในองค์กร ซึ่งจะสํงผลให๎องค์กรมีความสามารถในการแขํงขัน รูปแบบการจัดการความรู๎จึง
เปรียบเสมือนกลยุทธ์สูํความส าเร็จขององค์การ หลักส าคัญของการจัดการความรู๎ ก็คือการรวบรวม
องค์ความรู๎ที่มีอยูํในตัวคนภายในองค์กรมาจัดเป็นกระบวนการในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมาย 3 ประการ ไปพร๎อมๆ กัน ได๎แกํ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายของงาน เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายของ
การพัฒนาคนเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปสูํการเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ รูปแบบหรือ
กระบวนการจัดการความรู๎ เริ่มจากการบํงชี้ความรู๎ องค์กรทุกองค์กรต๎องมีเปูาหมายในการด าเนินงาน 
การท าธุรกิจก็เชํนกันและเพ่ือให๎องค์กรบรรลุเปูาหมาย จึงจ าเป็นที่จะต๎องพิจารณาวําในองค์กรของ
เรามีความรู๎อะไร เป็นความรู๎ลักษณะใด อยูํที่ใคร เป็นต๎น จากนั้นจึงท าการแสวงหาความรู๎ เป็นการ
สร๎างความรู๎ขึ้นมาใหมํหรือแสวงหาความรู๎ทั้งจากภายนอก และที่มีอยูํแล๎วภายในองค์กร การจัด
ความรู๎ให๎เป็นระบบ เป็นการจัดวางโครงสร๎างความรู๎เพ่ือเตรียมพร๎อมส าหรับการน าความรู๎มาใช๎อยําง
เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาความรู๎ให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การเข๎าถึงความรู๎ คือขั้นตอนที่ท าให๎เข๎าถึงความรู๎ได๎งําย เชํน การประชาสัมพันธ์ และมีการแบํงปัน
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ความรู๎ เชํน ท าเป็นเอกสาร หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู๎ สุดท๎ายคือ การเรียนรู๎ เชํน การน าความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์ ท าให๎เกิดประสบการณ์ใหมํๆ 

รูปแบบการจัดการความรู๎  คือ กลยุทธ์สูํความส าเร็จในการท าธุรกิจ  เพราะการจัดการ
ความรู๎หรือการประมวลผลข๎อมูลความรู๎จากบุคคลภายในองค์กร จากความคิดและประสบการณ์ของ
บุคคล มาจัดวางไว๎อยํางเป็นระบบ เพ่ือน าความรู๎เหลํานั้นมาประยุกต์หรือปรับใช๎งานให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดตํอองค์กร ส าหรับการท าธุรกิจ การจัดการความรู๎ เปรียบเหมือนเครื่องมือที่จะชํวยท าให๎ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว๎ได๎เร็วขึ้น 

หากแตํกระบวนการจัดการความรู๎หรือรูปแบบการจัดการความรู๎ดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว
ข๎างต๎นนั้นไมํสามารถน ามาใช๎กับชุมชนได๎ทั้งหมดเนื่องจากความรู๎เนื่องจากความรู๎ของชุมชนหรือ
ท๎องถิ่นจะมีลักษณะความรู๎เชิงปฏิบัติเพ่ือตอบปัญหาในเชิงปฏิบัติ เป็นความรู๎ที่ไมํอ๎างความเป็นสากล
เป็นความรู๎ที่ไมํเป็นทฤษฏี หรือไมํมีทฤษฎีตายตัวส าหรับการหาความรู๎ในแตํละท๎องถิ่น ถ๎าท๎องถิ่นหรือ
ชุมชนอ่ืนจะเอาไปใช๎บ๎างจะต๎องประยุกต์ไมํสามารถที่หยิบเอาไปใช๎โดดๆ ได๎  และลักษณะส าคัญของ
ความรู๎ชุมชนหรือท๎องถิ่นคือมักจะไมํอยูํในรูปของลายลักษณ์อักษรแตํมักจะฝากไว๎ในประเพณี 
วัฒนธรรม หรืออยูํในแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์นั่นเอง 

ส าหรับชุมชนบ๎านดงบังในสํวนของกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ซึ่งมีบริบทชุมชนที่เป็นผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมนั้น จะต๎องมีกระบวนการเรียนรู๎วิธีการใหมํๆ ที่ดีขึ้น
เรื่อยๆ ในปลูกพืชสมุนไพรรวมถึงแปรรูปเพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์ที่เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณเพ่ิม
มากขึ้น โดยผู๎เกี่ยวข๎องคือกิจการเพ่ือสังคมได๎รับวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณตามที่ต๎องการเพ่ือ
น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรได๎ตามความต๎องการของตลาดผู๎บริโภคถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งต๎องอาศัยกระบวนการจัดการความรู๎หรือรูปแบบการจัดการความรู๎ที่เหมาะสมกับ
ชุมชนหรือมีลักษณะเฉพาะในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแหํงนี้ในเรื่องภูมิปัญหาท๎องถิ่น โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนจากเครือขํายชุมชน และกระบวนการตัดสินใจโดยสมาชิกในชุมชนที่เน๎นความ
ยินยอมและเห็นชอบรํวมกันจากผู๎มีสํวนรํวมทุกคนในชุมชนนี้ที่เรียกวํา“ฉันทามติ”(Consensus)  
และในปัจจุบันกระบวนการสร๎างความรู๎ชุมชนจะเปลี่ยนแปลงไปคือไมํได๎เป็นการสร๎างความรู๎ของ
ชุมชนแล๎ว แตํเป็นการสร๎างความรู๎ของปัจเจก ซึ่งมักเรียกปรากฏการณ์นี้วํา “ปราชญ์ชาวบ๎าน”  
ซึ่งผู๎วิจัยจะน าประเด็นดังกลําวมาเชื่อมโยงกับความส าเร็จในชุมชนที่อาจพบในชุมชนนี้โดยการ 
ถอดบทเรียนความความส าเร็จในการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนนี้ด๎วยวิธีการถอดบทเรียนแบบเลําเรื่อง 

โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์การถํายทอดความรู๎เชิงประสบการณ์ มุํงถํายทอดสิ่งที่ดีซึ่งน าไปสูํความส าเร็จ
ในการท างาน และในความส าเร็จนั้นมีความรู๎ซํอนอยูํ จะต๎องชํวยกันสกัดออกมาให๎ได๎ เพ่ือน ามาใช๎
ประโยชน์ในการท างาน เพราะความส าเร็จจากการท างานในเรื่องเลํา เป็นความรู๎ที่ดีอยํางหนึ่ง เพราะ
ถ๎าไมํดีจะท างาน นั้นส าเร็จได๎อยํางไร ถ๎าท างานได๎ส าเร็จแสดงวําต๎องเป็นวิธีการที่ดี และยังเป็นการ
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สร๎างความภูมิใจของผู๎เลําตํอการด าเนินงาน และธรรมชาติของคนอยากเลําแตํเรื่องความส าเร็จที่
ตนเองภาคภูมิใจมากกวําพูดถึงความผิดพลาดล๎มเหลวในการท างาน สํวนผู๎ฟังก็อยากจะฟังแตํเรื่องที่ดี
มีประโยชน์ storytelling จึงเป็นเทคนิคการจัดการความรู๎ที่กระตุ๎นให๎ผู๎เลําอยากถํายทอด ความรู๎
อยํางไมํปิดบังอ าพรางหรือหวงวิชา และยังชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎ ฟังสนใจใครํรู๎  เพราะฟังเรื่องเลํา
ความส าเร็จของผู๎อ่ืนแล๎ว ท าให๎เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน อยากจะประสบความส าเร็จแบบนั้น
บ๎าง เมื่อแตํละคนได๎เลําเรื่องความส าเร็จให๎ผู๎อ่ืนฟัง ท าให๎เกิดการเปรียบเทียบวําวิธีการใดดีกวํากัน 
และจะพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุดได๎อยํางไร ท าให๎เกิดการยกระดับความรู๎ด๎านการปฏิบัติจากการท างาน
แบบธรรมดา ให๎กลายเป็นวิธีการท างานที่ดีและดีที่สุด  
 จากความส าเร็จในการจัดการการความรู๎ท าให๎เกิดบทสรุปที่เป็นข๎อข๎อค๎นพบใหมํ (ความรู๎)  
ที่ได๎จากกระบวนการท างานที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการท างานให๎ดีขึ้นกวําเดิมและปัจจัยเงื่อนไขที่
ท าให๎เกิดขึ้น ส าหรับบทสรุปของบทเรียนแนวทางการพัฒนาจากการสรุปบทเรียนจะน าไปสูํการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีคิดของคนท๎องถิ่นให๎เข๎าใจและสามารถเชื่อมโยงระบบทั้งหมดได๎ซึ่ง
จ าเป็นต๎องมีองค์ประกอบในแงํของเครื่องมือชํวยสนับสนุนระบบคิดและเวลาที่จะต๎องใช๎ในกระบวนการ
เรียนรู๎ ส าหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือค๎นหากระบวนการเรียนรู๎รํวมกันในการสร๎างเครื่องมือ
นั่นคือกลยุทธ์ในการจัดการความรู๎เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการมีสํวนรํวมแบบยั่งยืน  
ทั้งนี้เพ่ือให๎สมาชิกในชุมชนเกิดการมีสํวนรํวมในการสร๎างเครื่องมือที่เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความรู๎ที่
ใช๎ระบบข๎อมูลจากการประเมินคุณคําของทรัพยากรในท๎องถิ่นเพ่ือน าไปสูํการก าหนดคุณคําและ
กฏเกณฑ์ของทรัพยากรของตนซึ่งถือวําในชุมชนท๎องถิ่นแตํละชุมชนมีทุนของตัวเอง นั่นคือ ทุนทาง
สังคม (Social Capital) เป็นทุนที่มีจากการสร๎างระบบเครือขํายในสังคมนั้นๆ หรือเรียกวํา “เครือขําย
ชุมชน” (Connection) และทุนทางปัญญา (Human Intellectual Capital) หมายถึง ปัจเจกบุคคลที่
มีศักยภาพที่ผสมผสานความรู๎ตํางๆ ที่หลากหลายไว๎ได๎อยํางเป็นระบบ หรือมีความเป็น “ปราชญ์
ชาวบ๎าน” (Scholars) ซึ่งทุนทั้งสองนี้สามารถที่จะสร๎างได๎โดยอาศัยเวลาและกระบวนการเรียนรู๎
รํวมกัน  
  การหารูปแบบหรือกลยุทธ์ของกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางคนในชุมชนด๎วยกันเอง 
สามารถด าเนินการได๎ด๎วยการประเมินคุณคําวัฒนธรรมทรัพยากรท๎องถิ่นระหวํางคนในชุมชนและ
นักวิชาการภายนอก ในการพัฒนาทุนทางปัญญาและกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางคนในชุมชน
กันเอง เพ่ือพัฒนาการมีสํวนรํวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู๎ ให๎ เกิดการมีสํวนรํวมใน
การตัดสินใจอยํางมีเหตุผล ซึ่งกระบวนการตัดสินใจโดยกลุํมคนที่เน๎นความยินยอมและเห็นชอบรํวมกัน
จากผู๎มีสํวนรํวมทุกคนนี้เรียกวํา“ฉันทามติ”(Consensus) ซึ่งเป็นสํวนที่มีการสะท๎อนให๎เห็นถึงการให๎
คุณคําของอัตลักษณ์ทรัพยากรหรือทุนทางสังคมของชุมชนท๎องถิ่นหรือเรียกวํา“อัตลักษณ์ชุมชน” 
(Community Indentity) รวมถึงการใช๎สิทธิในเรื่องการจัดการเรื่องตํางๆ ในชุมชนไมํวําจะเป็นการ
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ประชาสัมพันธ์เรื่องเศรษฐกิจ การทํองเที่ยววัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่ตั้งและทรัพยากรและที่
ส าคัญ คือ การเกิดกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชนและการเชื่อมโยงเชิงโครงสร๎างซึ่งถือวําเป็นงาน 
เชิงปฏิบัติการของชุมชนหรือพ้ืนที่ ที่อาจต๎องมีการขับเคลื่อนโดยบุคคลหรือกลุํมคนที่สร๎างความรู๎โดย
ปัจเจกมากข้ึนโดยเป็นความรู๎ที่มุํงตอบปัญหาในเชิงปฏิบัติ  
 ส าหรับชุมชนบ๎านดงบังในสํวนของกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ซึ่งมีบริบทชุมชนที่เป็นผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมนั้น ต๎องมีบทเรียนแนวทางการพัฒนาที่ได๎บทสรุปที่เป็น
ข๎อค๎นพบใหมํจากการจัดการความรู๎ในเรื่องการผลิตวัตถุดิบและเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ใหมํหรือ
ความรู๎ใหมํที่ค๎นพบได๎จากกระบวนการท างานในลักษณะการเป็นผู๎ผลิตวัตถุดิบที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น
ประโยชน์ตํอการท างานให๎ดีขึ้นกวําเดิมและปัจจัยเงื่อนไขที่ท าให๎เกิดขึ้น ที่สามารถอธิบายได๎ถึงคุณคํา
และน าไปปฏิบัติตํอเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาหรือตํอยอดจากการปฏิบัติงานปกติ เพ่ือความยั่งยืนโดย
ผู๎วิจัยจะใช๎วิธีการถอดบทเรียนแบบเลําเรื่องตํอไป 
 จากผลการสังเคราะห์ขึ้นรูปบทเรียนทั้ง 3 บทเรียน จะน าไปสูํกระบวนการถอดบทเรียน
โดยการเชื่อมโยงกับผลการศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎จากการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงพ้ืนที่
ในลักษณะองค์ประกอบในขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนที่ 2  
 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่องโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
PAR (Participatory Action Research) การจัดท าแผนผังองค์ประกอบ การวิเคราะห์ SWOT 
และการวิเคราะห์ TOWS Matrix  
 2.1 ผลการถอดบทเรียน  

 1. บทเรียนการเรียนรู๎ปัญหาและแนวทางแก๎ไข 
ส าหรับชุมชนบ๎านดงบังในสํวนของกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ซึ่งมีบริบทชุมชนที่เป็น

ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมนั้น ซึ่งโดยผู๎วิจัยได๎ท าการถอดบทเรียนแบบ  
เลําเรื่อง โดยสมาชิกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังเป็นผู๎เลําเรื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จ านวน 13 คน โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมประเด็นส าคัญ 5 ข๎อ คือ 1) ชุมชนมีปัญหาอะไร หรือ ต๎องการพัฒนาอะไร  
2) ใช๎วิธีการใดแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน 3) ผลงานที่เกิดข้ึนเป็นอยํางไร 4) ผู๎เลํามีความรู๎สึกอยํางไรตํอ
การแก๎ปัญหานี้ 5) ผู๎เลําได๎เรียนรู๎อะไรบ๎างจากการแก๎ปัญหาเป็นชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ จากการเลําเรื่อง
ของสมาชิกในกลุํมทํานหนึ่ง คือ คุณสมชาย คูณสุข หรือชื่อเรียกที่รู๎จักคุ๎นเคยในชุมชนรวมถึงผู๎วิจัย 
คือ ลุงอู๏ด ซึ่งลุงอุ๏ด ได๎เลําวํา ปัญหาที่พบในชุมชนก็จะเป็นปัญหาในชํวงเริ่มต๎นของการจัดตั้งกลุํม
สมุนไพรบ๎านดงบัง เมื่อสิบกวําปีกํอน คือ การปลูกสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์เพ่ือจัดสํงเป็น
วัตถุดิบ ในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให๎กับโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ที่ต๎องมีการพัก
ดินเป็นระยะเวลานานเพ่ือให๎ดินปลอดจากสารพิษท าให๎สมาชิกหลายคนไมํสามารถใช๎พ้ืนที่เพ่ือ
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เพาะปลูกพืชสร๎างรายได๎เหมือนเดิมไปสํวนหนึ่งและสมาชิกหลายคนมองยังมีความเข๎าใจวําถ๎าไมํใช๎
ปุ๋ยเคมี หรือสารเรํงการเจริญเติบจะท าให๎พืชโตช๎าไมํได๎ผลผลิตก็จะท าให๎ขาดรายได๎ จากผู๎ที่สนใจเข๎า
รํวมเป็นสมาชิกจ านวนมากก็ลดจ านวนลงเรื่อยๆ รวมทั้งไมํได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานท๎องถิ่น
ทั้งในเรื่องงบประมาณที่เป็นต๎นการผลิตและความรู๎ทางด๎านเกษตรอินทรีย์ ส าหรับวิธีการแก๎ปัญหา
ของสมาชิกในเรื่องพ้ืนที่เพาะปลูกก็คือใช๎แบํงพ้ืนที่สํวนหนึ่งปลูกพืชแบบปกติ โดยค านวณระยะเวลา
การเก็บเก่ียวของพืชสมุนไพรและพืชชนิดอ่ืนที่มีระยะแตกตํางกันเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตหมุนเวียนอยูํตลอด 
และรอจนพ้ืนที่บางสํวนที่พักดินไว๎สามารถเพาะปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ได๎ และทยอยปลูก
จนครบพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด และวิธีการแก๎ปัญหาเรื่องไมํได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานท๎องถิ่นใน
เรื่องงบประมาณและความรู๎เรื่องเกษตรอินทรีย์ นั้น สมาชิกจึงได๎มีการขอสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได๎รับการสนับสนุนเป็นอยํางดี รวมทั้งเรื่องการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ และหนํวยงานที่สนับสนุนในเรื่องความรู๎เกษตรอินทรีย์ คือ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพรพะยา
อภัยภูเบศร  

ลุงอู๏ดยังเลําตํออีกวําจากการแก๎ปัญหาตําง ๆ ดังกลําวท าให๎การปลูกพืชสมุนไพร
ได๎ผลผลิตจ านวนมากสํงผลตํอการสร๎างรายได๎ที่เพ่ิมขึ้น และเป็นรายได๎ที่มั่นคง เพราะสามารถจัดสํง
เป็นวัตถุดิบให๎กับมูลนิธิได๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งทั้งหมดต๎องยกความดีให๎กับประธานที่ปรึกษากลุํม และ
เป็นน๎องชายแท๎ๆ ของลุงอุ๏ด คือ คุณสมัย คูณสุข ซึ่งเป็นผู๎น ากลุํมที่มีความสามารถในการสร๎างความ
สามัคคีในกลุํม การสนับสนุนให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทั้ง
ภายในกลุํม ภายในชุมชน ภายนอกชุมชน และสนับสนุนการถํายทอดความรู๎ภูมิปัญญาจากรุํนสูํรุํนใน
ฐานะที่คุณสมัย คุณสุข เป็นผู๎สืบทอดทอดความรู๎ในเรื่องยาสมุนไพรหรือเรียกวํา “หมอยา” ซึ่งเป็น
การสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นรุํนที่ 3 ลุงอู๏ด ยังกลําวตํออีกวํารู๎สึกดีที่ได๎ปลูกพืชที่ปลอดภัยคือรู๎สึกวํา
ท าให๎สุขภาพตนเองดีขึ้นและยังท าให๎ผู๎ที่ใช๎ยาสมุนไพรมีสุขภาพดีปลอดจากสารพิษเหมือกัน รู๎สึกดีใจ
ที่ท าให๎คนสุขภาพดี  

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกับคุณสมัย คูณสุข ในเรื่องวัฒนธรรมของชุมชนนี้ที่เกี่ยวข๎อง
กับการจัดการความรู๎เป็นชุมชนที่มีลักษณะการถํายทอดความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่ องยาสมุนไพร และ
ประสบการณ์ในอาชีพเกษตรกรรมจากรุํนสูํรุํน แตํชุมชนนี้ยังไมํมีรวบรวมและถํายทอดความรู๎ออกมา
ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งท าให๎คนสามารถเข๎าถึงได๎งําย โดยสมาชิกกลุํมทุกคนยอมรับวํามี
ข๎อจ ากัดในเรื่องการขาดเทคโนโลยี ขาดการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งแนวทาง
การแก๎ไขปัญหาการถํายทอดความรู๎ดังกลําว คือ ต๎องขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
เมื่อผู๎วิจัยได๎สอบถามถึงปัญหาอื่นๆ คุณสมัย คูณสุข จึงได๎เลําตํอวํา ยังมีปัญหาในเรื่องบทบาทในกลุํม
สมาชิกที่แตํละคนยังไมํทราบบทบาทตนเองวําการจัดตั้งกลุํมแล๎วตนเองต๎องท าอะไรบ๎าง รู๎เพียงวํา
ต๎องปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ และน าไปผํานกระบวนการล๎างลดขนาด หรือน าตาก อบแห๎ง 
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จัดเก็บรอน าสํงมูลนิธิและรอรับเงิน ดังนั้นตนเองในฐานะผู๎น าจึงต๎องด าเนินการจัดประชุมชี้แจง
บทบาทของการเป็นสมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง และมีการแตํงตั้งประธานกลุํม เลขากลุํม เพ่ือท า
หน๎าที่บริหารจัดการภายในกลุํมและมีการหมุนเวียนกันท าหน๎าที่ดังกลําว สํวนปัญหาอ่ืน ๆ คุณสมัย 
เลําตํอวํา ก็มีปัญหาในเรื่องการขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เชํน ตู๎อบสมุนไพรที่ใช๎ความร๎อนจาก
แก๏สหุงต๎ม เครื่องลดขนาดที่ใช๎มอเตอร์ไฟฟูา ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการใช๎งาน
รํวมกันหลายคน และอายุการใช๎งานที่มากแล๎ว ส าหรับการแก๎ปัญหาส าหรับสมาชิกบางคนที่มีเงินทุน
ก็ซื้อจะเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสร๎างโรงตากขึ้นเอง เพ่ือลดการใช๎งานของสํวนกลาง ขณะนี้อยูํ
ระหวํางขอทุนสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

จากการถอดบทเรียนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน
ของกิจการเพ่ือสังคมในบทเรียนแรก คือ บทเรียนการเรียนรู๎ปัญหาและแนวทางแก๎ไข ซึ่งผู๎วิจัยได๎
พบวําองค์ประกอบที่เป็นบทเรียนการเรียนรู๎ปัญหาและแนวแก๎ไขมี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด๎านวัฒนธรรมชุมชน (Culture)  ด๎ านโครงสร๎ างชุมชน (Structure)  และด๎าน เทคโนโลยี 
(Technology) โดยมีรายละเอียดบทเรียนดังนี้ 

ด๎านวัฒนธรรมชุมชน (Culture) พบวําวัฒนธรรมของชุมชนนี้ที่เกี่ยวข๎องกับการ
จัดการความรู๎ เป็นชุมชนที่มีลักษณะการถํายทอดความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร และ
ประสบการณ์ในอาชีพเกษตรกรรมจากรุํนสูํรุํน หากแตํปัญหาส าคัญของการถํายทอดความรู๎ดังกลําว 
คือ ความรู๎ของชุมชนนี้เป็นความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit knowledge) เป็นความรู๎ที่อยูํในตัวแตํละ
บุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎หรือพรสวรรค์ตํางๆ ซึ่งไมํได๎ถูกถํายทอดในรูปของตัวเลข 
สูตร หรือลายลักษณ์อักษร โดยปัจจุบันในชุมชนนี้ยังไมํมีการเปลี่ยนสถานะความรู๎ฝังลึกเป็นความรู๎ที่
ปรากฏชัดเจน (Explicit knowledge) ที่รวบรวมและถํายทอดออกมาในรูปแบบตําง ๆ เชํน หนังสือ 
คูํมือ เอกสาร และรายงานตําง ๆ ซึ่งท าให๎คนสามารถเข๎าถึงได๎งําย โดยสมาชิกกลุํมทุกคนยอมรับวํามี
ข๎อจ ากัดในเรื่องการถํายความรู๎ในรูปแบบตํางๆ นั้น คือยังขาดเทคโนโลยีการถํายทอดโดยการ
สนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งแนวทางการแก๎ไขปัญหาการถํายทอดความรู๎ดังกลําว 
คือ ต๎องขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งสมาชิกทุกคนยินดีถํายทอดความรู๎ในรูปลาย
ลักษณ์อักษร  และสาเหตุส าคัญที่ยังไมํมีการถํายทอดความรู๎ในรูปลายลักษณ์อักษรเนื่องจากในชุมชน
ยังไมํเห็นความส าคัญของการถํายทอดความรู๎ในรูปตัวอักษร โดยคนในชุมนนี้ได๎มีการถํายทอดความรู๎
ในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรรวมทั้งความรู๎ในเรื่องสรรพคุณยาสมุนไพรตํางๆ จากรุํนสูํรุํนด๎วยการ  
บอกกลําวและถํายทอดโดยการลงมือปฏิบัติผํานลักษณะวัฒนธรรมชุมชนที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ
เครือญาติที่มีการชํวยเหลือแบํงปัน ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนนี้มีการเรียนรู๎จากปัญหาจากประสบการณ์ 
เกิดจากการลองผิดลองถูกและถูกถํายทอดจากรุํนสูํรุํนจนถึงปัจจุบันที่เกิดการรวมกลุํมเกษตรกรใน
ชุมชนที่ชื่อวํา กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
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ชุมชนได๎เรียนรู๎การแก๎ปัญหาในเรื่องการถํายทอดความรู๎โดยชุมชนเองในเรื่องการ  
มีพันธะสัญญาการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนของผู๎น าชุมชน คือ คุณสมัย คูณสุข ซึ่งเป็นประธาน 
ที่ปรึกษากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง และถือได๎วําเป็นปราชญ์ชาวบ๎านส าหรับชุมชนนี้ก็วําได๎เนื่องจาก  
คุณสมัย คูณสุข เป็นผู๎สืบทอดความรู๎ในเรื่องยาสมุนไพรหรือเรียกวํา “หมอยา” ซึ่งเป็นการสืบทอด
จากบรรพบุรุษเป็นรุํนที่ 3 โดยนอกจากจะมีความรู๎ที่ได๎รับการถํายทอดมาแล๎ว คุณสมัย  คูณสุข ยังมี
การเรียนรู๎และสร๎างความรู๎ใหมํที่แตกตํางไปจากที่ผํานมา เป็นการสร๎างความรู๎ของปัจเจก คือไมํได๎
สร๎างความรู๎ของชุมชน ซึ่งปรากกฎการณ์นี้มักเรียกกันวํา “ปราชญ์ชาวบ๎าน” แม๎วําปราชญ์ชาวบ๎าน
จะเปน็ปรากฏการณ์ใหมํ แตํกระบวนการสร๎างความรู๎ของปราชญ์ชาวบ๎านในชุมชนนี้เป็นกระบวนการ
คล๎ายๆ เดิม คือมุํงตอบปัญหาในเชิงปฏิบัติ แล๎วก็ทดลองในเชิงปฏิบัติเหมือนกัน คือไมํได๎ไปเข๎า
ห๎องสมุดหาหนังสืออําน แตํวําการทดลองในเชิงปฏิบัตินั้นก็ซึมซับความรู๎จากแหลํงอ่ืนด๎วย แหลํงอ่ืน
ในที่นี้สํวนใหญํก็เป็นบุคคลเป็นเครือขํายบุคคลด๎วยกัน ส าหรับชุมชนนี้ คือ เจ๎าหน๎าจากมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร เจ๎าหน๎าที่ของธนาคารเพ่ือการเกษตร และกลุํมเกษตรต๎นแบบที่ได๎
ไปศึกษาดูงาน โดยความเป็นผู๎น าชุมชนและความเป็นปราชญ์ชาวบ๎านของคุณสมัย คูณสุข จึงเป็น
พันธะสัญญาการมีรํวมกันของทั้งชุมชนโดยการสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนความรู๎ของ
สมาชิกในชุมชน เชํน กรณีมีปัญหาผลผลิตสมุนไพรไมํได๎ตามจ านวนที่ต๎องการ ผู๎น าจะท าการประชุม
เพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําวโดยการแลกเปลี่ยนความรู๎กันระหวํางสมาชิกในชุมชน เป็นการถํายทอด
ประสบการณ์ของสมาชิกในชุมชนที่มีความสามารถในการผลิตได๎มากกวําไปสูํสมาชิกที่มีปัญหา 
การผลิตได๎น๎อยกวําเพ่ือเกิดความรู๎ใหมํ  สํวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากภายนอกชุมชนที่ส าคัญ คือ
ชํวงเริ่มต๎นการปลูกพืชสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่สมาชิกในชุมชนยังไมํมีความรู๎ หรือกรณีที่มี
การสั่งสมุนไพรชนิดใหมํที่ยังไมํมีเคยผลิต จึงจ าเป็นที่ต๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากภายนอกชุมชน
โดยผู๎น าไปเรียนรู๎จากภายนอกชุมชนที่เป็นชุมชนต๎นแบบเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ หรือการปลูก
พืชสมุนไพรชนิดใหมํที่ยังไมํเคยปลูกมากํอน และน ามาถํายทอดให๎สมาชิกในชุมชนได๎รับรู๎ ซึ่งใน
บางครั้งหากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีงบประมาณเพียงพอก็จะน าสมาชิกในชุมชนทุกคนหรือบางสํวน 
ไปเรียนรู๎จากชุมชนต๎นแบบภายนอกชุมชน ดังนั้นการถอดบทเรียน การเรียนรู๎ปัญหาและ 
แนวทางแก๎ไขจากองค์ประกอบด๎านวัฒนธรรมของชุมชนนี้จึงพบองค์ประกอบยํอย คือ พันธะสัญญา
การมีสํวนรํวมและสนับสนุนของผู๎น าชุมชน การถํายทอดความรู๎ประสบการณ์จากรุํนสูํรุํน การมีสํวน
รํวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในของสมาชิกในชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายนอกชุมชนที่
สรุปซึ่งสามารถแสดงได๎ดังภาพที่ 27 
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ด้านวัฒนธรรมชุมชน 
(Culture) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 27  องค์ประกอบของการจัดการความรู๎ด๎านวัฒนธรรมชุมชนส าหรับกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

ด๎านโครงสร๎างชุมชน (Structure) ชุมชนบ๎านดงบัง เป็นชุมชนที่มีโครงสร๎างองค์การ
ที่สามารถแบํงออกได๎เป็น 2 กลุํม คือ กลุํมที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ ซึ่งกลุํมที่เป็นทางการ 
เป็นกลุํมที่สํวนใหญํจัดตั้งขึ้นเพ่ือหวังผลในทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยจะประกอบด๎วยผู๎น าและ 
ผู๎ตามที่ได๎มาโดยการเลือกตั้งในระบบราชการ เชํน กลุํมผู๎น าชุมชน ได๎แกํ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน อ.บ.ต. 
และยังมีกลุํมยํอยๆ อีกหลายกลุํม โดยมีการขึ้นทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรหลายกลุํม สํวนกลุํมที่ไมํ
เป็นทางการ ส าหรับชุมชนบ๎านดงบังมีการจัดตั้งกลุํมแบบไมํเป็นทางการหลายกลุํม เชํน กลุํมไม๎
ดอกไม๎ประดับ กลุํมเกษตรกรดงขี้เหล็ก รวมทั้งกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ก็เป็นกลุํมแบบไมํเป็นทางการ
ความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างชุมชนที่เป็นทางการ และโครงสร๎างชุมชนแบบไมํเป็นทางการ และ
ความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างชุมชนแบบไมํเป็นทางการกับโครงสร๎างชุมชนแบบไมํเป็นทางการ
ด๎วยกัน สํวนใหญํมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติ และความสัมพันธ์ในลักษณะการบริหารจัดการ
ตามบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะโครงสร๎างชุมชนของกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง โดยการ
เริ่มต๎นจัดตั้งกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังเกิดขึ้นจากการท าความตกลงกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยา
อภัยภูเบศรในการปลูกพืชสมุนไพรให๎ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และจัดสํงเป็นวัตถุดิบอบแห๎งให๎กับ
มูลนิธิ ซึ่งเมื่อเริ่มต๎นมีผู๎สนใจเข๎ารํวมกลุํมเป็นจ านวนมากหากแตํเมื่อด าเนินการจริงแล๎วมีเกษตรกร
ผู๎สนใจน๎อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการเริ่มต๎นเปลี่ยนแปลงจากการปลูกพืชแบบปกติมาเป็นการปลูกพืช
แบบเกษตรอินทรีย์นั้นไมํใชํเรื่องงําย เกษตรกรหลายครัวเรือนเกรงวํารายได๎จะไมํเพียงกับรายจํายใน
ครอบครัวจึงหันกลับไปปลูกพืชแบบใสํปุ๋ยเคมีแบบเดิมที่ให๎ผลผลิตมากกวําท าให๎สมาชิกกลุํมที่
คงเหลือในปัจจุบันแคํเพียง 13 คน จาก 12 ครัวเรือน เทํานั้น  

ตลอดระยะเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างของกลุํมก็จะประสบปัญหาในเรื่อง
บทบาทของสมาชิกในกลุํมที่ยังไมํชัดเจนวําจะเป็นอยํางไรใครต๎องท าอะไรในความเป็นสมาชิกตํางก็
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เป็นผู๎ผลิตเหมือนกัน แตํด๎วยความมีภาวะผู๎น าของคุณสมัยซึ่งเป็นผู๎ริเริ่มกํอตั้งกลุํมและเป็นผู๎น าชุมชน
ที่มีลักษณะเป็นปราชญ์ชาวบ๎านก็พยายามแก๎ปัญหาโดยการมอบหมายงานให๎สมาชิกทุกคนในกลุํมมี
หน๎าที่รับผิดชอบในบทบาทตํางๆ โดยมีต าแหนํงตามความเหมาะสม ซึ่งเดิมคุณสมัย คูณสุขมีต าแหนํง
เป็นประธานกลุํม แตํด๎วยภารกิจที่ต๎องไปประชุม อบรม รับการถํายทอดความรู๎ รวมถึงเป็นผู๎ถํายทอด
ความรู๎กรณีมีบุคคลภายนอกเข๎าเยี่ยมชมภายในชุมท าให๎คุณสมัยไมํสามารถบริหารจัดงานหลายอยําง
ในเวลาเดียวกันได๎จึงแก๎ปัญหาโดยการแตํงตั้งให๎คุณคุณทิพาพร  คูณศรี เป็นประธานกลุํม ท าหน๎าที่ไป
เข๎ารํวมประชุม อบรม รับการถํายทอดความรู๎จากภายนอกชุมชน สํวนตัวคุณสมัย  คูณสุข นั้นเป็นผู๎
ถํายทอดความรู๎ภายในชุมชนให๎กับคนภายนอกชุมชน และให๎ค าปรึกษา ให๎ค าแนะน า และแก๎ปัญหา
ตํางๆ ภายในกลุํมและภายในชุมชน จึงมีต าแหนํงเป็นที่ปรึกษากลุํมและได๎จัดตั้งเลขากลุํมที่ด าเนินการ
ประสานงานกับมูลนิธิในเรื่องปริมาณการจัดสํงวัตถุดิบการรับและจํายเงินที่จ าหนํายวัตถุดิบ  

แม๎วําจะพบปัญหาโครงสร๎างของกลุํมในชํวงแรกเนื่องจากสมาชิกยังไมํรู๎บทบาทของ
ตนเอง แตํด๎วยความมีภาวะน าและการเรียนรู๎ของสมาชิกในกลุํมจึงท าให๎ปัญหาดังกลําวหมดไปได๎ไมํ
ยากนักเนื่องจากโครงสร๎างชุมชนนี้มีสมาชิกไมํมากประกอบกับลักษณะโครงสร๎างชุมชนเป็นชุมชน
แบบชนบทไมํใชํชุมชนเมือง จึงมีความแตกตํางและการแบํงชนชั้นน๎อย มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิด
ธรรมชาติ มีคํานิยม ความเชื่อ ประเพณีและทัศนคติแบบเดียวกัน มีการด ารงชีวิตแบบงํายๆ สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไมํแตกตํางกันมาก มีความสนิทสนมกัน เอ้ือเฟ้ือ จริงใจกัน มีกิจกรรมทาง
สังคมรํวมกัน และที่ส าคัญคือมีการตัดสินใจโดย “ฉันทามติ” ที่มีหลักกระบวนการ 10 ประการ คือ 
หลักการการมีเหตุผลที่ต๎องการมารํวมในกระบวนการผู๎มีสํวนได๎เสียในกลุํมมีความสนใจในประเด็น
เดียวกัน  ผู๎มีสํวนได๎เสียมารํวมด๎วยความสมัครใจ มีสํวนรํวมรํางกระบวนการฉันทามติเอง ให๎มีความ
ยืดหยุํนอยูํในกระบวนการ ต๎องสามารถเข๎าถึงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องและมีโอกาสในการมีสํวนรํวมอยํางมี
ประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกตํางกันในเรื่องของคํานิยม 
ผลประโยชน์หรือความต๎องการและความรู๎ของกลุํม มีภาระรับผิดชอบตํอกลุํมของเขาและตํอ
กระบวนการที่เขารํวมกันตกลงก าหนดขึ้น การก าหนดเวลาสิ้นสุดจากกระบวนการในแตํละขั้นตอนมี
ความจ าเป็นตลอดกระบวนการ  การตกลงยอมรับที่จะน าไปปฏิบัติและมีการติดตามตรวจสอบอยํางมี
ประสิทธิภาพถือเป็นสํวนส าคัญของข๎อตกลง โดยบทบาทตํางๆ ภายในกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังนี้ มีการ
ปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะโดยทุกคนในกลุํมยอมรับรํวมกัน และจากการถอดบทเรียนการเรียนรู๎
ปัญหาและแนวทางแก๎ไขจากองค์ประกอบด๎านโครงสร๎างของชุมชนนี้จึงพบองค์ประกอบยํอย คือ 
บทบาทประธานที่ปรึกษากลุํม  บทบาทประธานกลุํม  บทบาทเลขากลุํม และบทบาทสมาชิกในกลุํม 
แสดงได๎ดังภาพที่ 28 
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ภาพที่ 28 องค์ประกอบของการจัดการความรู๎ด๎านโครงสร๎างชุมชนส าหรับกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

  ด๎านเทคโนโลยี (Technology) องค์ประกอบในด๎านเทคโนโลยีส าหรับชุมชนนี้พบวํา

มีอยูํน๎อยเนื่องจากสมาชิกในชุมชนยังมีวิถีชีวิตอยูํกับธรรมชาติดั้งเดิม ดั้งนั้นจึงยังขาดเทคโนโลยีที่

ทันสมัยในหลายๆ ด๎าน ส าหรับมุมมองทางด๎านการจัดการความรู๎นั้นยังไมํมีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช๎ในการจัดท าฐานข๎อมูล เพ่ือการเข๎าถึง หรือน าสนับสนุนระบบงานที่เกี่ยวข๎องนั้นก็ยัง

ไมํมี ในสํวนของกระบวนการผลิตมีการน าเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร เข๎ามาใช๎แตํเป็น

เครื่องมือเครื่องจักรที่ไมํทันสมัยเริ่มตั้งแตํการจัดเตรียมวัตถุดิบและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรหลังจาก

การเก็บเกี่ยวสมุนไพรมาแล๎วต๎องมีการล๎างโดยเดิมทีสมาชิกในชุมชนก็จะล๎างกันเองที่บ๎าน  

แตํเมื่อการผลิตเพ่ิมมากข้ึนพื้นที่ในการล๎างมีน๎อยลง รวมทั้งการยํอขนาดของวัตถุดิบสมุนไพรให๎เล็กลง

จากที่ใช๎เคยใช๎มีด ใช๎กรรไกร ตัดยํอขนาดด๎วยมือ เมื่อปริมาณการผลิตมากขึ้นการตัดด๎วยมือก็ ไมํทัน

ตํอความต๎องการ จึงได๎มีการสร๎างโรงล๎างลดขนาดวัตถุดิบสมุนไพรส าหรับใช๎รํวมกันในชุมชน โดยมี

พ้ืนที่ล๎างเป็นรางยาว สํวนเครื่องตัดลดขนาดก็เป็นเครื่องจักรแบบใช๎มอร์เตอร์ไฟฟูา ซึ่งปัจจุบัน  

ก็เสื่อมสภาพไปมาก ดังภาพที่ 29 - 31 

 

 

ด้านโครงสร้างชุมชน 
(Structure) 
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ภาพที่ 29  โรงล๎างและลดขนาดวัตถุดิบสมุนไพร 
 

 
 

ภาพที่ 30 พ้ืนที่ล๎างท าความสะอาดวัตถุดิบสมุนไพร 
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ภาพที่ 31 เครื่องหั่นลดขนาดวัตถุดิบสมุนไพร 
 

 ส าหรับการเก็บรักษาคุณภาพวัตถุดิบโดยการการตากแห๎ง หรือการอบแห๎ง นั้น เดิมที
สมาชิกในชุมชนก็จะน าวัตถุดิบสมุนไพรบางชนิดที่จ าเป็นต๎องมีการตากแห๎งไปตากไว๎ที่บ๎านของตน 
แตํเมื่อความต๎องการวัตถุดิบมากข้ึนพื้นที่การตากจึงไมํเพียงพอ จึงได๎มีการสร๎างโรงตากที่ใช๎รํวมกันขึ้น 
และส าหรับสมุนไพรบางชนิดต๎องใช๎เวลานานในการตากแห๎งจึงจ าเป็นต๎องใช๎เครื่องอบหรือเตาอบ
เพ่ือให๎แห๎งเร็วขึ้น จึงได๎มีการซื้อตู๎อบสมุนไพรที่ใช๎แก๏สหุงต๎ม ปัจจุบันมีโรงตากจ านวน 1 โรง และตู๎อบ 
จ านวน 2 ตู๎ ดังภาพที่ 32 – 33 
 

 
ภาพที่ 32  โรงตากแห๎งวัตถุดิบสมุนไพร 
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ภาพที่ 33  ตู๎อบแห๎งวัตถุดิบสมุนไพร 
  

 ส าหรับการจัดเก็บวัตถุดิบสมุนไพรที่ผํานกระบวนการเตรียม การแปรรูป การรักษา
คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรเรียบร๎อยแล๎วนั้น ก็จะด าเนินการบรรจุในถุงและจัดเก็บไว๎ที่คลังวัตถุดิบเพ่ือ
รอการขนสํงดังภาพที่ 34 
 

 
 

 ภาพที่  34  คลังจัดเก็บวัตถุดิบอบแห๎งรอสํงมอบ 
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 จากการถอดบทเรียนในประเด็นปัญหาในองค์ประกอบด๎านเทคโนโลยีนี้พบวําปัญหาคือ
การขาดเทคโนโลยีส าหรับการจัดเก็บข๎อมูลองค์ความรู๎ตํางๆ ภายในชุมชนเพ่ือการเข๎าถึงงํายใน
ลักษณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆ แตํในสํวนของเทคโนโลยีการผลิตนั้น
ยังถือวํามีเทคโนโลยีในลักษณะเครื่องมือเครื่องจักร ที่ทุํนแรงได๎หากแตํเป็นเทคโนโลยีที่ไมํทันสมัยและ
มีสภาพเสื่อมโทรม สมาชิกในชุมชนเรียนรู๎และเข๎าใจปัญหาเหลํานี้ดีแตํเนื่องจากมีข๎อจ ากัดในเรื่อง
ต๎นทุนการผลิตรวมทั้งการสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกในชุมชนก็มีการ
เรียนรู๎ในเรื่องการใช๎เทคโนโลยีที่มีอยูํโดยสมาชิกทุกคนก็ยังต๎องเรียนรู๎วิธีการที่จะใช๎งานให๎เหมาะสม 
และกรณีเกิดปัญหาการใช๎งานก็จ าเป็นต๎องเรียนรู๎วิธีการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าด๎วยเชํนกัน  
 จากการถอดบทเรียนการเรียนรู๎ปัญหาและแนวทางแก๎ไขจากองค์ประกอบด๎าน
เทคโนโลยี ส าหรับชุมชนนี้ พบองค์ประกอบยํอย คือ การเตรียมวัตถุดิบ การรักษาคุณภาพวัตถุดิบ  
การแปรรูปวัตถุดิบ และการจัดเก็บวัตถุดิบ สามารถสรุปได๎ดังภาพที่ 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 35 องค์ประกอบของการจัดการความรู๎ด๎านเทคโนโลยี ส าหรับกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

2. บทเรียนความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
 จากการถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดการความรู๎  ผู๎วิจัยได๎รับการเลําเรื่อง 
จากสมาชิกชุมชนหลายทํานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู๎ ในชุมชน ท าให๎ให๎ทราบวําชุมชนนี้ 
ประสบความส าเร็จในเรื่องการจัดการความรู๎ถึงแม๎จะพบวําจะกระบวนการจัดการความรู๎หรือรูปแบบ
การจัดการความรู๎ทีค่รบกระบวนการเหมือนดังหลักการจัดการความรู๎ในหนํวยงานองค์การภาครัฐหรือ
องค์การธุรกิจทั่วไปเนื่องจากความรู๎เนื่องจากความรู๎ของชุมชนหรือท๎องถิ่นจะมีลักษณะความรู๎ 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 
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เชิงปฏิบัติเพ่ือตอบปัญหาในเชิงปฏิบัติ และด๎วยบริบทของความเป็นชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคมจึงพบกระบวนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนนี้ ดังนี้ 
 1. กระบวนการสร๎างและแสวงหาความรู๎ใหมํสมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังเดิมมี
ความรู๎พ้ืนฐานในเรื่องของสมุนไพร และการท าการเกษตรมาบ๎างแล๎ว เป็นความรู๎ที่ได๎รับการถํายทอด
มาจากบรรพบุรุษในเรื่องของสมุนไพร และมีประสบการณ์ในการท าการเกษตรจากการเพาะปลูกไม๎
ดอกไม๎ประดับ แตํอยํางไรก็ตามความรู๎ที่มีอยูํเหลํานี้ก็ยังไมํเพียงพอตํอการด าเนินงานของกลุํมสมุนไพร
บ๎านดงบัง ดังนั้นสมาชิกจึงมีการแสวงหาความรู๎ที่จ าเป็นตํอการด าเนินงานจากแหลํงตํางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน โดยใช๎วิธีเข๎ารํวมฟังการบรรยาย การไปศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ สอบถามผู๎รู๎ได๎รับ
การสอนงานและรับค าแนะน า จากหนํวยงานตําง ๆ การอํานหนังสือ บทความและเอกสารตําง ๆ 
รวมถึงการรับชมโทรทัศน์และน า ความรู๎เหลํานั้นมาผสมผสานกับความรู๎เดิมที่มีอยูํผํานการเรียนรู๎จาก
การปฏิบัติงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสมาชิกในกลุํม การลองผิดลองถูก จนได๎วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best practice) ในด๎านของการเพาะปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์  

 2. กระบวนการประยุกต์ใช๎ความรู๎ สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังมีการประยุกต์ใช๎
ความรู๎ออกเป็น 2 แบบ คือ เพ่ือการพัฒนาตนเองโดยน าความรู๎มาใช๎เพ่ือการประกอบอาชีพ ใช๎เพ่ือ
การดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว และใช๎ความรู๎เพ่ือพัฒนากลุํม มีการน าความรู๎  
มาพัฒนาสร๎างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งมีการน าความรู๎มาใช๎ในการด าเนินงานเพ่ือเป็น
แหลํงเรียนรู๎ด๎านสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการแก๎ปัญหาตําง ๆ ของกลุํมดัง
ตัวอยํางที่ คุณปูาสาคร  คูณสุข หนึ่งในสมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ได๎กลําววํา “มีการไปดูงานที่
สันติอโศกมีการไปเรียนรู๎กันแบบค๎างคืน ไปกันหลายคน ได๎เปลี่ยนบรรยากาศ รู๎สึกสนุกได๎เรียนรู๎  
หลายเรื่อง แตํที่ชอบ คือ เรื่องการท าชุดอบสมุนไพร ได๎น ากลับมาประยุกต์ใช๎ที่ชุมชนด๎วย” แสดงถึง
การน าความรู๎ที่ได๎แสวงหาจากภายนอกชุมชนมาประยุกต์ใช๎ในชุมชนอยํางชัดเจน 
 3. กระบวนการรวบรวมจัดเก็บความรู๎ กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง แม๎ไมํได๎มีการจัดเก็บ
ความรู๎ที่ชัดแจ๎งที่เป็นของชุมชนเองแตํได๎มีการจัดเก็บในลักษณะของ วารสารอภัยภูเบศรสาร  
สมุดบันทึกปัจจัยการผลิต ภาพถําย รายงานการศึกษาค๎นคว๎าหรือวิทยานิพนธ์ของผู๎ที่ เข๎ามา
ท าการศึกษาวิจัยและซีดีบันทึกรายการโทรทัศน์หรือสารคดีตํางๆ ที่เข๎ามาถํายท า โดยมีการรวบรวม
จัดเก็บรวบรวม ไว๎ที่แหลํงเรียนรู๎ของกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง  
 4. กระบวนการเผยแพรํและถํายทอดความรู๎ กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังมีการเผยแพรํ
ถํายทอดความรู๎ให๎ทั้งคนในครอบครัวและสมาชิกในกลุํมโดยมีการถํายทอดจากรุํนสูํรุํน การสอนงาน 
การสาธิต การพูดคุย ในชุมชนมีการถํายทอดความรู๎โดยผํานการพูดคุยกันในชีวิตประจ าวัน และมีการ
ถํายทอดความรู๎ให๎กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรและนักศึกษาฝึกงานจาก
สถาบันการศึกษาตําง ๆ โดยใช๎เครื่องมือและวิธีการสอน การเลําเรื่อง การบรรยาย การพูดคุย  
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การสาธิต การเป็นพ่ีเลี้ยง การจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นอกจากนั้นกลุํมสมุนไพรบ๎าน 
ดงบัง ยังได๎ถํายทอดความรู๎โดยบันทึกองค์ความรู๎ให๎อยูํในรูปแบบของความรู๎ที่ชัดแจ๎ง ได๎แกํ การบันทึก
ปัจจัยการผลิต การเขียนบทความลงในอภัยภูเบศรสาร การถํายท าวิดีโอหรือรายการโทรทัศน์ และมี
การเผยแพรํ ความรู๎ทางสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต ได๎แกํ หนังสือพิมพ์ บทความในอภัยภูเบศรสาร 
รายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอใน เว็บไซต์ยูทูป (YouTube) ในประเด็นของการเผยแพรํ/ถํายทอด
ความรู๎ คุณสมัย  คูณสุข กลําววํา “ยินดีถํายทอดความรู๎ให๎กับทุกคนโดยไมํปิดบัง ไมํวําจะเป็นกลุํม
ผู๎สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา คือมีความมุํงมั่นและตั้งใจวําจะให๎สมุนไพรคงอยูํคูํประเทศไทยไป
ตลอด” ในสํวนผู๎ให๎ข๎อมูลจากโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ได๎แสดงความคิดเห็นตํอบทบาทใน
การเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ของกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังวํา “อนาคตจะให๎ชุมชนนี้เป็นครูให๎กับคนอ่ืน  
ให๎สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อาจต๎องมาฝึกงานที่นี่ ต๎องมาดูเรื่องของการเพาะปลูก 
สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ให๎เป็นหมูํบ๎านต๎นแบบของการให๎ความรู๎” นอกจากการเผยแพรํและถํายทอด
ความรู๎ดังกลําวมาแล๎วนั้นยังพบวํามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันในเครือขํายชุมชนอีกด๎วย ดังที่สมาชิก
กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังเลําวํา ปัจจุบันกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังมีเครือขํายที่มีการด าเนินงานรํวมกันอยูํ 
คือ กลุํมผืนปุาตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งเป็นกลุํมที่เข๎ารํวมเพาะปลูกสมุนไพรอินทรีย์กับ
โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร เข๎ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และยังเป็นเครือขํายในการแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบกันระหวํางกลุํม นอกจากนั้นยังมีการเป็นเครือขํายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับกลุํม  
รักษ์เขาใหญํ ในการเป็นฐานเรียนรู๎ภูมิปัญญาและสมุนไพรเพ่ือถํายทอดและเผยแพรํความรู๎ด๎าน
สมุนไพรในโครงการตําง ๆ 
 นอกจากบทเรียนความส าเร็จในเรื่องกระบวนการจัดการจัดความรู๎แล๎วผู๎วิจัยยังได๎รับ
การถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดหรือการจัดจ าหนํายที่น ามาซึ่งรายได๎ในชุมชน แม๎สมาชิกใน
ชุมชนจะไมํมีการเรียนรู๎ในเรื่องการตลาดในเชิงธุรกิจ สมาชิกลุํมสมุนไพรหลายคนได๎เลําวํา เขาไมํรู๎วํา
ต๎องท าการตลาดในชุมชนอยํางไร รู๎แตํเพียงวําพวกเขาอยากขายของที่เขาผลิตได๎นอกจากวัตถุดิบที่สํง
ให๎มูลนิธิอภัยภูเบศรแล๎วก็ก็ยังอยากมีรายได๎เพ่ิมแตํไมํรู๎วําต๎องท าอยํางไร และจากการบอกเลําของคุณ
ทิพาพร ประธานกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังเลําวํา ทุกวันนี้ชุมชนมีชํองการจัดจ าหนํายที่ผูกขาดกับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรที่เดียวแตํก็สร๎างรายได๎ไมํน๎อยเนื่องจากมีการก าหนดที่ตกลงรํวมกัน
อยํางยุติธรรมซี่งไมํต่ ากวําราคาตลาด ในอนาคตมีความคิดวําอยากจะเพ่ิมชํองทางการจ าหนําย 
นอกจากนี้ยังมีการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ในชุมชนเองนั้นก็มี เชํน ชุดประคบ ชุดนวด น้ าพริกสมุนไพร 
สมุนไพรอบแห๎ง ต๎นกล๎าสมุนไพร โดยมีไว๎จ าหนํายกรณีท่ีมีผู๎มาเยี่ยมชม ดูงานในชุมชน ซึ่งก็ถือวําสร๎าง
รายได๎ให๎กับสมาชิกในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น และยังได๎รับการบอกเลําของเลขากลุํมอีกวํา นอกจากรายได๎
จากรายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชนแล๎วยังมีรายได๎จากการจัดอาหารวําง และเครื่องดื่ม ให๎กับ
ผู๎มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยผู๎น าประธานที่ปรึกษากลุํมจะเป็นผู๎จัดสรรแบํงงานให๎กับสมาชิกได๎มี



156 
 

 

สํวนรํวมและมีรายได๎ จากการบอกเลําท าให๎ทราบวําชุมชนนี้ประสบความส าเร็จในเรื่องการตลาดตั้งแตํ
ในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเดํน ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีชํองทางการจ าหนํายที่
ชัดเจน แตํอาจยังขาดในเรื่องการสํงเสริมการขายเนื่องจากชุมชนยังไมํได๎เป็นองค์การธุรกิจที่ต๎องท า
การตลาดเต็มรูปแบบ 
 นอกจากบทเรียนความส าเร็จในเรื่องกระบวนการจัดการความรู๎ และการตลาดแล๎วยัง
พบวําการวัดผลในเรื่องตํางๆ สํงผลให๎ชุมชนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในหลายด๎าน เชํน กระบวนการ
ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีมาตรฐานที่ต๎องได๎รับการตรวจวัด การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลหรือ
ติดตามผลการใช๎งบประมาณ ตามที่เลขากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง เลําวํา “ปัจจุบันต๎องมีการวัดผลใน
หลายอยํางตั้งแตํตัววัตถุดิบสมุนไพรต๎องมีเจ๎าหน๎าที่ตรวจวัดผลให๎ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต๎องมี
การวัดผลการใช๎จํายเงินเหมือนบัญชีรับจํายในชุมชน” และผู๎วิจัยได๎สอบถามตํอวํามีการวัดผลในเรื่อง
ผลการปฏิบัติงานหรือไมํ ได๎รับค าตอบวําการวัดผลที่คนปฏิบัติก็มีไปพร๎อมกับการตรวจวัดสมุนไพรที่ได๎
มาตรฐานนั่นเอง คือถ๎าวัตถุดิบสมุนไพรได๎รับมาตรฐานก็แปลวําผู๎ผลิตคนนั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ผําน
เกณฑ์ในเรื่องนี้แตํก็ยังมีเรื่องปริมาณการผลิตที่ได๎ตามต๎องการหรือไมํ ระเวลาทันตามความต๎องหรือไมํ
ก็มาพิจารณากันอีกครั้ง และผู๎วิจัยถามตํอถึงเรื่องเกณฑ์การเป็นสมาชิก และการพ๎นจากการ เป็น
สมาชิกมีกรณีไหนบ๎าง ท าให๎ทราบวํากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังมีการปฏิบัติที่เป็นลักษณะที่เรียกวํา  
“ฉันทามติชุมชน” ตามที่เลขากลุํมเลําให๎ฟังตํอวํา กรณีสมาชิกคนใดที่ปลูกพืชสมุนไพรไมํ เป็นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยเจตนา หากพิสูจน์ได๎จะมีการประชุมกลุํมรํวมกันและตัดสินโดยความ
ยินยอมรํวมกันเพ่ือด าเนินให๎สมาชิกผู๎นั้นพ๎นสภาพการเป็นสมาชิกกลุํม   
 จากการถอดบทเรียนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นสมาชิก 
กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง พบวําองค์ประกอบที่ เป็นบทเรียนความส าเร็จในการจัดการความรู๎มี  
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด๎านกระบวนการจัดการความรู๎ (KM Process) ด๎านการตลาด 
(Marketing) และด๎านการวัดผล (Evaluate) โดยมีรายละเอียดบทเรียนดังนี้ 
 ด๎านกระบวนการจัดการความรู๎ (Km Process)  กระบวนการเรียนรู๎ในชุมชนที่น าไปสูํ
บทเรียนความส าเร็จในการจัดการความรู๎ หรือ KM ในชุมชนนี้ คือ กระบวนการสร๎างและแสวงหา
ความรู๎ใหมํของสมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังโดยความรู๎ใหมํนั้นมาผสมผสานกับความรู๎เดิมที่มีอยูํผําน
การเรียนรู๎จากการปฏิบัติงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสมาชิกในกลุํม การลองผิดลองถูก จนได๎วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในด๎านของการเพาะปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ มีกระบวนการ
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ เพ่ือการพัฒนาตนเองโดยน าความรู๎มาใช๎เพ่ือการประกอบอาชีพ ใช๎เพ่ือการดูแล
สุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว และใช๎ความรู๎เพื่อมาพัฒนาสร๎างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
รวมทั้งมีการน าความรู๎มาใช๎ในการด าเนินงานเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านสมุนไพร มี กระบวนการ
รวบรวมจัดเก็บความรู๎ แม๎ไมํได๎มีการจัดเก็บความรู๎ที่ชัดแจ๎งที่เป็นของชุมชนเองแตํได๎มีการจัดเก็บใน
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ลักษณะของ วารสาร สมุดบันทึก ภาพถําย รายงานการศึกษาค๎นคว๎าหรือวิทยานิพนธ์ของผู๎ที่เข๎ามา
ท าการศึกษาวิจัยและซีดีบันทึกรายการโทรทัศน์หรือสารคดีตํางๆ ที่เข๎ามาถํายท า โดยมีการรวบรวม
จัดเก็บรวบรวม ไว๎ที่แหลํงเรียนรู๎ของกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง และสุดท๎ายคือกระบวนการเผยแพรํและ
ถํายทอดความรู๎ กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังมีการเผยแพรํถํายทอดความรู๎ให๎ทั้งคนในครอบครัวและ
สมาชิกในกลุํมโดยมีการถํายทอดจากรุํนสูํรุํน และมีการถํายทอดความรู๎ให๎กับบุคคลภายนอกที่มีความ
สนใจในเรื่องของสมุนไพรและนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาตําง ๆ  
 ซึ่งสามารถแสดงองค์ประกอยยํอยได๎ดังภาพที่ 36 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 36 องค์ประกอบของกระบวนการจัดการความรู๎ส าหรับกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 
  ด๎านการตลาด (Marketing) องค์ประกอบด๎านการจัดจ าหนํายถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการจัดการความรู๎ของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุทานของกิจการเพ่ือสังคม เนื่องการจัด
จ าหนํายมีลักษณะเฉพาะคือไมํมีการจัดจ าหนํายทั่วไป อาจเรียกได๎มีการจัดจ าหนํายชํองทางเดียว 
เนื่องจากเป็นผลิตตามการสั่งซื้อ โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบก็จะมีความเฉพาะทาง คือ ต๎องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เทํานั้นจึงจะสามารถจ าหนํายได๎ ดังนั้นชุมชนจึงต๎องมีการ
ก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยการก าหนดราคาจ าหนํายวัตถุดิบในชุมชนนี้เป็นการก าหนดราคารํวมกัน
ระหวํางชุมชนกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร 
   ตํอมาภายหลังชุมชนเกิดการเรียนรู๎ในการเพ่ิมชํองทางการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองผํานการทํองเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีผู๎น าชุมชนและหนํวยงานสนับสนุน คือ มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ๎าพระยาอภัยภูเบศร น าโดยเภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร เข๎ามาแนะน า ซึ่งนับเป็นการเพ่ิมชํอง
ทางการจ าหนํายผลิตภัณฑ์รวมทั้งต๎นกล๎าสมุนไพรตํางๆ โดยการเปิดชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู๎ครบ

กระบวนการ 
จัดการความรู้ 
(KM Process) 
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วงจรในเรื่องเรื่องสมุนไพรให๎บุคคลภายนอกเข๎าเที่ยวชมจึงเกิดชํองทางการจ าหนํายรวมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสํงเสริมการขายไปในตัว  
   องค์ประกอบด๎านการจัดจ าหนํายในการเพ่ิมชํองทางการจัดจ าหนํายให๎กับภาย
บุคคลภายเข๎าเที่ยวชมนี้ถือเป็นการเผยแพรํองค์ความรู๎ภายในชุมชนสูํภายนอกชุมชนที่สร๎างรายได๎ไป
พร๎อมกับการเผยแพรํความรู๎ และเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ชุมชนในชุมชน และการเข๎าถึงองค์ความรู๎ที่ฝัง
ลึกในตัวบุคคลจากการถํายทอดองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และประสบการณ์โดยตรง จากผู๎คนใน
ชุมชน  ส าหรับองค์ประกอบยํอยในด๎านการจัดจ าหนํายแสดงได๎ดังภาพที่ 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 องค์ประกอบของการจัดการความรู๎ด๎านการตลาด ส าหรับกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

 ด๎านการวัดผล (Evaluate) องค์ประกอบด๎านการวัดผลของชุมชนนี้เริ่มจากการ
ตรวจวัดตัวผลิตภัณฑ์ที่ต๎องได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตั้งแตํการเตรียมดินในกระบวนผลิตแรกคือ
สภาพดินต๎องมีการพักตัวอยํางน๎อยสองปีคือต๎องไมํมีสารเคมีในดินโดยต๎องได๎รับการตรวจจาก 
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็นหนํวยที่ได๎รับการรับรอบในระดับนานาชาติจาก
สถาบัน International Federation Organic Agriculture Movement (IFOAM)  
 ส าหรับกระบวนการและวิธีการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือให๎รับมาตรฐานนั้น ได๎รับการ
สนับสนุนและแนะน าจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรประกอบกับวิธีการปลูกแบบดั้งเดิม
ที่ชุมชนมีภูมิปัญญาท๎องอยูํแล๎ว ซึ่งข๎อจ ากัดตรงนี้ทางกลุํมผู๎ปลูกสมุนไพรบ๎านดงบังทราบดีและได๎
หารือกับทางโรงพยาบาล จึงต๎องก าหนดให๎มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพกํอนน าแปรรูป จากการเรียนรู๎
รํวมกันทั้งฝุายผลิตและฝุายแปรรูป ท าให๎รู๎วําการเก็บสมุนไพรเพ่ือมาใช๎งานต๎องมีอายุ 3-4 เดือน หรือ
ในพืชที่มีดอกเชํนดอกอัญชัน สังเกตต๎นอัญชันต๎องออกดอก 30 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป  

ด้านการตลาด 
(Marketing) 
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 ในสํวนของตัวผู๎ปลูกสมุนไพเองก็ถือวําได๎รับการตรวจวัดผลการปฏิบัติงานไปในตัว 
เนื่องจากหากสมุนไพรที่ผู๎ปลูกได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และผลิตได๎ปริมาณตามที่
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรต๎องการ ก็ถือวําผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุํมผู๎ปลูก
สมุนไพรดังกลําวมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจุบันมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร มียอดสั่งซื้อสมุนไพร เดือนละ 20 
ล๎านบาท แตํชุมชนบ๎านดงบังผลิตสมุนไพรปูอนได๎เดือนละ 4-5 ล๎านบาท เฉลี่ยใน 11 ครอบครัว ที่
เป็นสมาชิกมีรายได๎เดือนละ 30,000 บาท โดยเฉพาะฟูาทลายโจรมีความต๎องการจ านวนมาก เพราะ
กระแสไข๎หวัด 2009 ปีที่ผํานมาผลิตได๎ 15 ตัน ทางโรงพยาบาลรับซื้อกิโลกรัมละ 150 บาท แตํละ
เดือนมียอดสั่งซื้อเดือนละ 400-500 กิโลกรัม ดังนั้นกลุํมผู๎ปลูกสมุนจึงต๎องมีความรู๎ในเรื่องการใช๎
งบประมาณเพ่ือน ามาวัดผลการใช๎งบประมาณที่ลงทุนไป ซึ่งชุมชนนี้ได๎มีการวัดผลเรียบร๎อยเนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่กลุํมด าเนินมาหลายปีแล๎ว จึงทราบวําการวัดผลการใช๎งบประมาณเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต๎อง
ค านึงถึง แตํส าหรับผู๎เริ่มต๎น ต๎องเริ่มจากวิธีคิดกํอนจากรูปแบบของชุมชนบ๎านดงบัง กํอนที่จะเริ่มปลูก
สมุนไพร นั่นคือเริ่มจากท าเพ่ือกิน เน๎นท าเกษตรอินทรีย์ และที่ส าคัญต๎องมีแหลํงรับซื้อแนํนอน 
รายละเอียดองค์ประกอบยํอยดังภาพที่ 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 องค์ประกอบของการจัดการความรู๎ด๎านการวัดผล ส าหรับกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

จากภาพที่ 38 แสดงองค์ประกอบหลักในการจัดการความรู๎ด๎านการวัดผลส าหรับ 
กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ที่มีองค์ประกอบยํอยในเรื่องการตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การตรวจ
วัดผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุํม การวัดผลการใช๎งบประมาณ  
 

3. บทเรียนแนวทางการพัฒนาจากการสรุปบทเรียน 
 จากการถอดบทเรียนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นสมาชิก

กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ในบทเรียนสุดท๎ายคือแนวทางในการพัฒนาจาการสรุปบทเรียนที่ผํานมา
พบวํา จากความส าเร็จในการจัดการท าให๎เกิดบทสรุปที่เป็นความรู๎ใหมํในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรที่
ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และน าไปสูํการพัฒนาด๎านอ่ืน จากการบอกเลําของสมาชิกกลุํมสมุนไพรวํา

ด้านการวัดผล
(Evaluate) 

 
การวัดผลการใช้งบประมาณ 
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แนวทางการพัฒนาส าหรับชุมชนนี้คือการพัฒนาในทุกด๎านโดยเฉพาะด๎านการผลิตเนื่องจากเป็นชุมชน
ผู๎ผลิต ผู๎ได๎สอบถามในเรื่องความรู๎ใหมํ หรือข๎อค๎นพบในชุมชนที่ท าให๎เกิดกาพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีอะไรบ๎าง ผู๎วิจัยได๎ประมวลค าตอบทั้งหมดในลักษณะการสรุปบทเรียนได๎ดังนี้ 
  การจัดการความรู๎ที่น าไปสูํการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีคิดของคนชุมชนนี้คือ
การจัดการความรู๎ในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรบนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่จะต๎องใช๎ในกระบวนการ
เรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งนี้สมาชิกในชุมชนได๎เกิดการมีสํวนรํวมในการสร๎างเครื่องมือที่
เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความรู๎คือการประเมินคุณคําของทรัพยากรในท๎องถิ่นวําสามารถปลูกพืชสมุน
แบบเกษตรอินทรีย์ได๎หรือไมํ เพ่ือน าไปสูํการก าหนดทรัพยากรของตนซึ่งหมายถึงสภาพแวดล๎อม  
สภาพดิน แหลํงน้ า สภาพอากาศ ซึ่งถือวําเป็นต๎นทุนของตัวเอง จากนั้นจึงมีการสร๎างทุนที่มีจากการ
สร๎างระบบเครือขํายในสังคมหรือเรียก “เครือขํายชุมชน” (Community Network) โดยการแสวงหา
และสร๎างความรู๎จากภายนอกชุมชนที่มีการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์โดยการไปศึกษาดูงาน มา
ประยุกต์รวมกับทุนทางปัญญา (Human Intellectual Capital) นั่นคือ ปัจเจกบุคคลที่มีศักยภาพที่
ผสมผสานความรู๎ตํางๆ ที่หลากหลายไว๎ได๎อยํางเป็นระบบในชุมชนนั่นคือ ผู๎น าชุมชน หรือประธานที่
ปรึกษากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ที่เป็นผู๎สืบทอดความรู๎ในเรื่องยาสมุนไพรหรือเรียกวํา “หมอยา” ซึ่งเป็น
การสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นรุํนที่ 3  และมีความเป็น “ปราชญ์ชาวบ๎าน” (Scholars) ส าหรับชุมชนนี้ 
  การหารูปแบบหรือกลยุทธ์ของกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางคนในชุมชนนี้ถือได๎วํา
เป็นพัฒนาการมีสํวนรํวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู๎  เนื่องจากในการตัดสินใจต๎องมี
การประชุมและได๎ข๎อสรุปรํวมกันอยํางมีเหตุผล โดยทุกคนในกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังจะเน๎นความ
ยินยอมและเห็นชอบรํวมกันทุกคนซึ่งเรียกวํา“ฉันทามติ”(Consensus) ซึ่งฉันทามติที่ส าคัญส าหรับ
ชุมชนนี้ คือ กรณีที่สมาชิกในกลุํมปลูกพืชสมุนไพรไมํเป็นไปตามมาตรฐานอินทรีย์ หากมีการตรวจพบ
จะพ๎นสภาพการเป็นสมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังทันที ซึ่งฉันทามติดังกลําวเป็นสิ่งสะท๎อนให๎เห็นถึง
การให๎คุณคําของอัตลักษณ์ทรัพยากรหรือทุนทางสังคมของชุมชนท๎องถิ่น หรือเรียกวํา “อัตลักษณ์
ชุมชน” (Community Indentity) ซึ่งหมายถึง รากเหง๎าหรือวัฒนธรรมทางสังคมที่ถูกกํอให๎เกิดขึ้นมา
และใช๎ในการยึดเป็นภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีในการปฎิบัติในสังคมสังคมนั้นๆ ซึ่งมีลักษณะ
ของความโดดเดํนหรือมีความแตกตํางกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนๆ ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุํมชุมชน ส าหรับชุมชนนี้คือภูมิปัญหาท๎องถิ่นในเรื่อง  
ยาสมุนไพรไทยที่มีการสืบทอดความรู๎เรื่องยาสมุนไพรจากบรรพบุรุษจากรุํนสูํรุํนจนสามารถน าความรู๎
ภูมิปัญญามาถํายทอดให๎กับบุคคลภายนอกชุมชนได๎ถือเป็นการพัฒนาการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชน
บ๎านดงบัง ที่สามารถน าข๎อค๎นพบใหมํจากการจัดการความรู๎ในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตร
อินทรีย์มากผนวกกับความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเรื่องยาสมุนไพรท าให๎เกิดกระบวนการท างานใน
ลักษณะการเป็นผู๎ผลิตวัตถุดิบที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการท างานให๎ดีขึ้นกวําเดิมและปัจจัยเงื่อนไข
ที่ท าให๎เกิดขึ้นทั้งในเรื่องการมีเครือขํายชุมชน การมีปราชญ์ชาวบ๎าน การมีฉันทามติ รวมถึงความมี  
อัตตลักษณ์ชุมชน จึงท าให๎ชุมชนนี้เกิดความโดดเดํนในเรื่องการจัดการความรู๎ที่มีคุณคําและน าไป
พัฒนาได๎ทั้งในด๎านเศรษฐกิจในชุมชนในเรื่องการสร๎างได๎ การกระจายได๎ และการมีรายได๎ที่มั่นคง ใน
ด๎านสังคมคือมีความรักความสามัคคี มีการชํวยเหลือแบํงปันกันภายในชุมชน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมมี
การรักษาและพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีความปลอดภัย
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ทั้งผู๎ปลูกและผู๎บริโภคยาสมุนไพร สํงเสริมกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
จนถึงหํวงโซํอุปทานในหํวงสุดท๎ายนั่นคือผู๎บริโภคยาสมุนไพรนั่นเอง และทั้งหมดถือเป็นบรรลุเปูาหมาย
ของกิจการเพ่ือสังคมท้ัง 3 ด๎าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม อยํางสมดุล 

ในระหวํางการถอดบทเรียนแบบเลําเรื่องผู๎วิจัยได๎ใช๎เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สํวนรํวมไปพร๎อมกันโดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือจัดท ารํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม สามารถสรุปผลตามขั้นตอนการวิจัยแบบมีสํวนรํวม 
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ  (Preparation) โดยการเลือกพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม เพ่ือด าเนินการจัดท ารํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม คือ หมูํบ๎านดงบัง ซึ่งตั้งอยูํ ณ หมูํที่ 6 ต าบลดงขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรจ าหนํายให๎กับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่จัดตั้งขึ้นโดยหนํวยงานราชการ จากนั้น
จึงท าการคัดเลือกบุคคลโดยการประสานงานกับผู๎เกี่ยวข๎อง คือ เจ๎าหน๎าที่ผู๎ประสานงานระหวําง
ชุมชนกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ผู๎น าชุมชน เพ่ือท าความเข๎าใจโดยการขอความ
รํวมมือในการด าเนินการเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม และก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือให๎ได๎รําง
กลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนนี้ โดยจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข๎อมูล
ส าหรับการวิจัย และด าเนินการชี้แจงให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง คือ เจ๎าหน๎าที่ผู๎ประสานงานระหวํางชุมชนกับ
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ผู๎น าชุมชน ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง  
เพ่ือทราบถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัย ดังภาพที่ 39 – 40 

 

 
 

ภาพที่ 39  ประสานเจ๎าหน๎าที่มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับชุมชน 
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ภาพที่ 40  ชี้แจงให๎ผู๎น าชุมชนทราบถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัย 
จากการเตรียมการโดยการเลือกพ้ืนที่และคัดเลือกบุคคลส าหรับด าเนินการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพ่ือการประสานงานกับผู๎เกี่ยวข๎องและแจ๎งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งได๎
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข๎อมูลส าหรับการวิจัย และได๎เข๎าพบบุคคลที่เกี่ยวข๎องเพ่ื อ
ด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยให๎ผู๎เกี่ยวข๎องรับทราบเรียบร๎อยเพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
งานวิจัยแบบมีสํวนรํวมตํอไป 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) โดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพ่ือเป็นการบริหารระยะเวลาด าเนินการและเพ่ือ
ความสะดวกในการเข๎าถึงข๎อมูลชุมชนกับบุคคลที่เกี่ยวข๎องตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนดังนี้ 
 

ตารางที่ 18 แผนปฏิบัติการส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม 
 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

1. ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่มูลนิธิ
รพ.เจ๎าพระยาอภัยภูเบศรและชุมชน 

15 วัน ผู๎วิจัย เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิ และ 
ผู๎น าชุมชน 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม 

15  วัน ผู๎วิจัย ประธาน ประธานที่ปรึกษา
กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
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ตารางที่ 18 แผนปฏิบัติการส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (ตํอ) 
 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

3. ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสํวนรํวมโดยการเข๎ารํวมเรียนรู๎ 
การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพ่ือสังคม 

3  เดือน ผู๎วิจัย เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิ  
และสมาชิกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 

4. สรุปผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสํวนรํวมกับชุมชน 

30 วัน ผู๎วิจัย เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิ  
และสมาชิกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 

 

จากตารางที่ 18 ตามที่ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับการวิ จัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมโดยการหารือกับประธานที่ปรึกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ดังภาพที่ 41 
และด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมโดยการเข๎ารํวมเรียนรู๎การจัดการความรู๎ส าหรับ
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 

 

 
 

ภาพที่ 41 หารือการจัดท าแผนปฏิบัติการกับประธานที่ปรึกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการเข๎ารํวมเรียนรู๎ 
การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม โดยผู๎วิจัยได๎ท า 
โดยใช๎เทคนิคการวิจัยแบบมีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมท ากิจกรรมตํางๆ ในชุมชน และจัดกิจกรรมระดม
ความคิดจากสมาชิกในชุมชน ดังแสดงได๎ในภาพที่ 42 - 45  
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ภาพที่ 42 การวิจัยแบบมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมระดมความคิดจากสมาชิกในชุมชน 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 43 การวิจัยแบบมีสํวนรํวมโดยการเข๎ารํวมท ากิจกรรมเผยแพรํความรู๎ให๎กับนักศึกษาเภสัชกร 
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ภาพที่ 44 การวิจัยแบบมีสํวนรํวมโดยการเข๎ารํวมท ากิจกรรมเผยแพรํความรู๎ให๎กับชุมชนชาวเขา 
 
 

  
 

ภาพที่ 45 การวิจัยแบบมีสํวนรํวมในการชี้แจงผลการด าเนินการวิจัยให๎สมาชิกในชุมชนทราบ 
 

 ขั้นตอนที่ 4 สรุปรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 จากการถอดบทเรียนด๎วยวิธีสังเกตแบบมีสํวนรํวมโดยผู๎วิจัยและการสัมภาษณ์เชิงลึก  
จากผู๎ให๎ข๎อมูลหลักซึ่งเป็นสมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ท าให๎ทราบถึงองค์ประกอบในการจัดการ
ความรู๎ที่ผู๎วิจัยสามารถน ามาสกัดขึ้นรูปเพ่ือเป็นแผนผังองค์ประกอบการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบได๎ดังภาพที่ 46 



166 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 46  แผนผังองค์ประกอบการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ (กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง) 
 

จากภาพที่ 46 พบวําองค์ประกอบหลักในการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ  
ในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม มี 6 องค์ประกอบหลัก คือ วัฒนธรรมชุมชน โครงสร๎างชุมชน 
กระบวนการจัดการความรู๎ เทคโนโลยี การตลาด และการวัดผล และมีองค์ประกอบยํอยรวม  
24 องค์ประกอบ ซ่ึงน าไปวิเคราะห์ SWOT ในขั้นตอนตํอไป 

ส าหรับองค์ประกอบหลักตามแผนผังในภาพที่  47 นั้น พบวําองค์ประกอบด๎าน
กระบวนการจัดการความรู๎ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เนื่องจากชุมชนบ๎านดงบังโดยกลุํมสมุนไพรบ๎าน
ดังประสบความเร็จเรื่องการจัดการความรู๎ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม และจากการศึกษาของผู๎วิจัย
พบวํา กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง นั้นมีกระบวนการจัดการความรู๎ 5 ขั้นตอน การสร๎างและแสวงหา
ความรู๎ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การประยุกต์ใช๎ความรู๎ การรวบรวบและจัดเก็บความรู๎ การเผยแพรํ
และถํายทอดความรู๎ ดังแสดงได๎ในภาพที่ 47 

องค์ประกอบการจัดการความรู้ส าหรับชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบ (กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง) 

ด้าน 
วัฒนธรรมชุมชน 

ด้าน 
โครงสร้างชุมชน 

ด้าน
กระบวนการKM 

KM 

ด้าน
เทคโนโลยี 

ด้าน 
การวัดผล 

ด้าน 
การตลาด 

ถํายทอดความรู๎
ประสบการณ์
จากรุนํสูรํุํน  

 
พันธะสญัญาการ 
มีสํวนรํวมและ 
การสนับสนนุ 
ของผู๎น าชุมชน 

การมสีํวนรํวมใน
การแลกเปลี่ยน

เรียนรูข๎อง
สมาชิกในชุมชน 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ๎าก

ภายนอกชมุชน 
 

บทบาท 
ประธาน 

ที่ปรึกษากลุํม 

บทบาท 
ประธานกลุํม 

บทบาท 
เลขากลุํม 

บทบาท 
สมาชิกในกลุมํ 

 

การสร๎างและ 
แสวงหาความรู ๎

การรวบรวมและ 
จัดเก็บความรู ๎

การประยุกต ์
ใช๎ความรู ๎

การรักษา
คุณภาพวัตถุดิบ 

 
การเตรียม 
วัตถุดิบ 

การแปรรูป
วัตถุดิบ 

การจดัเก็บ
วัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน 

เกษตรอนิทรีย์  

การก าหนด 
ราคาขาย 

ชํองทาง 
การจดัจ าหนําย 

การสํงเสรมิ
การขาย 

การตรวจ
มาตรฐาน 

เกษตรอนิทรีย์ 

การตรวจวัดผล
การปฏิบัติงาน 
ของสมาชิกกลุํม 

การวดัผลการใช๎
งบประมาณ 

การเผยแพร ํ
และถํายทอด 

ความรู ๎

การสร๎างและ 
แสวงหาความรู ๎
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ภาพที่ 47 กระบวนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชน (กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง)  

 

จากภาพที่ 47 แสดงถึงกระบวนการจัดการความรู๎ 5 ขั้นตอน ซึ่งผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษา
และพบวํากระบวนการจัดการความรู๎ของชุมชนแหํงนี้ได๎ เริ่มจากการจัดตั้งกิจกรรมกลุํมชุมชน เดิมมี
ชื่อวํา กลุํมเกษตรกรดงขี้เหล็ก โดยมีการปรับเปลี่ยนจากการท านามาปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ ท าให๎
เกษตรกรในชุมชนเกิดการสร๎างและแสวงหาความรู๎ใหมํ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประยุกต์ใช๎
ความรู๎ ในเรื่องการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ แสดงถึงการมีกระบวนการจัดการความรู๎ 3 ขั้นตอน สํงผล
ให๎สามารถปลูกพรรณไม๎ดอกไม๎ประดับได๎หลายชนิดมีตลาดรองรับทั่วประเทศและมีสถานที่จ าหนําย
หลักอยูํที่ตลาดนัดสวนจตุจักร สํงผลให๎มีการรวมกลุํมสร๎างความเข๎มแข็งและสามารถด าเนินงานด๎าน
การเกษตรที่เกิดรายได๎ให๎กับครอบครัวเป็นอยํางมากในชํวงเวลานั้น หากแตํเมื่อมีการปลูกไม๎ดอกไม๎
ประดับจ านวนมากขึ้นในชุมชนท าให๎เกิดการแขํงขันกันเองในชุมชน มีการใช๎สารเคมีเพ่ือให๎ผลผลิต
เป็นที่ต๎องการของตลาดสํงผลให๎สภาพแวดล๎อมและสุขภาพของคนในชุมชนทรุดโทรมลง ตํอมามี
ชาวบ๎านกลุํมหนึ่งในชุมชนมีความคิดวําจะต๎องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยการกลับไปมองภูมิปัญญา
ด้ังเดิมในเรื่องสมุนไพรที่มีอยูํและน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ จึงได๎มีการจัดตั้งกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังขึ้น 
ประกอบกับทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร์ก าลังหาพ้ืนที่ เพาะปลูกสมุนไพรในแบบ
เกษตรอินทรีย์เพ่ือน ามาใช๎ในวงการแพทย์แทนการรักษาด๎วยยาแผนปัจจุบันซึ่งมีราคาแพง กลุํม
สมุนไพรบ๎านดงบังจึงได๎ท าบันทึกข๎อตกลงรํวมกับมูลนิธิเพ่ือผลิตวัตถุดิบสมุนไพรสํงให๎จนถึงปัจจุบัน 
และจากการศึกษาของผู๎วิจัยจึงพบวําปัจจุบันกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังมีกระบวนการจัดการความรู๎
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ การสร๎างและแสวงหาความรู๎ใหมํ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประยุกต์ใช๎ความรู๎ 
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ในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรบนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังพบวํามีการรวบรวมและจัดเก็บ
ความรู๎ โดยผู๎น าชุมชนและยังสามารถน าความรู๎เหลํานั้นมาเผยแพรํและถํายทอดให๎กับบุคคลภายนอก
ชุมชนจนได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นชุมชนโอทอป (OTOP) ต๎นแบบของจังหวัดปราจีนบุรี และเป็น
แหลํงเรียนรู๎สมุนไพรแหํงแรกของประเทศไทย  

2.2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส  (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) ของชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพื่อสังคม 

 จากการถอดบทเรียนโดยใช๎เทคนิคการวิจัยแบบมีสํวนรํวม เป็นแผนที่ความคิด 
(Mindmap) ได๎องค์ประกอบของการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพ่ือสังคม (กลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง) จ านวน 6 องค์ประกอบหลัก ได๎แกํ องค์ประกอบด๎าน  
วัฒธรรมชุมชน ด๎านโครงสร๎างชุมชน ด๎านกระบวนการ ด๎านเทคโนโลยี  ด๎านการตลาด และด๎านการ
วัดผล จึงท าการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอํอนซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในชุมชนในทุก
องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 19  
 

ตารางที่ 19  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอํอน (Weakness) ของสภาพแวดล๎อมภายใน
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 

  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1  มีการถํายทอดความรู๎และประสบการณ์เรื่องการ
ผลิตสมุนไพรจากรุํนสูํรุํนและมีกระบวนการจัดการ
ความรู๎ภายในชุมชน 
S2  มีผู๎น าชุมชนที่มีความสามารถมีความเป็นปราชญ์
ชาวบ๎านให๎การสนับสนุนแกํสมาชิกทุกด๎าน 
S3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รํวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนในลักษณะเครือขํายชุมชน 
S4 มีกระบวนการผลิตสมุนไพรที่ได๎มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
S5 มีความรู๎ทางภูมิปญัญาในการรกัษาคุณภาพ
จัดเตรียม และจดัเก็บวัตถุดบิ 
S6 มีระบบสมาชิกกลุํมที่เข๎มแข็งและมีฉันทามติชุมชน
ในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน 
S7 มีผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
S8 มีชํองทางการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
S9 มีการเปิดชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู๎ ในเชิงการ
ทํองเที่ยวและศึกษาดูงาน 

W1 ไมํมีระบบการจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
W2 ขาดนักวิชาการเกษตรแนะน าวิธีการเพิ่มผลผลิต 
W3 ปริมาณการผลิตไมํเพียงพอกับความต๎องการ 
W4 มีการผูกขาดชํองทางการจัดจ าหนํายของผู๎ซื้อ
รายเดียว 
W5 ขาดการน าความรู๎ฝักลึกที่เป็นภูมิปัญญามาเป็น
ความรู๎ที่ชัดแจ๎งในรูปแบบของหนังสือ เอกสาร หรือ
คูํมือตํางๆ  
W6 ขาดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจดัเก็บ
รวบรวมหรือเผยแพรํข๎อมลูหรือองค์ความรู๎ใน 
รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
W7 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตไมํทันสมัย 
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ตารางที ่19  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอํอน (Weakness) ของสภาพแวดล๎อมภายใน

ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม (ตํอ) 
  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S10 มีรูปแบบการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรมและท่ัวถึง
ภายในชุมชน 
S11 สภาพพื้นท่ี สภาพอากาศ และแหลํงน้ ามีความเหมาะสม
ตํอการปลูกพืชสมุนไพรในลักษณะของเกษตรอินทรีย์ 
 S12 มีความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร ซ่ึงถือวํามีความ
เป็นอัตลักษณ์ชุมชน 

 
 

 

จากตารางที่ 18 แสดงให๎เห็นวําจุดแข็ง (Strength) ที่เป็นสภาพแวดล๎อมภายในชุมชน 
โดยจุดแข็งส าคัญเรื่องการมีเครือขํายชุมชน การมีปราชญ์ชาวบ๎าน การมีฉันทามติ รวมถึงความมี  
อัตลักษณ์ชุมชน สํวนจุดอํอน (Weakness) ที่เป็นสภาพแวดล๎อมภายในชุมชน ในเรื่องขาดการจัดเก็บ 
รวบรวบ ความรู๎ที่ฝังลึกในตัวบุคคลที่เป็นองค์ความรู๎ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ มาเป็นความรู๎ชัด
แจ๎งในรูปหนังสือ เอกสาร คูํมือ หรือสื่ออิเล็กทอรนิกส์ เพ่ือน าไปเผยแพรํและประยุกต์ใช๎ภายในชุมชน
และภายนอกชุมชนได๎ จึงท าการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม
ภายนอกชุมชนในทุกองค์ประกอบ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 20  

 

ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) สภาพแวดล๎อมภายนอก
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O1 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

T1 ไมํสามารถควบคุมปริมาณน้ าและแรํธาตุในดินจาก
ธรรมชาติได ๎

O2 มีแหลํงความรู๎ด๎านการผลิตสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นและ
เข๎าถึงได๎งํายขึ้น 

T2 ขาดการดูแลจากหนํวยงานสํวนท๎องถิ่น 
T3 ผู๎บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรมีสัดสํวนท่ี 

O3 แนวโน๎มผู๎บริโภคให๎ความสนใจผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์
ตํอสุขภาพจ านวนมาก 

น๎อยกวําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเคมีภัณฑ์ 
T4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายประเภทยังปัญหาด๎าน 

O4 การพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสในการ
จ าหนํายผลิตภัณฑ์ เชํน การท าการตลาดออนไลน์ การขาย
สินค๎าออนไลน์ เป็นต๎น  

กฎหมายรับรอง 

O5 การเติบโตทางธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร  
O6 มีระบบเครือขํายชุมชนในประเทศไทยท่ีเข๎มแข็งในการ
แลกเปลี่ยนความรู๎ 

 

O7 องค์การตํางๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวโลกให๎การ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
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จากตารางที่ 20 แสดงให๎เห็นวําโอกาส (Opportunity) ที่เป็นสภาพแวดล๎อมภายนอก
ชุมชน คือ แนวโน๎มผู๎บริโภคให๎ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ตํอสุขภาพจ านวนมาก  และมีการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมจากหนํวยภาครัฐและเอกชนทั่วโลก  

สํวนอุปสรรค (Threat) ที่เป็นสภาพแวดล๎อมภายนอกชุมชนพบวํายังมีการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตจากสมุนไพรเฉพาะกลุํม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางชนิดยังไมํได๎รับการรับรอง 

การวิเคราะห์ข๎อมูลสภาพแวดล๎อมภายใน Internal Factor Environment (IFE) ใช๎การ 
ถํวงน้ าหนัก มีรายละเอียดดังตารางที่ 21  

 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในแสดงคํา Internal Factor Environment (IFE) 
แบบถํวงน้ าหนัก (แมททริกซ์ IFE) 

 

ปัจจัยภายในที่ส าคัญ 
(Critical Internal Factor) 

น้ าหนัก 
(Weight) 

การประเมิน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weight score) 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 มีการถํายทอดความรู๎และประสบการณ์เรื่องการผลิตสมุนไพรจากรุํนสูํ
รุํนและมีกระบวนการจัดการความรู๎ภายในชุมชน 

0.06 4 0.24 

S2  มีผู๎น าชุมชนท่ีมีความสามารถมีความเป็นปราชญ์ชาวบ๎านให๎การ
สนับสนุนแกํสมาชิกทุกด๎าน 

0.07 3 0.21 

S3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันท้ังภายในและภายนอกชุมชนใน
ลักษณะเครือขํายชุมชน 

0.06 3 0.15 

S4 มีกระบวนการผลิตสมุนไพรท่ีได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม 

0.08 4 0.20 

S5 มีความรู๎ทางภูมิปัญญาในการรักษาคุณภาพ จัดเตรียม และจัดเก็บ
วัตถุดิบ 

0.04 3 0.12 

S6 มีระบบสมาชิกกลุํมท่ีเข๎มแข็งและมีฉันทามติชุมชนในเรื่องมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ท่ีชัดเจน 

0.07 3 0.21 

S7 มีผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 0.06 4 0.16 
S8 มีชํองทางการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 0.05 4 0.20 
S9 มีการเปิดชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู๎ในเชิงการทํองเท่ียวและ 
ศึกษาดูงาน 

0.04 2 0.08 

S10 มีรูปแบบการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรมและทั่วถึงภายในชุมชน 0.05 3 0.15 
S11 สภาพพื้นท่ี สภาพอากาศ และแหลํงน้ ามีความเหมาะสมตํอการปลูก
พืชสมุนไพรในลักษณะของเกษตรอินทรีย์ 

0.04 3 0.12 

S12 มีความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร ซ่ึงถือวํามีความเป็นอัตลักษณ์
ชุมชน 

0.04 4 0.16 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในแสดงคํา Internal Factor Environment (IFE) 

แบบถํวงน้ าหนัก (แมททริกซ์ IFE) (ตํอ) 
 

ปัจจัยภายในที่ส าคัญ 
(Critical Internal Factor) 

น้ าหนัก 
(Weight) 

การประเมิน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weight score) 
จุดอํอน (Weakness) 
W1 ขาดระบบการจัดการน้ ามีท่ีประสิทธิภาพ 0.03 2 0.06 
W2 ขาดนักวิชาการเกษตรแนะน าวิธีการเพิ่มผลผลิต 0.04 3 0.12 
W3 ปริมาณการผลิตไมํเพียงพอกับความต๎องการ 0.03 3 0.09 
W4 มีการผูกขาดชํองทางการจัดจ าหนํายของผู๎ซ้ือรายเดียว 0.05 4 0.20 
W5 ขาดการน าความรู๎ฝักลึกท่ีเป็นภูมิปัญญามาเป็นความรู๎ท่ีชัดแจ๎งใน
รูปแบบของหนังสือ เอกสาร หรือคูํมือตํางๆ  

0.05 4 0.08 

W6 ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดเก็บรวบรวมหรือเผยแพรํ
ข๎อมูลหรือองค์ความรู๎ในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

0.05 4 0.06 

W7 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตไมํทันสมัย 0.03 3 0.09 
รวม 1.00  3.37 

1= จุดอํอน  2= จุดอํอนรอง  3=จุดแข็งรอง  4= จุดแข็งหลัก 
 

จากตารางที่ 21 พบวําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในแสดงคํา Internal Factor 
Environment (IFE) แบบถํวงน้ าหนัก (แมททริกซ์ IFE) เทํากับ 3.37 แสดงวําสภาพแวดล๎อมภายใน
ของชุมชนนี้ อยูํในระดับที่เป็นจุดแข็งรอง 

การวิเคราะห์ข๎อมูลสภาพแวดล๎อมภายนอก External Factor Environment (EFE)  
ใช๎การถํวงน้ าหนัก มีรายละเอียดดังตารางที่ 22 
 

ตารางที่ 22  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกแสดงคํา External Factor Environment 
(EFE) แบบถํวงน้ าหนัก (แมททริกซ์ EFE) 

 

ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ 
(Critical Internal Factor) 

น้ าหนัก 
(Weight) 

การประเมิน 
(Rating) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(Weight score) 

โอกาส (Opportunity) 
O1 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 0.1 3 0.3 
O2 มีแหลํงความรู๎ด๎านการผลิตสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นและเข๎าถึงได๎งํายขึ้น 0.1 3 0.3 
O3 แนวโน๎มผู๎บริโภคให๎ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ตํอสุขภาพ
จ านวนมาก 

0.08 4 0.32 

O4 การพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสในการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 
เชํน การท าการตลาดออนไลน์ การขายสินค๎าออนไลน์ เป็นต๎น  

0.1 4 0.4 
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1 

4 

3 

2 

โอกาส 

อุปสรรค 

จุดแข็ง จุดอํอน 

ตารางที่ 22  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกแสดงคํา External Factor Environment 
(EFE) แบบถํวงน้ าหนัก (แมททริกซ์ EFE) (ตํอ) 

 

ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ 
(Critical Internal Factor) 

น้ าหนัก 
(Weight) 

การประเมิน 
(Rating) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(Weight score) 

O5 การเติบโตทางธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร 0.06 3 0.18 
O6 มีระบบเครือขํายชุมชนในประเทศไทยท่ีเข๎มแข็งในการแลกเปลี่ยน
ความรู๎ 

0.08 2 0.16 

O7 องค์การตํางๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวโลกให๎การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

0.08 3 0.24 

อุปสรรค (Threats) 
T1 ไมํสามารถควบคุมปริมาณน้ าและแรํธาตุในดินจากธรรมชาติได๎ 0.06 3 0.18 
T2 ขาดการดูแลจากหนํวยงานสํวนท๎องถิ่น 0.08 1 0.08 
T3 ผู๎บริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากสมุนไพรมีสัดสํวนท่ีน๎อยกวํา
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเคมีภัณฑ์ 

0.1 2 0.2 

T4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายประเภทยังปัญหาด๎านกฎหมายรับรอง 0.1 2 0.2 
รวม 1.00  2.74 

 
1= จุดอํอน  2= จุดอํอนรอง 3=จุดแข็งรอง  4= จุดแข็งหลัก 

 

จากตารางที่ 22 พบวําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกแสดงคํา Exnternal 
Factor Environment (EFE) แบบถํวงน้ าหนัก (แมททริกซ์ EFE) เทํากับ 2.74 แสดงวําสภาพแวดล๎อม
ภายนอกในของชุมชนนี้ อยูํในระดับที่เป็นจุดอํอนรอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 48 กราฟเรด๎าแสดงผลการวิเคราะห์ SWOT แบบถํวงน้ าหนัก 
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จากภาพที่ 48 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  จุดอํอน (Weakness)  โอกาส  
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ในรูปกราฟเรด๎าโดยจุดดาวแดงแสดงถึงน้ าหนักคะแนนที่เหมาะสมจาก 
ผลการวิเคราะห์ที่ให๎น้ าหนักไปในจุดแข็งและโอกาสอันจะน าไปสูํการสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นกลยุทธ์การ
จัดการความรู๎ในล าดับตํอไป 

2.3  ผลการสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นกลยุทธ์ TOWS Matrix ด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis ของการจัดการความรู้ส าหรับชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการ
เพื่อสังคม  

กลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการ
เพ่ือสังคม จากการน าองค์ประกอบการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพ่ือสังคมมาวิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์ TOWS Matrixs เป็นรํางกลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎ ที่ประกอบด๎วยกลยุทธ์เชิงรุก SO (Strength - Opportunity) จ านวน 9 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์
การจัดเก็บความรู๎ กลยุทธ์การแบํงปันความรู๎ กลยุทธ์การประยุกต์ใช๎ความรู๎ กลยุทธ์การรักษาและ
พัฒนาสภาพแวดล๎อม กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์  
การกระจายรายได๎ กลยุทธ์การสร๎างรายได๎ กลยุทธ์เชิงปูองกัน ST (Strength - Threat)  จ านวน  
2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร๎างความรํวมมือ และกลยุทธ์การสร๎างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ 
เชิงแก๎ไข WO (Weakness - Opportunity) จ านวน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการ
ปลูกสมุนไพร กลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชน และกลยุทธ์เชิงรับ WT (Weakness - Threat) 
จ านวน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางด๎านการผลิต และกลยุทธ์การปรับตัวตาม
สถานการณ์ ดังแสดงในตารางที่ 23 และตารางท่ี 24 
 

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix เป็นกลยุทธ์เชิงรุก SO 
 
 

รหัส องค์ประกอบ กลยุทธ์เชิงรุก 
SO1 S1/S2/S3/S4/S5/S6/ 

 
O2/O3/O4/O5/ 
O6  
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนาผู้ผลิตและการตลาด  
     - เป็นกลยุทธ์ทีผู่๎น าจุดแข็งในเรื่องการมีผู๎น าชุมชนที่มีความสามารถมีความ
เป็นปราชญ์ชาวบ๎านให๎การสนับสนุนแกํสมาชิกทุกด๎าน มีกระบวนการผลิต
สมุนไพรที่ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีระบบ
สมาชิกกลุํมที่เข๎มแข็งและมีฉันทามติชุมชนในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่
ชัดเจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันท้ังภายในและภายนอกชุมชนในลักษณะ
เครือขํายชุมชน ผนวกกับโอกาสในเรื่อง แนวโน๎มผู๎บริโภคให๎ความสนใจ
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ตํอสุขภาพจ านวนมาก การเติบโตทางธุรกิจเกี่ยวกับ
สมุนไพรมีระบบเครือขํายชุมชนในประเทศไทยที่เข๎มแข็งในการแลกเปลี่ยน
ความรู๎  



174 
 

 

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix เป็นกลยุทธ์เชิงรุก SO (ตํอ) 
 
 

รหัส องค์ประกอบ กลยุทธ์เชิงรุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1/S2/S3/S4/S6/S7/
S12 
 
O1/O2/O3/O4/O5/
O6/O7 
 
 

โดยกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ในเรื่องการสร๎าง
แสวงหารู๎ใหมํจาภายนอกชุมชมมาผสมสานกับความรู๎ภูมิปัญหาที่มีอยูํแล๎วใน
ชุมชนเป็นการเพิ่มศักยภาพผู๎ผลิต และสํงเสริมชํองทางการจ าหนํายให๎เพิ่มมาก
ขึ้นโดยการเข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติในเรื่องการเพิ่มทักษะกลุํมอาชีพให๎มีความรู๎
และความช านาญในการด าเนินงานด๎านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด 
และแหลํงเงินทุน อยํางมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในเข๎าถึงแหลํงบริการ
ทางด๎านเงินทุน และแหลํงวิชาการจากหนํวยงานราชการ องค์กรเอกชนมา
สนับสนุนการด าเนินงานของกลุํม เพิ่มความสามารถในการจัดท าแผนธุรกิจ
และน าแผนธุรกิจไปใช๎ในการพัฒนาการด าเนินงานของกลุํมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต  
   - เป็นกลยุทธ์ที่น าจุดแข็งในการมีผู๎น าซึ่งมีความเป็นปราชญ์ชาวบ๎านของ
ชุมชนสนับสนุนและสํงเสริมสมาชิกในชุมชนทุกด๎าน มีกระบวนการผลิต
สมุนไพรที่ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีระบบ
สมาชิกกลุํมที่เข๎มแข็งและมีฉันทามติชุมชนในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่
ชัดเจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันท้ังภายในและภายนอกชุมชนในลักษณะ
เครือขํายชุมชน มีความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร ซึ่งถือวํามีความเป็นอัต
ลักษณ์ชุมชน ผนวกกับโอกาสในเรื่อง และโอกาสที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีแหลํงความรู๎ด๎านการผลิตสมุนไพรเพิ่มมาก
ขึ้นและเข๎าถึงได๎งํายขึ้น และแนวโน๎มผู๎บริโภคให๎ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มี
ประโยชน์ตํอสุขภาพจ านวนมาก รวมทั้งมีการเติบโตทางธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร   

 เป็นกลยุทธ์ที่ใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ในเรื่องการสร๎างแสวงหารู๎ใหมํ
จาภายนอกชุมชมมาผสมสานกับความรู๎ภูมิปัญหาที่มีอยูํแล๎วในชุมชนในเรื่อง
กระบวนการผลิตซึ่งเป็นเปูาหมายในการด าเนินงานนั่นก็คือการผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และความรู๎ส าคัญที่จะต๎องน ามาพัฒนา
กระบวนการผลิต คือในเรื่องการน าเครื่องมือเครื่องจักรหรือเครื่องทุํนแรงหรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในกระบวนการผลิตโดยการเข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติ
ในเรื่องการเพิ่มทักษะกลุํมอาชีพให๎มีความรู๎และความช านาญในการด าเนินงาน
ด๎านกระบวนการผลิต ความรู๎ในเรื่องทักษะ  
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix เป็นกลยุทธ์เชิงรุก SO (ตํอ)  
 
 

รหัส องค์ประกอบ กลยุทธ์เชิงรุก 
 
 
 
 
SO3 

 
 
 
 
S1/ S2/ S3/ S6/ S9/ 
S12 
 
O1/O3/O6/O7  
 
 
 
 
 

การใช๎เคร่ืองมือ เครื่องจักร หรือเครื่องทุํนแรงที่ใช๎ในกระบวนการผลิต 
รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับกับการกระบวนผลิต 
การศึกษาปัจจัยการผลิตตํางๆ ที่สํงผลตํอประสิทธิในกระบวนการผลติ 
 
กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และสุขภาพ 
   - เป็นการเปิดชุมชนให๎อยูํ ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู๎ เพื่อ
ถํายทอดความรู๎ให๎กับบุคคลภายนอกชุมชนโดยการน าความรู๎ภูมิ
ปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร ซึ่งถือวํามีความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนนี้ มา
เป็นตัวชูโรง โดยผู๎น าจุดแข็งในเรื่อง มีการถํายทอดความรู๎และ
ประสบการณ์เรื่องการผลิตสมุนไพรจากรุํนสูํรุํนและมีกระบวนการ
จัดการความรู๎ภายในชุมชน  การมีผู๎น าชุมชนที่มีความสามารถมีความ
เป็นปราชญ์ชาวบ๎านให๎การสนับสนุนแกํสมาชิกทุกด๎านซึ่งมีความเป็น
ปราชญ์ชาวบ๎านของชุมชนสนับสนุนและสํงเสริมให๎สมาชิกในชุมชน   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันทั้งภายในและภายนอกชุมชนในลักษณะ
เครือขํายชุมชน มีการเปิดชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู๎ในเชิงการ
ทํองเที่ยวและศึกษาดูงาน และมีความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร 
ซึ่งถือวํามีความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนน าผนวกกับโอกาสในเรื่องมีระบบ
เครือขํายชุมชนในประเทศไทยที่เข๎มแข็งในการแลกเปลี่ยนความรู๎ มี
แนวโน๎มผู๎บริโภคให๎ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ตํอสุขภาพ
จ านวนมากมีระบบเครือขํายชุมชนในประเทศไทยที่เข๎มแข็งในการ
แลกเปลี่ยนความรู๎องค์การตํางๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกให๎การ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix เป็นกลยุทธ์เชิงรุก SO (ตํอ)  
 

รหัส องค์ประกอบ กลยุทธ์เชิงรุก 
SO4 S1/S2/S3/S4/ 

S6/S8/S12 
 
O1/O2/O7 
 
 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
    - เป็นกลยุทธ์ที่น าจุดแข็งในการมีผู๎น าซึ่งมีความเป็นปราชญ์ชาวบ๎าน
ของชุมชนสนับสนุนและสํงเสริมให๎สมาชิกในชุมชนทุกด๎านมีกระบวนการ
ผลิตสมุนไพรที่ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
มีระบบสมาชิกกลุํมที่เข๎มแข็งและมีฉันทามติชุมชนในเรื่องมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ที่ชัดเจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนในลักษณะเครือขํายชุมชน มีความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร ซึ่ง
ถือวํามีความเป็นอัตลักษณ์ชุมชน ผนวกกับโอกาสที่ภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น และแนวโน๎มผู๎บริโภคให๎ความ
สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ตํอสุขภาพจ านวนมาก รวมทั้งมีการเติบโตทาง
ธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร  มีระบบเครือขํายชุมชนในประเทศไทยที่เข๎มแข็งใน
การแลกเปลี่ยนความรู๎ รวมทั้งองค์การตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
ให๎การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมโดยชุมชนนี้มีความรู๎ภูมิ
ปัญญาเดิมในเรื่องยาสมุนไพร จึงมีความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร๎างความโดดเดํนในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคือ
การมีความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพรและใช๎ความส าเร็จของผลิตภัณฑ์
อภัยภูเบศรเป็นตัวอยํางความส าเร็จ  

- เป็นกลยุทธ์ที่ใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ในเรื่องการสร๎างแสวงหารู๎
ใหมํจาภายนอกชุมชมมาผสมสานกับความรู๎ภูมิปัญหาที่มีอยูํแล๎วในชุมชน
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุํงเน๎นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูํในชุมชน  
เชํน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให๎เป็นท่ีสนใจ มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
บนตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อให๎ เกิดความนําเช่ือถือ การสร๎างตรายี่ห๎อที่มี
ลักษณะเฉพาะชุมชน หรือแสดงถึงอัตลักษณ์ฃุมชนในเรื่องความรู๎ภูมิ
ปัญญาในเรื่องยาสมุนไพรหลากหลายชนิด และควรเข๎ารํวมกิจกรรมการ
เรียนรู๎หรือศึกษาดูงานจากมูลนิธิในเรือ่งความส าเร็จของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบ
ศรซึ่งนับเป็นตัวอยํางความส าเร็จเชื่อมโยงกับชุมชนได๎เป็นอยํางดีมาก และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากผลิตสมุนไพร เชํน แพคเกจการทํองเที่ยว
เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ ทั้งแบบไปกลับ และแบบค๎างคืน มีการเข๎าพักใน
ลักษณะตํางๆ การจัดอาหารวํางและเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมระหวํางการ
ทํองเที่ยว เป็นต๎น 
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ตารางที่ 24  ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix เป็นกลยุทธ์เชิงปูองกัน ST กลยุทธ์เชิงแก๎ไข WO 
และกลยุทธ์เชิงรับ WT  

 

จากตารางที่ 23 และตารางที่ 24 พบวําผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix เป็นกลยุทธ์
เชิงรุก (SO) จากการน าผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เป็นจุดแข็ง (Strength) ของสภาพแวดล๎อมภายใน
ชุมชน กับโอกาส (Opportunity) ของสภาพแวดล๎อมภายนอกชุมชน ได๎กลยุทธ์เชิงรุกส าหรับการ
จัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ประกอบด๎วย  
4 กลยุทธ์  ได๎แกํ กลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาด กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพกลยุทธ์และการพัฒนา

รหัส องค์ประกอบ กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 
ST01 S2/S3/S5/S7/T2 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ  

   - เป็นการสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานท๎องถิ่น เพื่อหา
แนวทางปฏิบัติรํวมกันส าหรับการพัฒนาชุมชน 

ST02 S2/S3/S9/S10/T3/T4 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์  
   - เป็นกลยุทธ์ส าหรับการสร๎างการรับรู๎ในคุณคําของสมุนไพร
ผํานชํองทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อท าให๎ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เป็นที่ยอมรับแกํสากล 

รหัส องค์ประกอบ กลยุทธ์เชิงรับ WO 
WO01 W1/W2/W3/W9/O2/O4 กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการปลูกสมุนไพร  

   - โดยการท าเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ส าหรับกระบวนการผลิต 
เพื่อลดต๎นทุน หรือ เพิ่มก าลังการผลิต 

WO02 W6/W7/O2/O6 กลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับชุมชน  
   - เป็นกลยุทธ์การรวบรวมองค์ความรู๎ที่ฝังอยูํในตัวบุคคลใน
ชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพร จัดท าให๎อยูํในรูปแบบของลาย
ลักอักษร ท าให๎สมาชิกในชุมชนสามารถเข๎าถึงได๎ 

รหัส องค์ประกอบ กลยุทธ์เชิงแก้ไข WT 
WT01 W1/W3/W6/W7/T1/T4 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางด้านการผลิต  

   - เป็นการลดความเสี่ยงโดยการเลือกปลูกพืชสมุนไพร
เฉพาะที่ตนเองเชี่ยวชาญ หรือเลือกปลูกสมุนไพรเฉพาะที่ตลาด
มีความต๎องการ 

WT02 W1/W3/W8/T1 กลยุทธ์การปรับตัวตามสถานการณ์  
   - เป็นกลยุทธ์ส าหรับการปลูกพืชสมุนไพรในรูปแบบการ
หมุนเวียน โดยการคัดเลือกพืชสมุนไพรที่จะปลูกให๎เหมาะกับ
ทรัพยากรน้ า ความพร๎อมทางด๎านพื้นท่ี และชํวงเวลา 
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ผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์เชิงปูองกัน (ST) จากการน าผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) กับอุปสรรค 
(Threat) ได๎กลยุทธ์เชิงปูองกัน จ านวน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร๎างความรํวมมือ เป็นการสร๎าง 
และกลยุทธ์การสร๎างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์เชิงแก๎ไข WO จากการน าผลการวิเคราะห์จุดอํอน 
(Weakness) กับโอกาส (Opportunity) ได๎กลยุทธ์เชิงแก๎ไข จ านวน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนา
รูปแบบการปลูกสมุนไพร และกลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชน กลยุทธ์เชิงรับ WT จากการน า
ผลการวิ เคราะห์  จุด อํอน (Weakness)  กับ อุปสรรค (Threat)  ได๎กลยุทธ์ เชิ งรับ  จ านวน  
2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางด๎านการผลิต และกลยุทธ์การปรับตัวตามสถานการณ์  

จากผลการสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นกลยุทธ์ TOWS Matrix ด๎วยข๎อมูลจากการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis ของการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือ
สังคม ได๎กลยุทธ์ 4 แบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงปูองกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก๎ไข (WO) 
และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) ซึ่งสามารถแสดงเป็นรํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ได๎ดังภาพที่ 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 49 รํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 

กลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ส าหรับชุมชน

ผู้ผลิตวัตถุดิบ 

1. กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ  
2. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 

1. กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการปลูกสมุนไพร  
2. กลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับชุมชน 

1. กลยุทธ์การพัฒนาผู้ผลิตและการตลาด 
2. กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต  
3. กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ 
4. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4.  

1. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางด้านการผลิต   
2. กลยุทธ์การปรับตัวตามสถานการณ์ 



179 
 

 

จากภาพที่ 49 แสดงรํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 4 แบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
เชิงปูองกัน (ST) ประกอบด๎วย 2 กลยุทธ์ กลยุทธ์เชิงแก๎ไข (WO) ประกอบด๎วย 2 กลยุทธ์ และ 
กลยุทธ์เชิงรับ (WT) ประกอบด๎วย 2 กลยุทธ์ 

2.4 ผลการประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อประเมินกลยุทธ์ ตามค่าคะแนน Cohen’s 
Kappa Statistic  

เพ่ือให๎ผลการวิจัยมีความนําเชื่อถือมากขึ้น ผู๎วิจัยได๎จัดท าข๎อมูลเชิงสถิติของการวัดความ
สอดคล๎องกันระหวํางแหลํงข๎อมูลสองแหลํงที่แตกตํางกัน เรียกวําผู๎ประเมิน คือ กลุํมอาจารย์กลุํม
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกลยุทธ์การจัดการและการตลาด ผู๎แทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร 
และผู๎น าชุมชนผู๎ผลิตสมุนไพรบ๎านดงบัง รวมจ านวน 7 คน โดยคําสถิติจะเป็นอัตราสํวนของความ
นําจะเป็น ที่คาดวําจะเป็น เมื่อ H0 (มีความเป็นอิสระตํอกัน) เป็นจริงกับความนําจะเป็นสูงสุด โดยมี
สมการ KE= P(A) – P(E)/1-P(E) โดยมีคําสถิติท่ีอธิบายคือ  

P(A)  =  คําสัดสํวนที่ K Raters ที่มีความเห็นสอดคล๎องกัน  
P(E)  =  คําสัดสํวนที่ K Raters ที่มีความสอดคล๎องกันโดยบังเอิญ (By Vhance)  
K  =  1 ถ๎ามีความสอดคล๎องอยํางสมบูรณ์  
K  =  0 ถ๎ามีความเห็นไมํสอดคล๎องกัน (No Agreement among the raters)  
โดยมีหลักการจีความของหลักสถิติคือ (Viera & Garrett, 2005)  
<0   = ไมํสอดคล๎อง  0.41-0.60 = สอดคล๎องปานกลาง  
0.01-0.20  = สอดคล๎องน๎อยมาก  0.61-0.80 = สอดคล๎องมาก  
0.21-0.40  = สอดคล๎องน๎อย  0.81-0.99 = สอดคล๎องมากท่ีสุด  
โดยมีระดับของความสอดคล๎องของข๎อคาถามที่ระดับ 1-5 คือ  
ระดับ 5 มีความสอดคล๎องมากท่ีสุด  ระดับ 4 มีความสอดคล๎องมาก  
ระดับ 3 มีความสอดคล๎องปานกลาง  ระดับ 2 น๎อย  ระดับ 1 น๎อยที่สุด  

โดยมีสถิติเรียงลาดับข๎อ โดยสามารถสรุปคําสถิติได๎ดังตาราง Cohen’s Kappa  
 

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ Cohen’s Kappa 
 

กลยุทธ์ 
ระดับของความสอดคล๎อง 

Zj 
5 4 3 2 1 

1 7 0 - - - 1.00 
2 2 5 - - - 0.52 
3 1 6 - - - 0.71 
4 1 6 - - - 0.71 

รวม
คะแนน 

11 17 - - - P(A) = 0.73 

Pi 0.39 0.61 - - - P(E) = 0.52 
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 จากสมการ KE= P(A) – P(E)/1-P(E) โดยมีคําสถิติท่ีอธิบายคือ  
P(A) = คําสัดสํวนที่ K Raters ที่มีความเห็นสอดคล๎องกัน  
จากตารางที่ 20  P(A)  =  0.73 
P(E) = คําสัดสํวนที่ K Raters ที่มีความสอดคล๎องกันโดยบังเอิญ (By Vhance)  
จากตารางที่ 20  P(E)  =  0.52 
เข๎าสมการคานวณ  KE =  P(A) – P(E)/1-P(E)  

KE  =  0.73-0.52/1-0.52 
     =  0.21/0.48 
KE  =  0.43 
 

จากผลการทดลองใช๎รํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ทั้ง 4 กลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สถิติมีคํา Cohen’s Kappa ที่ 0.43 โดย
มีระดับความสอดคล๎องของกลยุทธ์ในระดับ ปานกลาง แสดงวําผลการทดลองใช๎กลยุทธ์สามารถ 
ใช๎ได๎ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
ขั้นตอนที่ 3 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้
เชิงรุกส าหรับชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพื่อสังคม 

จากรํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงกลยุทธ์ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ
กิจการเพ่ือสังคมประกอบด๎วย 4 กลยุทธ์  ได๎แกํ กลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาด กลยุทธ์การ
พัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและ
สุขภาพ และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ผู๎วิจัยน ารํางกลยุทธ์ที่ได๎มาเข๎าสูํกระบวนการสนทนากลุํมเพ่ือหาหาสรุปรํวมของกลยุทธ์  
การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม จาก
ผู๎เข๎ารํวมสนทนากลุํม ผู๎วิจัยได๎ก าหนดผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํมซึ่ง ประกอบด๎วยนักวิชาการซึ่งเป็น
ผู๎เชี่ยวชาญในสาขาตํางๆ คือ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการชุมชน จ านวน 2 คน ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการ
จัดการความรู๎ จ านวน 2 คน ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการ จ านวน 2 คน ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด 
จ านวน 2 คน ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการเชิงกลยุทธ์ จ านวน 2 คน และผู๎เชี่ยวชาญด๎านการ
บริหารธุรกิจเกษตร จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน โดยสามารถสรุปผล ในขั้นตอนการสนทนากลุํม
ได๎ดังนี ้

กลยุทธ์การพัฒนาผู้ผลิตและการตลาด  
จากการสนทนากลุํมในประเด็นเรื่องกลยุทธ์ สรุปได๎วํา “กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ต๎องเน๎นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพกลุํมผู๎ผลิต และ การสํงเสริมชํองทางการตลาด การบํงชี้ความรู๎ที่ชุมชนต๎องมีควรมี
ความชัดเจน เนื่องจากเปูาหมายในการด าเนินงานที่นอกจากจะการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ
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ปริมาณตามที่ต๎องการของกิจการเพ่ือสังคม และอาจสนองตอบความต๎องการของตลาดอ่ืน หรือ
กิจการเพ่ือสังคมอ่ืนด๎วย ข๎อควรระวังส าหรับชุมชนนี้คือความรู๎จากภายในชุมชนซึ่งเป็นรูปแบบของ
ความรู๎ฝังลึกมาจากประสบการณ์ของคนในชุมชนที่ต๎องน ามาเป็นความรู๎จากในรูปแบบของความรู๎ชัด
แจ๎งและท าการจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ ต๎องมีการประมวลและกลั่นกรองความรู๎โดยการการปรับปรุง
เนื้อหาความรู๎ให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเสนอวําควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนในลักษณะเครือขํายชุมชนที่เชื่อมโยงกับองค์การภาครัฐและเอกชน และที่ส าคัญคือ
การวัดผลการปฏิบัติงานของสมาชิกให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ สํงผลให๎เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
ให๎กับผู๎บริโภคมากขึ้น” 

 

 
 
 

ภาพที่ 50 แสดงการสนทนากลุํมในประเด็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาด 
 

กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต  
จากการสนทนากลุํมในประเด็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต สรุปได๎วํา “กลยุทธ์

นี้ต๎องให๎ความส าคัญกับการประยุกต์ความรู๎ทางด๎านเกษตรอินทรีย์มาใช๎ในกระบวนการผลิต เนื่องจาก
เป็นกระบวนการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะที่ต๎องมีมาตรฐานผํานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
รวมทั้งในเรื่องการน าเครื่องมือเครื่องจักรหรือเครื่องทุํนแรงที่ทันสมัยมาใช๎ในกระบวนการผลิต ซึ่งต๎อง
ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อมและเป็นต๎องเพ่ิมต๎นทุนมากเกินไป อาจใช๎เครื่องมือเครื่องจักรประยุกต์กับ  
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ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีเคยปฏิบัติกันมารํวมด๎วยตามความเหมาะสม โดยชุมชนนี้มีความรู๎ภูมิปัญญาเดิมใน
เรื่องยาสมุนไพรอยูํ จึงควรน าความรู๎ความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องการผลิตและเก็บรักษาผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพรวมถึงรู๎วิธีการรักษาและพัฒนาสภาพพ้ืนที่ สภาพอากาศ และแหลํงน้ าให๎เหมาะสมมา
ใช๎ในการกระบวนผลิตให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”  

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 51 แสดงการสนทนากลุํมในประเด็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จากการสนทนากลุํมในประเด็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สรุปได๎วํา “ส าหรับกลยุทธ์

นี้สิ่งที่ควรค านึงถึงอันดับแรกคือในท๎องตลาดยาสมุนไพรมีผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรที่มีชื่อเสียงอยูํแล๎วซึ่ง
เกิดจากการผลิตวัตถุดิบของชุมชนนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหนํายสูํ
ท๎องตลาดเองจ าเป็นต๎องใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ในเรื่องการแปรรูป การออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการรับรองมาตรฐานตํางๆ ที่จ าเป็น ดังนั้นผู๎น าจึงมีความส าคัญในการ
สนับสนุนและสํงเสริมการสร๎างเครือขํายชุมชนภายนอกโดยขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ
ในเชิงวิชาการและหนํวยงานเอกชนเชิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต๎องการของตลาดและที่ส าคัญคือ
กิจการเพ่ือสังคมที่รับวัตถุดิบจากชุมชนไปแปรรูปนับเป็นต๎นแบบความส าเร็จที่ดีในการเป็นพ่ีเลี้ยง
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ให๎กับชุมชน โดยชุมชนต๎องท าการประมวลและกลั่นกรองความรู๎โดยการการปรับปรุงเนื้อหาความรู๎ให๎
เป็นมาตรฐานเดียวกันคือความรู๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีระบบสมาชิก
กลุํมที่เข๎มแข็งและมีฉันทามติชุมชนในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน และควรมีการเข๎าถึง
ความรู๎ได๎งํายโดยการประชาสัมพันธ์ โดยชุมชนนี้มีความรู๎ภูมิปัญญาเดิมในเรื่องยาสมุนไพร จึงมี
ความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร๎างความโดดเดํนในความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนคือการมีความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพรและใช๎ความส าเร็จของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรเป็น
ตัวอยํางความส าเร็จที่ยั่งยืนตํอไป” 
 

 
 

ภาพที่ 52 แสดงการสนทนากลุํมในประเด็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ 

 

กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ 
จากการสนทนากลุํมในประเด็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สรุปได๎วํา “การเปิดชุมชน

ให๎อยูํในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู๎เพ่ือถํายทอดความรู๎ให๎กับบุคคลภายนอกชุมชนโดยการน าความรู๎ 
ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร ซึ่งถือวํามีความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนนี้ มาเป็นตัวชูโรงนั้นเป็นสิ่งที่ชุมชน
นี้ได๎ด าเนินการอยูํแล๎วหากแตํเพียงยังไมํได๎ด าเนินการในลักษณะเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ 
กรณีจะพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวทั้งในเชิงเกษตรหรือเชิงสุขภาพนั้น ต๎องมีกา
ด าเนินการที่ครบวงจร หากแตํอาจมีข๎อจ ากัดในเรื่องงบประมาณเริ่มต๎น หรืองบประมาณสนับสนุน 
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อาจเป็นการด าเนินแบบเรียบงํายไปกํอนเชํน การจัดบ๎านให๎เป็นโฮมสเตย์ การจัดอาหารวํางและ
เครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากสมุนไพรที่มีประโยชน์ สิ่งตํางๆ เหลํานี้สามารถด าเนินการน ารํองไปได๎กํอน
ระหวํางรอการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชน กลยุทธ์ถือวําเป็นกลยุทธ์ที่น าภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นมาสร๎างความโดดเดํนในเชิงธุรกิจเป็นอยํางดีมาก นับเป็นการสร๎างรายได๎ กระจายรายได๎ อยําง
ทั่วถึงภายในชุมชนได๎เป็นอยํางอันจะน าไปสูํรายได๎ที่มั่น สํงผลตํอเศรษฐกิจชุมชน และความเป็นอยูํ  
ที่ดีข้ึน รวมทั้งได๎รักษาและถํายทอดภูมิปัญญาไมํให๎ศูนย์หายไปได๎อีกด๎วย 

 

 
 
 

ภาพที่ 53 แสดงการสนทนากลุํมในประเด็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

จากการสนทนากลุํมเพ่ือหาข๎อสรุปรํวมเชิงกลุํมเพ่ือยกรํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิง  
กลยุทธ์ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมประกอบด๎วย กลยุทธ์การ
พัฒนาผู๎ผลิตและการตลาด กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการสนทนากลุํมพบวํา
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กลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคมทั้ง  
4 กลยุทธ์ มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทชุมชนการเป็นผู๎ผลิตวัตถุดิบซึ่งประสบความส าเร็จในการ
จัดการความความรู๎ชุมชนตามกระบวนการจัดการความรู๎ ในเรื่อ งการสร๎างแสวงหาความรู๎  
การประยุกต์ใช๎ความรู๎ การรวบรวมจัดเก็บความรู๎ และการเผยแพรํถํายถอดความรู๎ กระบวนการ
บริหารหํวงโซํอุปทาน อันจะเกิดผลกระทบ 3 ด๎าน คือ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎านสิ่งแวดล๎อม 
ตามเปูาหมายการด าเนินธุรกิจและการบริหารหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ดังแสดงได๎ตาม
ภาพที่ 54 

 
ภาพที่ 54  กลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน 
ของกิจการเพ่ือสังคม 
 

จากภาพที่ 54 แสดงผลจากการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม จ านวน 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิตและ
การตลาด กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งมีความเชื่อมโยงมาจาก
กระบวนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนนี้ คือ การสร๎างและแสวงหาความรู๎คือสร๎างจากความรู๎เดิม
จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแสวงหาความรู๎ใหมํจากภายนอกชุมชน น าความรู๎มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ภายในชุมชน และน ามาประยุกต์ใช๎ความรู๎กับชุมชนและจัดเก็บความรู๎ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
สุดท๎ายคือสามารถเผยแพรํและถํายทอดความรู๎ให๎ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล 

 
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน

ของกิจการเพ่ือสังคม ใช๎รูปแบบการวิจัยแบบและพัฒนา (Research and Development : R&D) 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวโน๎มการจัดการความรู๎ของชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ด๎วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ (Area base Research) และเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับ
ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม โดยใช๎วิธีการถอดบทเรียน โดยใช๎เทคนิค
การวิจัยแบบมีสํวนรํวม PAR (Participatory Action Research) การจัดท าแผนที่ความคิดเชิง
องค์ประกอบ การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือให๎ได๎กลยุทธ์เชิงรุกในการ
จัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม และท าการหาข๎อสรุป
รํวมเชิงกลุํมอีกครั้ง โดยใช๎วิธีการสนทนากลุํม (Focus Group) ซึ่งผู๎วิจัยได๎สามารถสรุปและอภิปราย
ผลได๎ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

แนวโน๎มของการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 
พบวํามี 3 แนวโน๎ม คือ แนวโน๎มการจัดการความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น แนวโน๎มการจัดการความรู๎
จากภาวะผู๎น าชุมชน แนวโน๎มการจัดการความรู๎จากการมีสํวนรํวมในชุมชน  

2. ผลการถอดบทเรียนโดยใช๎เทคนิคการวิจัยแบบมีสํวนรํวม (PAR) วิเคราะห์ SWOT 
แบบถํวงน้ าหนัก วิเคราะห์ TOWS Matrix และประเมินกลยุทธ์ตาม Cohen’s Kappa Statistic ดังนี้ 

2.1 องค์ประกอบของการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน
ของกิจการเพ่ือสังคม จ านวน 6 องค์ประกอบหลัก คือ ด๎านวัฒนธรรมชุมชน  ด๎านโครงสร๎างชุมชน  
ด๎านกระบวนการจัดการความรู๎  ด๎านเทคโนโลยี  ด๎านการตลาด และด๎านการวัดผล 

2.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT แสดงคํา External Factor Environment (EFE) 
เทํากับ 2.74 แสดงวําอยูํในระดับที่เป็นจุดอํอนรอง และแสดงคํา Internal Factor Environment 
(IFE) เทํากับ 3.37 แสดงวําอยูํในระดับที่เป็นจุดแข็งรอง  และวิเคราะห์ TOWS Matrix ได๎กลยุทธ์เชิง
รุก SO (Strength - Opportunity) จ านวน 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาด 
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตรและสุขภาพ และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ น ากลยุทธ์ไปประเมิน โดยวิเคราะห์สถิติ 
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ได๎คํา Cohen’s Kappa ที่ 0.43 แสดงวํามีระดับความสอดคล๎องในระดับปานกลาง คือ กลยุทธ์ใช๎ได๎
ตามวัตถุประสงค ์

3. ผลการสนทนากลุํม เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิต
วัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม พบวํากลยุทธ์มีความเหมาะสมโดยมีความเชื่อมโยงจาก
กระบวนการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนนี้ คือมีการสร๎างความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นเดิมแสวงหา
ความรู๎ใหมํจากภายนอกชุมชน น าความรู๎มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันภายในชุมชน โดยน าความรู๎
ประยุกต์ใช๎กับชุมชนและจัดเก็บความรู๎ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน สุดท๎ายคือสามารถเผยแพรํและ
ถํายทอดความรู๎ให๎ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  
 

อภิปรายผล 
จากศึกษาแนวโน๎มของการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของ

กิจการเพ่ือสังคม กรณีศึกษากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี พบวํามีแนวโน๎มการจัดการ
ความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรซึ่งได๎มีการสืบทอดความรู๎ประสบการณ์ดังกลําวจาก
รุํนสูํรุํน และมีการเรียนวิธีการใหมํเกี่ยวปลูกพืชสมุนไพรแบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยการ
สนับสนุนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร โดยน าข๎อได๎เปรียบในเรื่องสภาพพ้ืนที่อันอุดม
สมบูรณ์ประกอบกับวิถีชีวิตที่ยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบตํอกันมา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อภิชาติ 
ใจอารีย์ (2557) ที่ได๎ศึกษารูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการแปรรูปหนํอไม๎ของชุมชน
บ๎านพุเตย  จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการแปรรูปหนํอไม๎ของชุมชนบ๎านพุ
เตย มีที่มา 2 ลักษณะ คือ ภูมิปัญญาดั้งเดิม และความรู๎ใหมํที่ผสมผสานระหวํางภูมิปัญญาดั้งเดิมกับ
วิทยาการสมัยใหมํท่ีได๎รับการสํงเสริมจากหนํวยงานภาครัฐ  ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความรู๎ความสามารถ
ของคนในชุมชน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของท๎องถิ่น จนกลายเป็นองค์ความรู๎
ประจ าท๎องถิ่นที่ผํานกระบวนการเลือกสรร การเรียนรู๎และถํายทอดจากรุํนสูํรุํน และเป็นวิถีชุมชนที่
ปฏิบัติสืบทอดตํอกันมา  

ส าหรับแนวโน๎มการจัดการความรู๎จากภาวะผู๎น าในชุมชนนี้พบวํามีผู๎น าชุมชนที่มีการสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษ โดยมีบทบาทหน๎าที่ในการเป็นผู๎น ากลุํมกิจกรรมชุมชนที่เป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
และมีความสามารถในการจูงใจคนในชุมชนบ๎านดงบังเพื่อน าพาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องจัดการ
ความรู๎ให๎เกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชนได๎เป็นอยํางดี ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของอารยา ประเสริฐชัย 
(2555) เกี่ยวกับผู๎น าและการจัดการความรู๎ที่ได๎กลําววํา ภาวะผู๎น าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให๎การ
เปลี่ยนแปลงส าเร็จ หลายคนบอกวํา การน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงนั้น ควรจะต๎องเริ่มต๎นด๎วยวิสัยทัศน์
ที่ชัดและจูงใจกํอนเป็นอันดับแรก เพราะนั่นคือ การก าหนดทิศทาง เป็นการวางเปูาหมายส าหรับ
อนาคต รวมทั้งการสร๎างศรัทธาก็เป็นองค์ประกอบส าคัญ เพราะแม๎วิสัยทัศน์จะดีซักเพียงใด แตํหาก
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คนทั่วไปไมํยอมรับหรือศรัทธาในตัวผู๎น าแล๎ว วิสัยทัศน์ที่วางไว๎นั้นก็จะไร๎ความหมาย ในทางตรงกัน
ข๎าม ถึงแม๎วิสัยทัศน์หรือเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อาจจะไมํดึงดูดใจ แตํถ๎าหากคนมีความเชื่อหรือศรัทธา
ในตัวผู๎น าแล๎ว การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ก็มีโอกาสที่จะส าเร็จได๎มากทีเดียว 

นอกจากนี้ยังพบวําชุมชนแหํงนี้มีแนวโน๎มการจัดการความรู๎จากการมีสํวนรํวมในชุมชน 
คือมีการรวมกลุํมกิจกรรมท่ีชื่อวํากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง โดยมีการก าหนดโครงสร๎างและบทบาทของ
สมาชิกภายในกลุํมที่ชัดเจน ซึ่งการรวมกลุํมท าให๎เกิดการมีสํวนรํวมที่ดีของคนในชุมชน คือ ท าให๎เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาชุมชนในด๎านตํางๆ อยําง
เป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของพระมหาประกาศิต  สิริเมโธ (2556) เกี่ยวกับการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนที่พบวําชุมชนที่มีรวมกลุํมกิจกรรม
ตํางๆ เป็นเครือขํายประชาชน เครือขํายกลุํมกิจกรรมในชุมชน ท าให๎สะดวกตํอการติดตํอสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาชุมชน ผู๎บริหารชุมชน ผู๎นาชุมชน พัฒนา
กร องค์การบริหารสํวนต าบลมีบทบาทเป็นผู๎ให๎การสํงเสริม สนับสนุน ในกิจกรรมตํางๆ เชํน การ
สนับสนุนวิทยากรให๎ความรู๎ การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนผลผลิต หรือผลงานที่เกิดขึ้น อีก
ทั้งมีการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู๎ชุมชน โดยการรวมกลุํม กิจกรรมเป็น
เครือขํายชุมชนและการมีสํวนรํวมที่ดีของประชาชน สํงผลตํอการพัฒนาชุมชนในด๎านตํางๆ คือ ด๎าน
การพัฒนาคน ด๎านการพัฒนาพ้ืนที่ ด๎านการพัฒนาแหลํงรายได๎ และด๎านการพัฒนาแผนชุมชน 
ประโยชน์เกิดข้ึนแกํชุมชน แกํประชาชนในชุมชนโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนในด๎านตํางๆ ที่เป็น 
ปัจจัยสํงผลให๎เกิดการพัฒนาชุมชนอยํางเป็นรูปธรรมและตรงประเด็นความต๎องการ หรือปัญหาของ
ชุมชน อยํางเห็นได๎ชัด ชุมชนบ๎านคลองใหมํนับวํา แบบอยํางการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ เหมาะสมแกํสังคมไทยตามบริบทชุมชนที่มีลักษณะคล๎ายคลึง 

จากผลการศึกษาองค์ประกอบการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม กรณีศึกษากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จ
ในการจัดการความรู๎ โดยพบองค์ประกอบหลัก 6 ด๎าน คือ ด๎านวัฒนธรรมชุมชน  ด๎านโครงสร๎าง
ชุมชน  ด๎านกระบวนการจัดการความรู๎  ด๎านเทคโนโลยี  ด๎านการตลาด และด๎านการวัดผล ส าหรับ
องค์ประกอบด๎านวัฒนธรรมนั้นสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Keyser (2004) ที่ได๎สรุปวําวัฒนธรรม
องค์การที่สนับสนุนการจัดการความรู๎  คือ วัฒนธรรมการแบํงปันถํายทอดความรู๎ ที่ รวมถึง
สภาพแวดล๎อมที่คนในองค์การมีความจริงใจและนับถือกัน มีความสนใจรํวมกัน มีเปูาหมายรํวมกัน มี
การตระหนักถึงสิ่งส าคัญที่ต๎องท ารํวมกัน มีการแบํงปันและเรียนรู๎รํวมกัน โดยไมํกลัวความล๎มเหลว 
สละเวลาที่จะเข๎ามารํวมมือกัน มีการสร๎างเครือขํายของคนในองค์การ สํวนองค์ประกอบด๎าน
โครงสร๎างชุมชน และด๎านกระบวนการจัดการความรู๎ นั้นสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Martin (2004) ที่
พบวําระบบการจัดการความรู๎ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูํกับปัจจัย
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ด๎านการบริหารจัดการองค์การ มีโครงสร๎างองค์การแบบราบ ที่ไมํมีระดับชั้นมากไปหรือมีหนํวยงานที่
ซอยยํอยเกินไป เน๎นการบริหารงานที่ให๎ความส าคัญกับระดับลํางและการบริหารแบบมอบอ านาจใน
การตัดสินใจแกํบุคลากรทุกระดับ มีการก าหนดและจัดวางบุคลากรหลักให๎อยูํในต าแหนํงและหน๎าที่ที่
เหมาะสมกับความรู๎ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกลักษณะของแตํละคน 
มีการจัดตั้งทีมงานผู๎น าด๎านการจัดการความรู๎ที่มีคุณภาพและเป็นแบบอยําง มีผู๎ท าหน๎าที่เป็นผู๎บริหาร
ความรู๎หรือ มีมาตรการอยํางเป็นทางการในการเชิญชวนให๎บุคคลทุกระดับเข๎ามามีสํวนรํวมใน
กระบวนการจัดการความรู๎ และพบวําองค์ประกอบด๎านเทคโนโลยีสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Alazmi 
and Zairi (2003) ที่กลําววําเทคโนโลยีบนระบบที่เป็นพ้ืนฐานเดียวกันที่สนับสนุนระบบงานที่ถูกต๎อง 
ใช๎งานงํายและมีความนําเชื่อถือ การจัดเก็บความรู๎เกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
บทเรียนการเรียนรู๎ แผนที่และประสบการณ์ผู๎เชี่ยวชาญมี และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของแนวคิดของ 
ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ในเรื่องจุดเน๎นของการจัดการความรู๎ที่ไมํเหมือนกัน โดยถ๎าเป็นความรู๎ชัดแจ๎ง 
(Explicit Knowledge) เน๎น 2T คือ Tool & Technology เครื่องมือและเทคโนโลยี แตํถ๎าเป็น
ความรู๎ฝังลึก (Tacit Knowledge) เน๎น 2P Process & People กระบวนการและคน การจัดการ
ความรู๎ทั้งสองสํวนต๎องสมดุลกัน ในขณะที่องค์ประกอบด๎านการตลาดก็จะสอดคล๎องกับหลักการตลาด 
4P และสอดคล๎องกับหลักการจัดการหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งเป็นการน า
กลยุทธ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือทฤษฎี มาประยุกต์ใช๎ในการจัดการ การสํงตํอ วัตถุดิบ สินค๎า หรือ
บริการจากหนํวยหนึ่งในหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) ไปยังอีกหนํวยหนึ่งอยํางมีประสิทธิภาพ โดย
มีต๎นทุนรวมในหํวงโซํอุปทาน (Supply Chain) ต่ าที่สุด และได๎รับวัตถุดิบ สินค๎า หรือการบริการตาม
เวลาที่ต๎องการ ของการจัดการหํวงโซํอุปทาน พร๎อมกันนี้ ยังมีการสร๎างความรํวมมือกันในการแบํงปัน
ข๎อมูล ขําวสาร ไมํวําจะด๎วยวิธีการใดก็ตาม เพ่ือให๎ทราบถึงความต๎องการอันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎
เกิดการสํงตํอของวัตถุดิบ สินค๎า หรือการบริการนี้ น าไปสูํการได๎รับผล  ประโยชน์รํวมกันของ 
ทุกฝุายด๎วย (ธนิตย์ โสรัตน์, 2550)  

ส าหรับกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกที่ได๎สร๎างขึ้นจากการน าจุดแข็งจากวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมภายในและโอกาสจาการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกดังที่กลําวมาแล๎วนั้น ผู๎วิจัย
ได๎ท าการพัฒนาตํอโดยการน ากลยุทธ์ดังกลําวมาประเมินความเหมะสมสอดคล๎องในการน าไปใช๎และ
เชิญผู๎เชี่ยวชาญมารํวมสนทนากลุํมเพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปรํวมเชิงกลุํมเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์จนได๎กล
ยุทธ์ทั้ง 4 นั้น โดยพบวําสํวนใหญํจะเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตเนื่องจากชุมชนนี้เป็นชุม
ต๎นแบบในเรื่องการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ประสบความส าเร็จในการเรื่องการจัดการความรู๎จน
สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู๎ในชุมชนที่สามารถเผยแพรํและถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎สนในภายนอก
ชุมชน รวมทั้งหนํวยงานภาครัฐและเอกชน นิสิตนักศึกษาที่สนใจ เป็นจ านวนมาก จึงควรได๎มีการ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกที่เริ่มตั้งแตํกลยุทธ์การพัฒนาความเป็นผู๎ผลิตหรือผู๎ประกอบ
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และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู๎ผลิต และสํงเสริมชํองทางการจ าหนํายให๎เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นการใช๎
ความรู๎ภูมิปัญญาเดิมกับการแสวงหาความรู๎ใหมํโดยการเข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติในเรื่องการเพ่ิมทักษะ
กลุํมอาชีพให๎มีความรู๎และความช านาญในการด าเนินงานด๎านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด 
และแหลํงเงินทุน อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความสามารถในเข๎าถึงแหลํงบริการทางด๎านเงินทุน และ
แหลํงวิชาการจาก หนํวยงานภาคราชการ องค์กรเอกชนมาสนับสนุนการด าเนินงานของกลุํม เพ่ิม
ความสามารถในการจัดท าแผนธุรกิจและน าแผนธุรกิจไปใช๎ในการพัฒนาการด าเนินงานของกลุํมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP 
ด๎านการจัดท าแผนธุรกิจ ของรัฐบาลที่มีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือให๎แตํละชุมชนสามารถใช๎ทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการพัฒนา
สินค๎า โดยรัฐบาล พร๎อมที่จะสนับสนุนให๎ชุมชนเข๎าถึงองค์ความรู๎สมัยใหมํ แหลํงเงินทุน และพัฒนา
ขีดความ สามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพ่ือเชื่อมโยงสินค๎าจากชุมชนไปสูํตลาดทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายการด าเนินงานในการพัฒนาผู๎ผลิต 
ผู๎ประกอบการ OTOP ให๎ควบคูํไปกับการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจ สร๎างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม ในท๎องถิ่น โดยรัฐบาลได๎ให๎การสนับสนุนและ ชํวยเหลือในด๎านความรู๎เทคโนโลยีทุน 
การบริหาร จัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงสินค๎าจากชุมชนไปสูํ ตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
(กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2555) 

ทั้งนี้หากได๎มีการน ากลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาดดังกลําวไปใช๎แล๎ว ยํอมจะ
สํงผลให๎ผู๎ผลิตในชุมชนมีศักยภาพทั้งทางด๎านทักษะการผลิตและทางด๎านการเข๎ าถึงแหลํงทุนอันจะ
น ามาสูํการการพัฒนากระบวนการผลิตที่สอดคล๎องกับศักยภาพที่มีทั้งด๎านทักษะการผลิตแหลํงทุนใน
การสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องทุํนแรงหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล๎องกลยุทธ์
การพัฒนากระบวนการผลิตที่ผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้นโดยเป็นกลยุทธ์ที่ใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ในเรื่อง
การสร๎างแสวงหารู๎ใหมํจาภายนอกชุมชมมาผสมสานกับความรู๎ภูมิปัญหาที่มีอยูํแล๎วในชุมชนในเรื่อง
กระบวนการผลิตซึ่งเป็นเปูาหมายในการด าเนินงานนั่นก็คือการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และความรู๎ส าคัญที่จะต๎องน ามาพัฒนากระบวนการผลิตคือในเรื่องการน าเครื่องมือ
เครื่องจักรหรือเครื่องทุํนแรงหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในกระบวนการผลิตโดยการเข๎ารํวมอบรม
เชิงปฏิบัติในเรื่องการเพ่ิมทักษะกลุํมอาชีพให๎มีความรู๎และความช านาญในการด าเนินงานด๎าน
กระบวนการผลิต ความรู๎ในเรื่องทักษะการใช๎ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือเครื่องทุํนแรงที่ใช๎ใน
กระบวนการผลิต รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับกับการกระบวนผลิต การศึกษา
ปัจจัยการผลิตตํางๆ ที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการ
ผลิตนี้ถือเป็นการประยุกต์ใช๎ความรู๎ทางด๎านเกษตรอินทรีย์มาใช๎ในกระบวนการผลิต เพ่ือลด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม โดยผู๎น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนต๎องมีความรู๎ในเรื่องของการบวนการ



191 
 

 

ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรตั้งแตํการเลือกสมุนไพรในการปลูก วิธีการปลูก การดูและระหวํางปลูก การเก็บ
เกี่ยว การอบแห๎ง และลดขนาดของสมุนไพร และพยายามหาเทคโนโลยีจากภายนอกที่สามารถ
น ามาใช๎ในกระบวนการผลิตได๎ ทดลองรูปแบบการปลูกพืชสมุนไพรในรูปแบบตํางๆ โดยการเรียนรู๎ทั้ง
จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งได๎สํงเจ๎าหน๎าที่ให๎ความรู๎ในเรื่องกระบวนการผลิตพืช
สมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนและสํงเสริมการผลิตที่มีคุณภาพอยําง
ตํอเนื่อง สร๎างและขยายเครือขํายสํงเสริมและสนับสนุน กระบวนการกลุํม ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนที่มีแหลํงความรู๎ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกพืชสมุนไพร ตั้งแตํกระบวนการผลิต จนกระทั่ง
จ าหนําย นอกจากนี้สมาชิกทุกคนในชุมชนต๎องมีสํวนรํวมในการพัฒนากระบวนการผลิตและมีความ
เสียสละทั้งแรงกาย และพ้ืนที่ของตนเองในการชํวยกันทดลองกระบวนการผลิตในรูปแบบใหมํๆ แล๎ว
น ารูปแบบที่เหมาะสมและดีที่สุดมาเป็นต๎นแบบของกระบวนการผลิตพืชสมุนไพรในหํวงโซํอุปทาน
ของกิจการเพ่ือสังคม โดยสิ่งส าคัญที่ต๎องค านึงถึงเป็นอันดับแรกคือความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค และ
ผลกระทบในด๎านสิ่งแวดล๎อมจากกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู๎ และถํายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชสมุนไพรปลอดภัย และ
สมุนไพรอินทรีย์ ของกลุํมยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
(2556) ที่กลําววําเพ่ือเป็นการพัฒนาสํงเสริมสนับสนุน ให๎มีการผลิตที่มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 
 สร๎างและขยายเครือขํายสํงเสริมและสนับสนุน กระบวนการกลุํมตั้งแตํผลิต จนกระทั่งจ าหนํายโดย
การน าเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนให๎ พืชสมุนไพรมีความนําเชื่อถือ เชํน มีงานวิจัย
รับรอง มีรูปแบบที่ทันสมัยสะดวกตํอการใช๎ และที่ส าคัญมีความปลอดภัยตํอผู๎บริโภคมากขึ้น แม๎การ
ใช๎สมุนไพรจะมีมาเป็นเวลานานแล๎วแตํการปลูกพืช สมุนไพรเป็นการค๎าจัดวําเป็นพืชใหมํอยูํทั้งนี้
เนื่องจากผลผลิตสมุนไพรที่ผํานมาสํวนมากเก็บมาจากแหลํงธรรมชาติไมํเพียงพอกับความต๎องการ
ของตลาดที่มุํงผลิตเพ่ือการค๎า ดังนั้นภาคการผลิตสินค๎าประเภทผลิตภัณฑ์ สมุนไพรจึงมีบทบาท
ส าคัญตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในด๎านการผลิตเพ่ือการบริโภคของภาคประชาชนใน
ประเทศและการสํงออก การที่ประเทศไทยจะพัฒนาภาคการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยํางยั่งยืน 
จ าเป็นจะต๎องสนับสนุนการผลิตที่ดีตํอสุขภาพผู๎ผลิตและผู๎บริโภค และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

ด๎วยศักยภาพของความเป็นผู๎น าที่มีความเป็นปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความสามารถในการ
ถํายความรู๎ในเรื่องพืชสมุนไพร ความรํวมมือจากสมาชิกในชุมชนในการมีแนวปฏิบัติในการเรียนรู๎เพ่ือ
การแก๎ปัญหาและพัฒนาชุมชนมาอยํางตํอเนื่องจนมีฉันทามติท่ีชัดเจนในเรื่องการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร
ที่ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยหากสมาชิกในชุมชนไมํสามารถปฏิบัติงานบนมาตรฐานดังกลําวก็จะ
เกิดฉันทามติในชุมชนให๎พ๎นจากการเป็นสมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังทันที นอกจากนั้นชุมชนนี้ยังมี
การสร๎างเครือขํายความรํวมมือทั้งในและนอกชุมชนเชํน กลุํมผืนปุาตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
ซึ่งเป็นกลุํมที่เข๎ารํวมเพาะปลูกสมุนไพรอินทรีย์กับโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรเข๎ามา



192 
 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และยังเป็นเครือขํายในการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกันระหวํางกลุํม นอกจากนั้นยังมี
การเป็นเครือขํายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับกลุํม รักษ์เขาใหญํ ในการเป็นฐานเรียนรู๎ภูมิปัญญาและ
สมุนไพรเพ่ือถํายทอดและเผยแพรํความรู๎ด๎านสมุนไพรในโครงการตําง ๆ สอดคล๎องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบันที่น าเอาระบบข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎มากกขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่ชุมชนนี้สามารถ
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู๎ที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพซึ่งนับเป็นศูนย์การเรียนรู๎
ท๎องถิ่นที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนมากขึ้น ซึ่งสอคล๎องกับงานวิจัยของเกียรติสุดา กาศเกษม 
และฉลอง ชาตรูประชีวิน (2559) ที่ศึกษาการพัฒนาชุมชนแหํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่นของโรงเรียน
เทศบาลด๎วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม พบวํามีองค์ประกอบหลักในการพัฒนาให๎ชุมชน
เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 5 องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) การมีผู๎น าที่ดี 2) มีความรํวมมือจากสมาชิกใน
ชุมชน 3) การมีแนวปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎เพ่ือการแก๎ปัญหาและพัฒนาชุมชนอยํางตํอเนื่อง  
4) มีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทั้งในและนอกชุมชน และ 5) มีการสร๎างระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
จัดเก็บ และการน าองค์ความรู๎ที่ดีมาใช๎ โดยกลยุทธ์นี้ต๎องจั ดสร๎างองค์ความรู๎ให๎อยูํในรูปแบบ 
ทั้งเอกสารและข๎อมูลบนสื่อออนไลน์ที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย ประกอบกับองค์ความรู๎นั้นต๎องสามารถ
ศึกษาและเข๎าใจได๎งํายเข๎าถึงได๎ในเรื่องตํางๆ ได๎แกํ วิธีการวางแผน เตรียมสถานที่เพาะปลูกให๎มี  
ความเหมาะสมควรเริ่มจากอะไร และท าอยํางไร วิธีการคัดเลือกสายพันธ์ของสมุนไพรที่มีคุณภาพต๎อง
เลือกอยํางไร กระบวนการด าเนินการของการปลูกต๎องเริ่มจากอะไร มีวิธีการด าเนินการอยํางไร  
ความพร๎อมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการปลูกต๎องเรียนรู๎เรื่องอะไรบ๎าง และมีการประสานงานกับตลาด
ที่รองรับผลผลิตอยํางไร ซึ่งหากด าเนินการตามกลยุทธ์นี้แล๎วจะสํงผลกระทบในด๎านสังคมท าให๎ชุมชน
พ่ึงพาตนเองได๎ สํวนผลกระทบตํอกิจการเพ่ือสังคม คือ บรรลุเปูาหมายของการด าเนินธุรกิจของ
กิจการเพ่ือสังคมตามหลัก “Triple Bottom Line” กลําวคือ มุํงให๎เกิดผลตอบแทนทางสังคมหรือ 
คนในชุมชน เชํน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (Elkington, 1997)   

จากความพร๎อมส าหรับชุมชนแหํงนี้ในเรื่ององค์ประกอบหลักในการพัฒนาให๎ชุมชนเป็น
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 5 องค์ประกอบ ดังกลําวข๎างต๎นแล๎วนั้นจึงสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ซึ่งเป็นการเปิดชุมชนให๎อยูํใน
รูปแบบของศูนย์การเรียนรู๎เพ่ือถํายทอดความรู๎ให๎กับบุคคลภายนอกชุมชนโดยการน า ความรู๎ 
ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร ซึ่งถือวํามีความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนนี้ มาเป็นตัวชูโรง  ในลักษณะ 
การเป็นศูนย์การเรียนรู๎ในเชิงการทํองเที่ยวและศึกษาดูงาน เป็นการน าความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยา
สมุนไพร ซึ่งถือวํามีความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนมาถํายทอดให๎กับผู๎คนภายนอกชุมชนได๎เรียนรู๎ ส าหรับ
กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ เป็นการเปิดชุมชนให๎อยูํ
ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู๎เพ่ือถํายทอดความรู๎ให๎กับบุคคลภายนอกชุมชน อันจะน าไปสูํรายได๎
ทางการทํองเที่ยวเชิงการเกษตรและสุขภาพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่น าจุดแข็งจากการวิเคราะห์
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สภาพแวดล๎อมภายในเรื่องที่มีการถํายทอดความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านกระบวนการผลิต
สมุนไพรจากรุํนสูํรุํน มีผู๎น าชุมชนที่มีความสามารถและให๎การสนับสนุนแกํสมาชิก มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกันทั้งภายในและภายนอกชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน มีกระบวนการผลิตสมุนไพรที่ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
ของมีระบบการตรวจวัดผลการปฏิบัติงานสมาชิก มีความรู๎ทางภูมิปัญญาในการรักษาคุณภาพ 
จัดเตรียม และจัดเก็บวัตถุดิบ มีการเปิดชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู๎ในเชิงการทํองเที่ยวและศึกษาดูงาน 
มีภูมิปัญญาส าหรับกระบวนการผลิตพืชสมุนไพรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ผนวกกับโอกาสจาก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกในสํวนภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น แนวโน๎มผู๎บริโภคให๎ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ตํอสุขภาพจ านวนมาก มีระบบ
เครือขํายชุมชนในประเทศไทยที่เข๎มแข็งในการแลกเปลี่ยนความรู๎ และองค์การตํางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั่วโลกให๎การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม จึงเป็นกลยุทธ์ที่ต๎องให๎ความส าคัญ
กับการมีสํวนรํวมของชุมชนรวมถึงผู๎น าชุมชนต๎องให๎การสนับให๎ชุมชนหมูํบ๎านดงบังเป็นชุมชนต๎นแบบ
ของการเป็นชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม และพัฒนาสมาชิกในชุมชนให๎
มีความรู๎ ความสามารถในการถํายทอดความรู๎ให๎แกํชุมชนอ่ืน หรือผู๎ที่ต๎องการศึกษาและน าความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์ นอกจากนี้ต๎องสร๎างชุมชนให๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎และมีการเรียนโดยการลงพ้ืนที่สัมผัส
ประสบการจริงพร๎อมกับวิทยากรที่เป็นสมาชิกของชุมชนคอยให๎ความรู๎และตอบค าถามของผู๎มาศึกษา 
ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการพัฒนาชุมชนแหํงการเรียนรู๎ของ ครรชิต พุทธโกศา (2554) ที่กลําววํา
หนํวยงานภาครัฐหรือองค์การพัฒนาควรมีการเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะและความสามารถของสมาชิกชุมชน และให๎เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สอดคล๎อง  
กับวิถีชุมชน โดยให๎ความส าคัญกับการใช๎ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู๎ เปิดโอกาสให๎เข๎าถึงความรู๎ใน
ทางตรงได๎โดยงําย ฝึกให๎คิดเป็น ท าเป็น รวมทั้ง สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนอยํางเป็นระบบ
ตลอดกระบวนการ ตั้งแตํการวิเคราะห์ปัญหา การแนะน า การทดสอบ การสาธิต การตัดสินใจ  
การยอมรับและการประเมินผล โดยเฉพาะการปฏิบัติรํวมกันในทุกขั้นตอน เพ่ือให๎เกิดจิตส านึกรํวมใน
การแก๎ไขปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่น  

เมื่อชุมชนมีได๎พัฒนาศูนย์การเรียนรู๎เป็นแหลํงการทํองเที่ยวนั้นยํอมน ามาซึ่งผู๎คนที่ 
แวะเวียนเข๎ามาในหมูํบ๎านเพ่ิมมากขึ้นดังนั้นการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่ เป็นของชุมชนเองจึงได๎รับความ
สนใจเพ่ิมมากข้ึนดังนั้นจึงปัจจัยส าคัญที่ชํวยสํงเสริมให๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งผู๎วิจัยน ามาสร๎างและ
พัฒนาเป็นกลยุทธ์สุดท๎ายถือเป็นเพ่ิมชํองทางการจ าหนํายที่เดิมมีเพียงชํองเดียวคือการจ าหนํายเป็น
วัตถุดิบให๎กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 
สํงจ าหนํายอีกตํอหนึ่งส าหรับกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการน าความรู๎ที่มีอยูํดั้งเดิมของชุมชน
ในการผลิตสมุนไพรที่มีมาตรฐาน และใช๎ประโยชน์จากการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ และแหลํง
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ความรู๎ที่เข๎าถึงงํายขึ้นและพัฒนาตลอดเวลามาใช๎พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมด๎วยในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นต๎องใช๎องค์ความรู๎จากทั้งภายในและภายนอกของชุมชน โดยชุมชนควรเน๎นไปที่
การแปรรูปสมุนไพรด๎วยตัวเอง และใช๎หลักการตลาดในการสํงเสริมผลิตภัณฑ์ให๎มีความนําสนใจโดย
อาจสร๎างเรื่องเลําของประโยชน์และคุณคําของพืชสมุนไพรชนิดนั้น สร๎างบรรจุภัณฑ์ให๎มีความโดดเดํน
สวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลคํา และใช๎การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผํานสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์นี้เป็นทั้ง  
การเพ่ิมชํองทางในการจัดจ าหนํายให๎กับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ ทั้งนี้ต๎องค านึงถึงผลกระทบทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อมนั่นคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด 
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในคูํมือองค์ความรู๎ แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของคณะท างาน
จัดการความรู๎ (KM Team) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแขํงขัน (2556) ที่ได๎ก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินการโครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือจัดการแขํงขันโดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของจังหวัด ของภาค และของ
ประเทศ โดยมีเกณฑ์การตัดสินในเรื่องความสามารถสํงออกได๎ (exportable) ความแข็งแกรํงของ 
ตราสินค๎า (brand equity) มีการผลิตตํอเนื่องและมีคุณภาพคงที่ (continuous & consistent) และ
มีมาตรฐาน (standardization) มีคุณภาพ (quality) สามารถสร๎างความพึงพอใจ (satisfaction) 
และมีเรื่องเลําความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (story of product) และยังมีความสอดคล๎องกับปรัชญา
ของหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร๎างความเจริญแกํชุมชน ให๎สามารถ
ยกระดับ ฐานะความเป็นอยูํของคนในชุมชนให๎ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูํใน
ท๎องถิ่น ให๎กลายเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพ มีจุดเดํนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล๎องกับวัฒนธรรมใน
แตํละท๎องถิ่น  

บทสรุปส าหรับการน ากลยุทธ์การจัดความรู๎เชิงรุกทั้ง 4 กลยุทธ์ไปใช๎ อันจะน าไปสูํ
ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจเรื่องการกระจายรายได๎คือท าให๎ทุกคนในชุมชนมีโอกาสในการได๎รับรายได๎
อยํางเทําเทียมกัน ส าหรับชุมชนบ๎านดงบังได๎เรียนรู๎วิธีการกระจายรายได๎จากการสร๎างศูนย์การเรียนรู๎
เพ่ือน าความรู๎มาถํายทอดให๎คนภายนอกชุมชนในลักษณะการทํองเที่ยวเชิงเกษตรนับเป็นการกระจาย
รายได๎ในชุมชนลักษณะหนึ่งคือเมื่อมีการทํองเที่ยวเชิงเกษตรก็ท าให๎สมาชิกในชุมชนได๎มีโอกาส
จ าหนํายผลิตภัณฑ์หลายชนิด เชํน ต๎นกล๎าสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งที่ยังไมํแปรรูป และแปรรูป
แล๎ว รวมทั้งยังมีรายได๎จากการน าเยี่ยมชมที่ผู๎น าได๎แบํงงานให๎สมาชิกในชุมชนได๎มีสํวนรํวม เชํน  
การจัดท าอาหารวํางและเครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งกํอให๎เกิดรายได๎โดยทั่วถึงกันภายในชุมชนอันสํงผล
กระทบทางด๎านเศรษฐกิจคือการกระจายรายได๎ภายในชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
การทํองเที่ยว 2558-2560 ของกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2558) ที่กลําวถึงกลยุทธ์การพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ กลยุทธ์นี้เป็นการพัฒนาเตรียมความพร๎อมเชิงพ้ืนที่ในการรองรับนักทํองเที่ยว เน๎นการ
พัฒนาสินค๎าและบริการทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับ
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นักทํองเที่ยวของพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว และให๎ความส าคัญกับมิติของการพัฒนาการทํองเที่ยวในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการทํองเที่ยว  
โดยสํงเสริมการจัดการทรัพยากรท๎องถิ่นของชุมชนให๎เกิดความเข๎มแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินค๎า 
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข๎าสูํภาคธุรกิจบริการทํองเที่ยว เพ่ิมมูลคําผลผลิต
การเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแทนการน าเข๎าและบริโภคสินค๎าจากตํางประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น เพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่น
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทํองเที่ยว สํงเสริมการทํองเที่ยว
ตามเส๎นทางคมนาคมที่ระบุไว๎ ในแผนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคมขนสํง และเพ่ือ 
เป็นการสร๎างรายได๎ที่มั่นคง คือ การมีผู๎น าชุมชนที่มีความสามารถและให๎การสนับสนุนแกํสมาชิก 
การมีกระบวนการผลิตสมุนไพรที่ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีความรู๎
ทางภูมิปัญญาในการรักษาคุณภาพ จัดเตรียม และจัดเก็บวัตถุดิบ ผนวกกับโอกาสจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมภายนอกชุมชนในเรื่องแนวโน๎มผู๎บริโภคให๎ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ 
ตํอสุขภาพจ านวนมาก การพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีเพ่ิมโอกาสในการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ เชํน  
การท าการตลาดออนไลน์ การขายสินค๎าออนไลน์ เป็นต๎น การเติบโตทางธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร   
การใช๎ประโยชน์จากตลาดของยาสมุนไพรขยายตัว ชํองทางการจัดจ าหนํายมากขึ้นประกอบกับความรู๎
ดั้งเดิมของชุมชนรํวมกับผู๎น าที่มีความสามารถ และการวัดผลการปฏิบัติงานของสมาชิกให๎ได๎ผลผลิต  
ที่มีคุณภาพ สํงผลให๎เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของผู๎บริโภค การสร๎างรายได๎นั้นต๎องเป็นรายได๎
โดยรวมของชุมชนที่มากกวําปัจจุบันที่ชุมชนได๎รับผู๎น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนต๎องรํวมมือกันสร๎าง
เครือขํายและหาข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอการสร๎างชํองทางการจัดจ าหนํายให๎กับชุมชน
เนื่องจากหากมีชํองทางการจัดจ าหนํายมากขึ้นโอกาสที่จะมียอดการสั่งซื้อก็เ พ่ิมขึ้น เมื่อมีผู๎ต๎องการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้นกลไกทางการตลาดท าให๎ราคาของพืชสมุนไพรก็เพ่ิมขึ้นตาม เป็นการสร๎าง
รายได๎รวมให๎กับชุมชน ซึ่งสํงผลกระทบทางด๎านเศรษฐกิจคือเป็นการสร๎างรายได๎ม่ันคงให๎กับชุมชน ซึ่ง
สอดคล๎องกับแนวทางการจัดการความรู๎ของธุรกิจชุมชน บ๎านกิ่วแลน๎อยและบ๎านกิ่วแลหลวง อ าเภอ
สันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ ของนิศรา  จันทร์เจริญสุข (2558) ที่กลําววําการด าเนินธุรกิจชุมชนเป็น
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ โดยอาศัยวัตถุดิบในชุมชน ผนวก
กับความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีได๎รับการถํายทอดจากบรรพบุรุษ สร๎างสรรค์ผลงานโดยคนในชุมชนและ
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนให๎
เจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคง สุดท๎ายเมื่อมีชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมที่ดีแล๎ว จึงควร
มีการชํวยเหลือแบํงปัน โดยผู๎น าชุมชนที่มีความสามารถและให๎การสนับสนุนแกํสมาชิก  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีชํองทางการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ผนวกกับโอกาสจากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกชุมชนในเรื่องภาครัฐ  
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มีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น การพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีเพ่ิมโอกาสในการ
จ าหนํายผลิตภัณฑ์ เชํน การท าการตลาดออนไลน์ ระบบเครือขํายชุมชนในประเทศไทยที่เข๎มแข็งใน
การแลกเปลี่ยนความรู๎ กลยุทธ์นี้จึงเป็นความสามารถของผู๎น าในการถํายทอดแบํงปันความรู๎ระหวําง
ชุมชนโดยใช๎ความส าเร็จของผลิตภัณฑ์เป็นตัวอยํางความส าเร็จ โดยอาศัยนโยบายจากภาครัฐเป็น 
แรงสนับสนุน และใช๎สื่อออนไลน์เป็นชํองทางในการเผยแพรํความรู๎  

ในสํวนผลกระทบทางด๎านสังคมที่ส าคัญจากการน ากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกไปใช๎ 
ส าหรับชุมชนนี้คือในการชํวยเหลือแบํงปันต๎องแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การชํวยเหลือแบํงปัน
กันภายในชุมชน เป็นการแบํงปันความรู๎ แรงกาย เครื่องมือที่ใช๎ในกระบวนการผลิตเพ่ือให๎เกิดความ
สามัคคีกันภายในชุมชนและมีชุมชนที่เข๎มแข็งเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอยํางให๎กับชุมชนอ่ืนได๎ และ 
2) การชํวยเหลือแบํงปันระหวํางชุมชนเป็นการชํวยเหลือชุมชนอ่ืนโดยการให๎ความรู๎และแบํงปัน
เพ่ือให๎ชุมชนอ่ืนที่มาเรียนรู๎สามารถน าไปสร๎างชุดความรู๎ที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองได๎ หลังจาก
นั้นต๎องสร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางชุมชนเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับธุรกิจของชุมชนโดย
สํงผลกระทบด๎านสังคมคือการชํวยเหลือแบํงปันกันทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยเรื่องการแบํงปันความรู๎ผํานสื่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือเสริมสร๎างความเป็นชุมชนนักปฏิบัติใน
สถานศึกษา ของวิภาจรี เจริญวงษ์ และสนอง  โลหิตวิเศษ (2554) ที่กลําวถึง ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practices : CoP) ที่อันหมายถึงกลุํมบุคคลที่มารํวมแบํงปันความรู๎หรือสมรรถนะ 
ด๎วยความเต็มใจที่ จะท างานและเรียนรู๎ รํวมกันในชํวงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือพัฒนาและแลกเปลี่ยน
ความรู๎ โดยประกอบด๎วย ประเด็น หรือหัวข๎อความรู๎ มีปฏิสัมพันธ์ และสร๎างความสัมพันธ์ในกลุํม
ชํวยเหลือกันในการแก๎ไขปัญหา และตอบค าถาม มีแนวปฏิบัติ (Practice) ที่สมาชิกซึ่งเป็น
ผู๎ปฏิบัติงานจริงในเรื่องนั้นๆ น าความรู๎ที่ได๎จาก การปฏิบัติงาน เชํน เคล็ดลับ แนวทางแก๎ไขปัญหา 
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาแลกเปลี่ยนพัฒนาและสร๎างฐานข๎อมูล ความรู๎หรือแนว
ปฏิบัติรํวมกันและน ามาใช๎กันอยํางแพรํหลายในองค์กรตําง ๆ ทั่วโลกซึ่งมีจัดการ “สภาพแวดล๎อม” 
ที่เอ้ือตํอการสร๎างการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และใช๎ความรู๎ของคนในสมาชิกมาเข๎าชุมชนด๎วยความสมัครใจ 
สมาชิกเป็นผู๎ก าหนดกิจกรรมตํางๆ ที่จะท าและสํวนใหญํมีการจัดการกันเอง (Self – managed) 
สมาชิกสามารถเข๎า หรือออกจากชุมชนเมื่อไรก็ได๎ และสลายตัวเองเมื่อสมาชิกเห็นสมควร ดังนั้น 
การขับเคลื่อน “CoP” นั้นจึงเกิดจากสมาชิกเป็นสํวนใหญํ เราจึงสามารถใช๎ “CoP” ซึ่งเป็นเครือขําย
ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

สิ่งสุดท๎ายต๎องค านึงถึงคือผลกระทบทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ส าหรับชุมชนนี้มีลักษณะ 
การท าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการรักษาสภาพแวดล๎อมอยูํแล๎ว และที่ส าคัญคือมีการควบคุมมาตรฐาน
และตรวจสอบให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด จึงมั่นใจวํากระบวนการผลิตและผลผลิตของชุมชนนี้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม แตํทั้งนี้สมาชิกในชุมชนก็ต๎องมีการรักษาและพัฒนาสภาพแวดล๎อมอยําง
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สม่ าเสมอ โดยผู๎น าสนับสนุนให๎สมาชิกในชุมชนเรียนรู๎วิธีการรักษาและพัฒนาสภาพพ้ืนที่ สภาพ
อากาศ และแหลํงน้ าให๎เหมาะสมกับการปลูกพืชสมุนไพรสภาพแวดล๎อมของชุมชน ซึ่งหมูํบ๎านดงบัง
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชสมุนไพรอยูํแล๎ว แตํในบางครั้งสภาพของภูมิอากาศไมํสามารถ
ควบคุมได๎ท าให๎สภาพของพ้ืนที่ในการปลูกพืชสมุนไพรนั้นมีน้ าเกินความจ าเป็น หรือมีภาวะขาดน้ าใน
การปลูกพืชสมุนไพร ดังนั้นผู๎น าชุมชนต๎องสร๎างการรับรู๎ให๎กับสมาชิกในชุมชนถึงความส าคัญของ
สภาพแวดล๎อมที่มีตํอการปลูกพืชสมุนไพร และรํวมกันเรียนรู๎ในการรักษาสภาพแวดล๎อมของชุมชน
รํวมทั้งรํวมกันวางแผนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของชุมชนให๎มีระบบการจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ  
อาจเริ่มด๎วยการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการระบบน้ าของชุมชนและ
น ามาใช๎กับชุมชนหมูํบ๎านดงบัง การสร๎างสมดุลของการใช๎ประโยชน์ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ
ครรชิต พุทธโกศา (2554) ที่กลําววําการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายใต๎การมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น โดยให๎
ความส าคัญกับการสร๎างจิตส านึกและเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรเพ่ือการ
ผลิตอยํางถูกวิธี ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให๎ชุมชนมีทางเลือกท าการผลิตทางการเกษตร
ที่หลากหลาย โดยไมํสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศ 

จากผลการวิจัยที่ได๎พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ได๎ 4 กลยุทธ์ นั้น จะไมํสามารถขับเคลื่อนได๎หากขาดการเชื่อมโยงกับ 
การค๎นพบส าคัญในชุมชนของผู๎วิจัยโดยผํานกระบวนการจัดการความรู๎ทั้ง 5 ขั้นตอน การค๎นพบ
ส าคัญ คือ พบวํามีการจัดตั้งกลุํมกิจกรรมชุมชนที่ชื่อวํากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังซึ่งถือวําเป็นการสร๎าง
เครือขํายชุมชน (Network) โดยท าการเริ่มสร๎างและแสวงหาความรู๎จากทั้งภายในและภายนอกชุมชน
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประยุกต์ใช๎ความรู๎ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบจากพืชสมุนไพรและ
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมบนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จนเกิดความเป็นอัตลักษณ์
ชุมชน (Identity) ที่ เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันโดดเดํนในเรื่องสมุนไพรที่ได๎ที่เป็นความรู๎ เดิมมา
ผสมผสานกับความรู๎ใหมํในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือเป็นการรวบรวมรู๎และจัดเก็บความรู๎ที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนจึงน ามาสูํความมีฉันทามติชุมชน (Consensus) ที่ชัดเจนในเรื่องการ
ปลูกสมนุไพรที่ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยสมาชิกคนใดในกลุํมไมํด าเนินการตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ก็จะโดยตัดสิทธ์การเป็นสมาชิกกลุํมทันที ซึ่งข๎อก าหนดนี้เป็นมติที่ยอมรับรํวมกันของสมาชิก
ทุกคนในกลุํม และการค๎นพบที่ส าคัญในชุมชนนี้คือ พบวําชุมชนนี้มีผู๎น าชุมชนที่ มีวิสัยทัศน์และมี
ความสามารถในการจูงใจคนและความสามารถในการถํายทอดความรู๎จึงเรียกได๎วําเป็นปราชญ์
ชาวบ๎าน (Scholar) ของชุมชนแหํงนี้ ท าให๎ชุมชนนี้เป็นแหลํงเรียนรู๎สมุนไพรแหํงแรกของประเทศไทย 
มีการเผยแพรํและถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎สนใจภายนอกชุมชน จึงเป็นที่มาของชื่อ NICS model ซึ่ง
เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุก 4 กลยุทธ์ ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นได๎
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เป็นอยํางดี อันสํงผลตํอการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุลในสามมิติ คือ ด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ Elkington, J. (1997) ในเรื่อง The Triple Bottom 
Line ซึ่งเป็นความสมดุลใน 3 มิติ ที่กิจการเพ่ือสังคมน ามาใช๎เป็นเปูาหมายส าคัญในการด าเนินกิจการ
ด๎วยเชํนกัน แสดงได๎ดังภาพที่ 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 55  การเชื่อมโยงข๎อค๎นพบจากการวิจัยอันน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุก
ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 
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จากภาพที่ 55 เป็นการเชื่อมโยงข๎อค๎นพบจากงานวิจัยที่เรียกวํา NICS Model ไปสูํการ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการ 
เพ่ือสังคม (กรณีศึกษากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบังกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร) โดยผําน
ขับเคลื่อนด๎วยการกระบวนการจัดการความรู๎ทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การสร๎างและแสวงหาความรู๎  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประยุกต์ใช๎ความรู๎  การรวบรวมและจัดเก็บความรู๎ และเผยแพรํถํายทอดความ
ความรู๎ จนได๎กลยุทธ์การจัดการความรู๎ที่พัฒนาแล๎วจ านวน 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิต
และการตลาด กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ อันจะสํงผลกระทบให๎เกิดความสมดุลใน 3 มิติ ตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนและหลัก Triple Bottom Line ตํอชุมชนและกิจการเพ่ือสังคม ในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีผลในด๎านเศรษฐกิจส าหรับชุมชน คือ มีการสร๎างรายได๎  มีการกระจายรายได๎ และ
มีรายได๎มั่นคง ส าหรับกิจการเพ่ือสังคม คือ เป็นการสร๎างผลก าไรและท าให๎กิจการอยูํรอด ผลในด๎าน
สังคมส าหรับชุมชน คือ มีการพ่ึงพาตนเองได๎  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการชํวยเหลือแบํงปัน ส าหรับ
กิจการเพื่อสังคม คือ บรรลุเปูาหมายของกิจการที่ท าให๎ชุมชนมีมาตรฐานความเป็นอยูํที่ดีขึ้น และผล
ในด๎านสิ่งแวดล๎อมส าหรับชุมชนและกิจการเพ่ือสังคม คือ มีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม 

ส าหรับข๎อค๎นพบจากงานวิจัยนี้ที่เรียกวํา NICS Model ซึ่งหมายถึง เครือขํายชุมชน 
(Network) อัตลักษณ์ชุมชน ( Identity) ฉันทามติชุมชน (Consensus) และปราชญ์ชาวบ๎าน 
(Scholar) ที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้นั้นถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกที่พัฒนาแล๎ว 
โดยผํานกระบวนการจัดการความรู๎ 5 ขั้นตอน คือ การสร๎างและแสวงหาความรู๎ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ ประยุกต์ใช๎ความรู๎  การรวบรวมและจัดเก็บความรู๎ และเผยแพรํถํายทอดความความรู๎  
จนได๎กลยุทธ์การจัดการความรู๎ เชิงรุกที่เหมาะสมส าหรับชุมชนผู๎ผลิตนี้ได๎ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ 
การพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาด กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎
ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 4 สามารถน าไปใช๎ในการบริหารหํวงโซํ
อุปทานอันประกอบด๎วยต๎นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ได๎โดยเริ่มจากกลยุทธ์แรก คือ กลยุทธ์การพัฒนา
ผู๎ผลิตและการตลาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่น าไปใช๎ในการบริหารหํวงโซํอุทานต๎นน้ าในเรื่องการพัฒนาผู๎ผลิต 
และสํงผํานไปถึงในหํวงโซํปลายน้ าในเรื่องการตลาด กลําวคือ ต๎องมีการใช๎ความรู๎ภูมิปัญญาเดิมใน
เรื่องการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงดินแตํต๎องเป็นดินที่ไมํมีการปนเปื้อนของสารเคมี  ต๎องมีการดูแล
และเก็บเกี่ยว การตาก การอบแห๎ง รวมถึงบรรจุหีบหํอวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งกระบวนทั้งหมดนี้ต๎องได๎
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยมีการตรวจรับรองจากหนํวยงานที่เชื่อถือได๎ โดยกลยุทธ์นี้มุํงเน๎นการ
น าไปใช๎กับผู๎ผลิตซึ่งอยูํหํวงโซํต๎นน้ าอันหมายถึงเกษตรกรในชุมชนซึ่งต๎องด าเนินการตามกระบวนการ
ผลิตให๎ได๎ตามมาตรฐานดังกลําว และยังต๎องเป็นผู๎ผลิตที่มีความรู๎ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตตํางๆ เชํน 
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การลดขนาดวัตถุดิบ การตากและอบแห๎งวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ เพ่ือให๎วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
กํอนการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กลําวคือ ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎มีทักษะในเรื่องวิธีการใช๎เครื่องมือ
เครื่องจักรหรือเครื่องทุํนแรงที่ทันสมัยให๎เกิดประโยชน์สูงสุด หากแตํกํอนที่จะมีการน าเทคโนโลยีการ
ผลิตดังกลําวมาใช๎ได๎นั้น จ าเป็นต๎องมีความสามารถในการได๎มาซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรหรือเครื่องทุํน
แรงที่ทันสมัยเหลํานั้นให๎ได๎กํอนนั่นคือต๎องมีการพัฒนาผู๎ผลิตให๎มีความสามารถในการเข๎าถึงแหลํง
บริการทางด๎านเงินทุน และแหลํงวิชาการจากหนํวยงานภาคราชการ องค์กรเอกชนมาสนับสนุนการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้ยังต๎องมีความรู๎ในเรื่องการตลาดเพ่ือรองรับการบริหารหํวงโซํปลายน้ าในเรื่อง
การจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล๎วซึ่งกลยุทธ์นี้มุํงเน๎นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการเพ่ิมทักษะ
ให๎กับผู๎ผลิตที่เป็นเกษตรกรในชุมชนสามารถเป็นผู๎จ าหนํายได๎ด๎วยการเสริมความรู๎ในเรื่องการตลาด
รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการจัดท าแผนธุรกิจและการน าแผนธุรกิจไปใช๎จะเห็นได๎วํากลยุทธ์นี้
ต๎องการสร๎างเครือขํายชุมชน (Network) ต๎องมีการรวมกลุํมเพ่ือประสานกับเครือขํายภายนอกชุมชน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อน าพัฒนาการด าเนินกิจการในชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP ด๎านการจัดท าแผนธุรกิจ ของรัฐบาลที่มี
นโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือให๎แตํละชุมชน
สามารถใช๎ทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการพัฒนาสินค๎า โดยรัฐบาล พร๎อมที่จะสนับสนุนให๎
ชุมชนเข๎าถึงองค์ความรู๎สมัยใหมํ แหลํงเงินทุน และพัฒนาขีดความ สามารถในการบริหารจัดการและ
การตลาด เพ่ือเชื่อมโยงสินค๎าจากชุมชนไปสูํตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ อีกทั้งยังเป็นการจุด
ประกายการด าเนินงานในการพัฒนาผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP ให๎ควบคูํไปกับการพัฒนาแนวคิด
เศรษฐกิจ สร๎างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในท๎องถิ่น โดยรัฐบาลได๎ให๎การสนับสนุ น
และ ชํวยเหลือในด๎านความรู๎เทคโนโลยีทุน การบริหาร จัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงสินค๎าจาก
ชุมชนไปสูํ ตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2555) 

จากการน ากลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาดดังกลําวไปใช๎ในหํวงโซํอุปทานต๎นน้ า
และปลายน้ านั้นสํงผลให๎ผู๎ผลิตในชุมชนมีศักยภาพทั้งทางด๎านทักษะการผลิตและทางด๎านการเข๎าถึง 
แหลํงทุนอันจะน ามาสูํการการพัฒนากระบวนการผลิตที่สอดคล๎องกับศักยภาพที่มีทั้งด๎านทักษะ 
การผลิตแหลํงทุนในการสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องทุํนแรงหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
ซึ่งสอดคล๎องกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิตที่ผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้นโดยน าไปใช๎ในการบริหารหํวงโซํ
อุปทานหํวงต๎นน้ า โดยเป็นกลยุทธ์ที่ใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ที่สืบเนื่องจากกลยุทธ์แรก 
ในเรื่องการสร๎างแสวงหารู๎ใหมํจากภายนอกชุมชมมาผสมสานกับความรู๎ภูมิปัญหาที่มีอยูํแล๎วในชุมชน
น าไปสูํการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในกลุํมสมาชิกชุมชนและน าไปประยุกต์ใช๎ในกระบวนการผลิต 
คือน าความรู๎ในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตวัตถุดิบให๎ ได๎มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ การประยุกต์ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรหรือเครื่องทุํนแรงหรือเทคโนโลยี 
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ที่ทันสมัยมาในกระบวนการผลิต รวมทั้งต๎องมีใช๎ความรู๎ในการศึกษาสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับ
กระบวนผลิต สรุปคือผู๎น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนต๎องมีความรู๎ในเรื่องของการบวนการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรตั้งแตํการเลือกสมุนไพรในการปลูก วิธีการปลูก การดูแลระหวํางปลูก การเก็บ เกี่ยว  
การอบแห๎ง และลดขนาดของวัตถุดิบ และพยายามหาเทคโนโลยีจากภายนอกที่สามารถน ามาใช๎ใน
กระบวนการผลิตได๎ สมาชิกในชุมชนทุกคนต๎องมีสํวนรํวมในการพัฒนากระบวนการผลิต ต๎องเสียสละ
ทั้งแรงกายและพ้ืนที่ของตนเองในการชํวยกันทดลองกระบวนการผลิต และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตหรือการจ าลองสถานการณ์การผลิตในรูปแบบตํางๆ และปรับปรุง
กระบวนการผลิตจนได๎กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการการประเมินผลกํอนและหลัง
การปรับปรุงแล๎วน ารูปแบบที่เหมาะสมและดีที่สุดมาเป็นต๎นแบบของกระบวนการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพร ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของพลอยพิม ศัลยพงษ์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช๎แนวคิดของการจัดการหํวงโซํอุปทานที่พบวําการประเมินผลการ
ด าเนินการกํอนและหลังและปรับปรุงการด าเนินงานโดยใช๎แนวคิดการจัดการจัดหํวงโซํอุปทานมา
สนับสนุนท าให๎ชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพภาพกระบวนการผลิตได๎ ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่ต๎องค านึงถึงเป็น 
ส าคัญส าหรับกลยุทธ์นี้  คือ การพัฒนากระบวนการผลิตนี้องกระบวนการผลิตต๎องเป็นมิตร 
ตํอสิ่งแวดล๎อมเพ่ือคงไว๎ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ชุมชน (Identity) ในเรื่องแหลํงปลูกสมุนไพรเกษตร
อินทรีย์แหํงแรกของประเทศที่ได๎รับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ จนเป็นที่กลําวขานวําคือชุมชนต๎น
น้ าสมุนไพรอภัยภูเบศร  

ในขณะที่ได๎มีการน ากลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาดมาใช๎ในหํวงโซํอุทานต๎นน้ า
และสํงผํานไปปลายน้ า โดยเกิดความเชื่อมโยงไปสูํกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิตในหํวงโซํต๎นน้ า 
แล๎วนั้น สํงผลให๎เกิดความพร๎อมในชุมชนส าหรับการใช๎กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ซึ่งเป็นการเปิดชุมชนให๎อยูํในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู๎เพ่ือ
ถํายทอดความรู๎ให๎กับบุคคลภายนอกชุมชนโดยการน าความรู๎ภูมิปัญญาในเรื่องยาสมุนไพร ซึ่งถือวํา 
มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนี้ มาเป็นตัวชูโรง โดยสมาชิกในชุมต๎องมีความสามารถในการเผยแพรํ
และถํายทอดความรู๎ให๎ผู๎ที่เข๎ามาศึกษาดูงาน ซึ่งปัจจุบันจะมีเพียงผู๎น าชุมชนที่มีความเป็นปราชญ์
ชาวบ๎านเป็นผู๎มีความสามารถในการเผยแพรํและถํายทอดความรู๎เพียงคนเดียว อยํางไรก็ดีควรมีการ
พัฒนาสมาชิกในชุมชนให๎มีความสามารถเพ่ิมขึ้น โดยขณะนี้ผู๎น าชุมชนได๎วางแนวทางสืบทอด  
องค์ความรู๎ดังกลําวให๎กับทายาทของตนเองซึ่งก าลังศึกษาอยูํในสาขาแพทย์แผนไทย ส าหรับกลยุทธ์
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพนี้น าไปใช๎สํงเสริมการบริหาร 
หํวงโซํอุปทานต๎นน้ าและสํงผํานถึงหํวงโซํปลายน้ าในสํวนการจ าหนํายต๎นกล๎าและวัตถุดิบสมุนไพร 
เนื่องจากกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกจึงมีการผสมผสานแนวคิดความเตรียมพร๎อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับซื้อวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหนํายในหํวงโซํ
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ปลายน้ ากลยุทธ์นี้จึงสามารถพัฒนาตํอในเรื่องการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปโดยชุมชนเองควบคูํไป
กับการพัฒนาศูนย์การเรียนเป็นแหลํงทํองเที่ยวอีกทั้งยังสามารถพัฒนาตํอในเรื่องการบริการสปานวด
แผนไทย และการบริการที่พักในลักษณะโฮมสเตย์ ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การทํองเที่ยว 2558-
2560 ของกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2558) ที่กลําวถึงกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เน๎นการ
พัฒนาสินค๎าและบริการทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับ
นักทํองเที่ยวของพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว โดยสํงเสริมการจัดการทรัพยากรท๎องถิ่นของชุมชนให๎เกิดความ
เข๎มแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินค๎า ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมมูลคําผลผลิตการเกษตร 
ตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น เพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่น
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทํองเที่ยว  

ส าหรับกลยุทธ์สุดท๎ายที่แสดงถึงกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกอยํางชัดเจนส าหรับ
ชุมชนแหํงนี้คือ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชํน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนนี้ หรือ
ปัญหาการผลิตวัตถุดิบบางชนิดเกินความต๎องการในการน าไปแปรรูป โดยกลยุทธ์นี้จะน าไปสูํการ
บริหารหํวงโซํอุปทานต๎นน้ าในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ และสํงผํานไปสูํหํวงโซํกลางน้ าในการแปรรูป
วัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปจ าหนํายให๎กับผู๎บริโภคในหํวงโซํปลายน้ า ซึ่งชุมชนเป็นผู๎ด าเนินการ
ทั้งหมดซึ่งถือวําเป็นยํนระยะหํวงโซอุปทานให๎เกิดขึ้นภายในชุมชนเพ่ือความสะดวกในการบริหาร
จัดการ โดยชุมชนต๎องใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ในขั้นตอนการสร๎างและแสวงหาความรู๎ใหมํที่
ส าคัญในเรื่องการแปรรูปวัตถุดิบที่อยูํในหํวงโซํปลายน้ า ซึ่งหากเทียบเคียงกับการบริหารโซํอุปทาน
ของกิจการเพ่ือสังคมกรณีศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรนั้นต๎องมีกระบวนการแปรรูป  
การตรวจสอบคุณภาพที่ได๎มาตรฐาน GMP และต๎องมีความรู๎ในเรื่องบรรจุภัณฑ์ จากนั้นยังต๎อง
เชื่อมโยงไปสูํหํวงโซํปลายน้ าในเรื่องการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต๎องมีความรู๎ในเรื่องการตลาด  
ซึ่งจะสอดรับกับกลยุทธ์แรกในเรื่องการพัฒนาผู๎ผลิตและการตลาด ทั้งนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงกับ 
กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพซึ่งหากได๎พัฒนาอยําง
เป็นรูปธรรมแล๎วจะเกิดการแวะเวียนของผู๎เข๎ามาศึกษาดูงานรวมทั้งนักทํองเที่ยวที่แวะเวียนเข๎ามาใน
ชุมชนท าให๎สามารถจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนได๎อันจะน ามาซึ่งรายได๎และการพ่ึงพาตนเอง
ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ 

บทสรุปส าหรับงานวิจัยนี้แสดงให๎เห็นวําการรู๎เทําทันหรือการรู๎ตัวเองในการจัดการ
ความรู๎ส าหรับชุมชนนี้ โดยผู๎วิจัยได๎พัฒนากลยุทธ์การจัดความรู๎ให๎เป็นลักษณะกลยุทธ์การจัดการ
ความรู๎เชิงเชิงรุก เนื่องจากทราบดีวําในปัจจุบันและอนาคตการแขํงขันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและ
รูปแบบของการแขํงขันจะเปลี่ยนแปลงไปจากการแขํงขันด๎วยก าลังกายมาเป็นการแขํงขันด๎วยก าลัง
ปัญญา และสังคมจะเปลี่ยนไปสูํสังคมที่ยืนอยูํบนฐานของความรู๎ (Knowledge based Society ) 
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ระบบเศรษฐกิจจะกลายเป็นเศรษฐกิจฐานความรู๎ (Knowledge based Economy) ส าหรับสังคม 
องค์การหรือชุมชนไหนมีความอํอนด๎อยทางปัญญาหรือมีความรู๎น๎อยก็จะตกเป็นเบี้ยลํางของสังคม 
หรือองค์การอ่ืน ดังนั้นจึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องพัฒนาให๎คนในสังคมของตนมีปัญญา มีความรู๎ และ
ความฉลาดเฉลียว รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงก ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการ
เพ่ือสังคมในงานวิจัยนี้ ซึ่งอยูํในหํวงโซํต๎นน้ าได๎มีกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกแล๎วก็จะไมํท าให๎ตก
เป็นเบี้ยลํางของผู๎จ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่อยูํปลายน้ าคือในหํวงโซํอุปทาน หมายความวําไมํต๎องกังวลวํา
ผลิตภัณฑ์ตัวใดจะเป็นที่ต๎องการของตลาดหรือไมํ ต๎องปลูกสมุนไพรชนิดใดเพ่ือรองรับความต๎องการ
ของตลาด แตํชุมชนสามารถด าเนินการเองตั้งแตํต๎นน้ าในเรื่องการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปในสํวนของ
กลางน้ า และสามารถจ าหนํายเองในชุมชนด๎วยผลิตภัณฑ์ของตนเองในสํวนของปลายน้ า สามารถ
ทราบความต๎องการของลูกค๎าเอง นั่นแสดงถึงความไมํต๎องพ่ึงพิงตลาดภายนอกเป็นการยํอระยะ 
หํวงโซํจากต๎นน้ าไปปลายน้ าโดยให๎เกิดปลายน้ าที่ชุมชนเองอันจะน าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ และ
เกิดเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ ซึ่งจะสํงผลกระทบส าคัญในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมที่ด ี

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบใน

หํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือสังคม ท าให๎เกิดข๎อเสนอแนะวําในการจัดความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชน
ผู๎ผลิตวัตถุดิบนั้น จ าเป็นต๎องพิจารณาแนวโน๎มการจัดการความรู๎ส าหรับชุมชนนี้เป็นอันดับแรก  
ตํอมาเป็นองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให๎เกิดความส าเร็จในการจัดการความรู๎ กํอนที่จะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ ให๎ประสบความส าเร็จสอดคล๎องกับ
บริบทชุมชน โดยเฉพาะองค์ประกอบที่สามารถควบคุมได๎ ก็จะสามารถตอบสนองความต๎องการ 
ของชุมชนได๎สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการตามที่ผู๎วิจัยเสนอ แตํในสํวนขององค์ประกอบที่ชุมชน
ไมํสามารถควบคุมได๎นั้น ควรสร๎างความรํวมมือกับกิจการเพ่ือสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู๎มี 
สํวนได๎สํวนเสียในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ส าหรับกลยุทธ์ที่ผู๎วิจัยเสนอนั้นประกอบด๎วย 4 กลยุทธ์ 
นั้น เป็นกลยุทธ์ที่พัฒนาจากองค์ประกอบทั้ง 6 ด๎าน โดยบางกลยุทธ์เป็นการสร๎างเครือขํายภายนอก 
ซึ่งสามารถน าไปใช๎ในการบริหารหํวงโซํอุปทาน บางกลยุทธ์ที่เน๎นการสร๎างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎
เป็นที่รู๎จัก เชํน กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งต๎องค านึงตลาดที่
รองรับผลิตภัณฑ์นั้นด๎วย บางกลยุทธ์ต๎องสร๎างความรํวมมือจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
ความรู๎เป็นกลยุทธ์ที่เพ่ิมความนําเชื่อถือให๎กับกิจกรรมหรือโครงการตํางๆ  บางกลยุทธ์เป็นการขยาย
ขนาดการผลิตหรือการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎เพ่ือสร๎างและกระจายรายได๎ในชุมชนมากขึ้นถือ
เป็นกลยุทธ์ส าหรับรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ บางกลยุทธ์เป็นพัฒนาตัวผู๎ผลิตเองซึ่งเป็นการ
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จัดเก็บและประยุกต์ใช๎ความรู๎ที่ท าให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต๎องให๎
ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือเมื่อพ่ึงพาตนเองได๎ กลยุทธ์ก็จะสามารถน ามาใช๎ได๎ไมํยากนัก เขํน การ
ประสานงานภาครัฐในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับข๎อจ ากัดหรือจุดอํอนในการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทาง
รํวมกันที่ท าให๎ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีหรือการดึงดูดผู๎เข๎าชมในลักษณะการ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร หรือเชิงสุขภาพ โดยน าองค์ความรู๎ที่จัดเก็บ มาแบํงปัน และประยุกต์ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2. ข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช๎ 
2.1 ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบต๎นน้ า คือ ชุมขนบ๎านดงบัง สามารถน ากลยุทธ์การจัดการ

ความรู๎เชิงรุกไปใช๎ในการจัดเก็บ แบํงปัน และประยุกต์ใช๎ความรู๎ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองให๎ ได๎ และ
น าไปใช๎กับการผลิตและจ าหนํายวัตถุดิบโดยน ากลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ เพ่ือสร๎างรายได๎ เมื่อพ่ึงพาตนเองและมีรายได๎มั่นคงแล๎ว ควรมีการน าความรู๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเรื่องสมุนไพรที่มีไปเผยแพรํถํายทอดให๎กับกลุํมคนหรือหนํวยงานที่สนใจภายนอก
ชุมชน โดยการใช๎กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพเพ่ือ
เป็นการสร๎างเครือขํายพันธมิตรภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพ่ือไมํให๎ความรู๎นั้นสูญหายไป อีก
ทั้งเป็นการกระจายรายได๎ภายในชุมชน  

2.2 กิจการเพ่ือสังคม คือ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ที่ด าเนินการ 
แปรรูปวัตถุดิบและสํงจ าหนํายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งเป็นหํวงโซํอุปทานในสํวนกลางน้ า สามารถ
น ากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกไปใช๎กับการผลิตและจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล๎วโดยน า  
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ เพ่ือสร๎างรายได๎และกระจาย
รายได๎ให๎กับมูลนิธิ โดยไมํต๎องพ่ึงงบประมาณของรัฐบาล และเมื่อมูลนิธิพ่ึงพาตนเองและมีรายได๎
มั่นคงแล๎วซึ่งเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล๎ว ควรมีการน ากลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพมาใช๎เพ่ือสร๎างเครือขํายพันธมิตรกับชุมชนและกิจการเพ่ือสังคม
ในลักษณะเดียวกัน โดยอาจมีการน าศาสตร์แพทย์แผนไทยเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาศูนย์ 
การเรียนรู๎ดังกลําว ซึ่งการน ากลยุทธ์ทั้งหมดมาใช๎จะท าให๎กิจการเพ่ือสังคมได๎บรรลุเปูาหมายที่เป็น 
ผลตอนแทนทั้ง 3 ประการคือ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎านสิ่งแวดล๎อม 

2.3 ตัวแทนจ าหนํายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร ที่ด าเนินการรับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล๎ว
จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรไปจ าหนํายซึ่งเป็นหํวงโซํอุปทานในสํวนปลายน้ า  
ที่สามารถน ากลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกไปใช๎  ของผลิตภัณฑ์ในแตํละชนิดไปใช๎อธิบายและ
เผยแพรํให๎ผู๎บริโภคทราบอยํางถูกต๎องอันสํงผลตํอสุขภาพของผู๎บริโภค และกลยุทธ์การสร๎างรายได๎
และกระจายรายให๎กับตัวแทนจ าหนํายที่เป็นมีลักษณะเป็นศูนย์และตัวแทนจ าหนํายที่เป็นบุคคล ควร
มีการน ากลยุทธ์การชํวยเหลือแบํงปัน เพ่ือสร๎ างเครือขํายพันธมิตรกับธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกัน เชํน 
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โรงพยาบาล ร๎านขายยา เพื่อเป็นขยายตลาดและความเติบโตทางธุรกิจ โดยเมื่อมียอดจ าหนํายสูงขึ้นก็
จะสํงผลถึงรายได๎หรือผลก าไรของกิจการเพ่ือสังคมเพ่ิมมากขึ้นท าให๎ สํงผลกิจการเพ่ือสังคมได๎บรรลุ
เปูาหมายที่เป็นผลตอนแทนทั้ง 3 ประการคือ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎านสิ่งแวดล๎อม อันจะ
เกิดประโยชน์ในภาพรวมทุกๆ ด๎าน 

3.  ข๎อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งถัดไป 
3.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให๎เป็นชุมชนแหํงการเรียนในท๎องถิ่น 

โดยใช๎เทคนิคในการพัฒนาชุมชนแบบอ่ืนๆ ที่หลากหลาย เชํน เทคนิคกระบวนการเรียนรู๎ทางสังคม 
(Social Learning Process : SLP) การประเมินสภาวะชนบทแบบเรํงดํวน (Rapid Rural Appraisal 
: RRA) การประเมินสภาวะชนบทแบบมีสํวนรํวม (Participatory Rural Appraisal : PRA)  
การวิเคราะห์ชุมชนด๎วยความละเอียดอํอน (Soft System Analysis : SSR) เป็นต๎น 

3.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการค๎นหาศักยภาพของชุมชนโดยใช๎ตัวแบบ NICS คือ  
ควรมีการสร๎างเครือขํายชุมชน (Network) เพ่ิมขึ้น คือ มีจัดตั้งกลุํมกิจกรรมชุมชนด๎านอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง
เชํน กลุํมสปานวดแผนไทยบ๎านดงบัง กลุํมโฮมสเตย์บ๎านดงบัง เป็นต๎น เพ่ือเกิดความเป็นอัตลักษณ์
ชุมชน (Identity) ที่เพ่ิมขึ้นในการด๎านการบริการแพทย์แผนไทยและการทํองเที่ยวโดยใช๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอันโดดเดํนในเรื่องสมุนไพรเดิมมาผสมผสานกับความรู๎ใหมํในเรื่องสปาและการนวดแผนไทย
รํวมถึงเรื่องการบริกาทํองเที่ยวในเรื่องที่พักแบบโฮมเสตย์ที่ต๎องท าการรวบรวมรู๎และจัดเก็บความรู๎ที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนใหมํๆ ในเรื่องดังกลําว ที่จะน ามาสูํความมีฉันทามติชุมชน (Consensus) 
ที่ชัดเจนในเรื่องดังกลําวด๎วยเชํนกัน โดยสมาชิกทุกคนต๎องด าเนินการตามมาตรฐานในเรื่องนั้นๆและ
จัดท าเป็นข๎อก าหนดนี้เป็นมติที่ยอมรับรํวมกันของสมาชิกทุกคนในกลุํม อันสํงผลตํอตํอยกระดับความ
เป็นปราชญ์ชาวบ๎านที่มีศักยภาพมากขึ้นในการพัฒนาชุมชน เพ่ือสร๎างเครือขํายความรํวมมือ หรือ
หนํวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎องในการรํวมเสนอของบประมาณและเทคโนโลยีในด๎านตํางๆ 
มาใช๎ในการพัฒนาชุมชนในท๎องถิ่นให๎เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ต๎นแบบให๎กับชุมชนอ่ืนได๎รับการ
พัฒนาในระดับประเทศตํอไป 

3.3 ควรมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับ Smart Farmer เพ่ือให๎เกิดความภูมิใจในการเป็น
เกษตรกร ที่มีความรอบรู๎ในระบบการผลิตด๎านการเกษตร มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง
และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช๎ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผู๎บริโภค สังคมและ สิ่งแวดล๎อม 

3.4 ควรมีการน าโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหมํของ
ประเทศไทยมาใช๎ในการเชื่อมโยงกับงานวิจัย เนื่องจากเป็นโมเดลในลักษณะวิสัยทัศน์เชิงนโยบายใน
การบริหารประเทศที่ยึดหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ด๎านตํางๆ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวมเร็วในศตวรรษท่ี 21 
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 5.1  โรงเรียนในหมูํบ๎านมี  จ านวน.........................โรงเรียน 
 1)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน.................................  
 2)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน................................. 
 5.2  มีวัดหรือไมํ     (   )  ไมํมี     (   )  มี  โปรดระบุข๎างลําง 
 1)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน.................................  
 2)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน................................. 
 3)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน.................................  
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5.3  ในชุมชนมีบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือไมํ     (   )  ไมํมี  (   )  มี  โปรดระบุข๎างลําง 
 1)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน.................................  
 2)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน.................................  
 3)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน.................................  
 4)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน................................. 
 5)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน.................................  
 5.4  มีสถานีอนามัย/อบต./ศูนย์ถํายทอดการเรียนรู๎ตํางๆ   (   )  ไมํมี  (   )  มี  โปรดระบุข๎างลําง  
 1)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน.................................  
 2)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน................................. 
 3)  ชื่อ........................................................บทบาทตํอการพัฒนาชุมชน.................................  
 
6.  ข้อมูลกลุ่มกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน 
 6.1  ในชุมชนเคยมีกลุํมกิจกรรมที่ล๎มเหลวไปแล๎ว  (เชํน  กลุํมออมทรัพย์  กลุํมแมํบ๎าน  ฯลฯ) 
 ชื่อกลุํม.................................................................................................................... .................. 
 กํอตั้งเมื่อ.............................................ใครกํอตั้ง...... ................................................................ 

มีสมาชิกจ านวน...................คน  มีเงินจ านวน........................บาท มีการบริหารอยํางไร
.................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. .....................
.............................................................. .................................................................................... 
ท าไมถึงเลิก
............................................................................................................................. .....................
........................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ....................... 

 6.2  ปัจจุบันในชุมชนมีกลุํมกิจกรรมอะไรบ๎าง 
 ชื่อกลุํม.................................................................................................................... .................. 
 กํอตั้งเมื่อ.............................................ใครกํอตั้ง......................................................................  

มีสมาชิกจ านวน...................คน  มีเงินจ านวน........................บาท มีการบริหารอยํางไร
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................  
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ท าไมถึงยังไมํล๎มเลิก 
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. ..................... 
.......................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. ..................... 

หมายเหตุ   
 ส าหรับกลุํมที่ล๎มหรือเลิกไป ถ๎ามีหลายกลุํม โปรดใช๎กระดาษเปลําเขียนเพ่ิมจนครบ 
ทุกกลุํม  ส าหรับกลุํมที่ยังคงด าเนินการอยูํ  ถ๎ามีหลายกลุํม  โปรดใช๎กระดาษเปลําเขียนเพ่ิมจนครบ
ทุกกลุํม  เชํนกันชื่อผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล  (นาย/นาง/นางสาว).......................................หมูํที่................  
ต าบล......................อ าเภอ................................จังหวัด.................................โทร. ................................. 
ชื่อผู๎ประสานการรวบรวมข๎อมูล (นาย/นาง/นางสาว).........................................โทร. ...........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบบันทึกข้อมูล 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
ลงชื่อผู๎บันทึก............................................................ 
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ภาคผนวก ข 
แนวค าถามสัมภาษณ์ 
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แนวค าถามสัมภาษณ์ 
ส าหรับชุมชนบ้านดงบัง (กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง) 

ประเด็นการจดัการความรู้ส าหรับชุมชนผู้ผลิตวัตถดุิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพื่อสังคม 
 

………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1. ชื่อ - นามสกลุ  
2. บทบาทในชุมชน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
 ประเด็นการเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาที่พบเก่ียวกับความเปน็ชมุชนผูผ๎ลิตสมุนไพรมีอะไรบา๎ง 
2. ทํานทราบถึงสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับความเป็นชุมชนผูผ๎ลิตสมุนไพรหรือไมํ อยํางไร 
3. ทํานทราบถึงผลกระทบของปัญหาเก่ียวกับความเป็นชุมชนผู๎ผลติสมุนไพรหรือไมํ อยํางไร 
4. ทํานมีแนวทางในการแก๎ไขปัญหาเก่ียวกับความเป็นชุมชนผูผ๎ลิตสมุนไพรอยํางไร 
5. ทํานมีวิธีการเรียนรู๎อยํางไรในการทราบสาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหา และวิธีการ

แก๎ไขปัญหาเก่ียวกับความเปน็ชมุชนผูผ๎ลิตสมุนไพร 
ประเด็นความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
1. ทํานมีวิธีการเรียนรู๎วิธีการปลูกพืชสมุนไพรให๎ได๎ดีขึ้นได๎อยํางไร 
2. ทํานได๎มีการถํายทอดความรู๎เกี่ยววิธีการปลูกพชืสมนุไพรให๎กับผู๎อื่นอยํางไร 
3. ทํานคิดวาํอะไรทีท่ าให๎ทํานประสบความส าเร็จในการจัดการความรู๎ในเร่ืองการผลิตวัตถุดิบที่

เป็นสมุนไพรอบแห๎งที่ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสามารถจัดจ าหนํายให๎กับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจา๎พระยาอภัยภูเบศรได๎ 

ประเด็นแนวทางการพัฒนาจากการสรุปบทเรียน 
1. จากความส าเร็จในการผลิตวตัถุดินสมุนไพรอบแห๎งที่ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ จัด

จ าหนํายให๎กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศรทํานไดค๎วามรู๎ใหมํอะไรบ๎าง 
2. ทํานคิดวาํจะน าความรู๎ใหมํที่ไดไ๎ปปฏบิัติหรือพัฒนาตํออยํางไรให๎ยั่งยืน  
3. ทํานคิดวาํสามารถน าความรู๎ภูมปิัญญาที่มีอยูํเดิมไปใช๎รํวมกับกบัความรู๎ใหมํที่ได๎จากการ

จัดการความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในพัฒนาให๎เกิดอาชีพใหมํได๎หรือไมํอยํางไร 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



226 
 

 

 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 
กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ต. ดงข้ีเหล็ก อ. เมือง  จ. ปราจีนบุรี 

 
1. นายสมัย    คูณสุข ประธานที่ปรึกษากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
2. นางทิพาพร  คูณศร ี ประธานกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
3. นางอรอนงค์ หาดเจียง เลขากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
4. นางพุทธพร คูณสุข สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
5. นายสมชายคูณสุข สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
6. นางสอน  คูณสุข สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
7. นางสาคร  คูณสุข สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
8. นางวนิดา  โพธิ์งาม สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
9. นางมณีวรรณ กันพวง สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
10. นางทองอินทร์ หาดเจียง สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
11. นางกฤษณา หาดเจียง สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
12. นายสมศรี  คูณศร ี สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
13. นายสิงห์โห  ไวงาน สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการสัมภาษณ์ชุมชนบ้านดงบัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



228 
 

 

 

 
นายสมัย  คูณสุข 

ประธานที่ปรึกษากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
ผู๎มีความเป็นปราชญ์ชาวบ๎านในชุมชนบ๎านดงบัง 
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นางทิพาพร  คูณศรี 

ประธานกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

 
 

นางอรอนงค์  หาดเจียง  
เลขากลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
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นางพุทธพร  คูณสุข 
สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 

 

 
นายสมชาย  คูณสุข  และ  นางสอน  คูณสุข 

สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
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นางสาคร  คูณสุข 

สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

 
นางวนิดา  โพธิ์งาม 

สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
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นางมณีวรรณ   กันพวง 

สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

 
นางทองอินทร์  หาดเจียง 

สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
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นางกฤษณา หาดเจียง 

สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
 

 
นายสมศรี   คูณศรี 

สมาชิกกลุํมสมุนไพรบ๎านดงบัง 
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ภาคผนวก จ 
ภาพบรรยากาศและกิจกรรมกลุ่มชุมชนบ้านดงบัง 
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ความเป็นมาของหมู่บ้านดงบัง 

 
 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของหมู่บ้านดงบัง 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เล่าขานต านานดงบัง 
 

 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ชมสวนยา ลุยป่าสมุนไพร 



237 
 

 

 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 8 แนวคิดธนาคารต้นไม้ 
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ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง สาธิตการใช้น้ ามันจากต้นยางนา 

 
 

ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง สาธิตการใช้น้ ามันจากต้นยางนา 
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ตารางก าหนดการดูงานของหมู่บ้านดงบัง 
 

 
 

บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มผู้สนใจซึ่งเป็นชุมชนชาวเขา 
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บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มผู้สนใจซึ่งเป็นชุมชนชาวเขา 
 

 
 

บรรยากาศการการรับประทานอาหารหลังรับการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนชาวเขา 
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บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาบูรพา 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมดูงาน 
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การเข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการผลิตวัตถุดิบในชุมชนบ้านดงบัง 
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บรรยากาศกิจกรรมการระดมความคิดในเรื่องการจัดการความรู้ในชุมชนบ้านดงบัง 
 

 



245 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงเพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเศร 

และการเข้าพื้นที่อาคารผลิตยาไทยอภัยภูเบศร 
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การสัมภาษณ์หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพการแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ณ อาคารผลิตยาไทยอภัยภูเบศร 
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การเข้าพื้นที่อาคารผลิตยาไทยอภัยภูเบศร 
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ภาคผนวก ช 
การสัมภาษณ์ศูนย์ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอภัยภูเศร 
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การสัมภาษณ์เจ้าของศูนย์ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอภัยภูเศร 
(บ้านสมุนไพรอภัยภูเบศรอยุธยา) 
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ภาคผนวก ซ 
เอกสารและภาพการสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 
1. รศ.ดร.รวีวรรณ   เดื่อมขันมณ ี  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการวิจัยชุมชน  
2. ดร.บุญสมหญิง   พลเมืองด ี  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการวิจัยชุมชน  
3. ดร.ภารดา วงษ์สมบัติ  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎ 
4. ดร.มงคล เฟ่ืองขจร  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎ 
5. รศ.พรชัย พันธุ์ธาดาพร  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการ 
6. ผศ.สนอง เกตุแก๎ว  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการ 
7. ดร.นวพร สังวร  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด 
8. ดร.ชัยวิชญ์ มํวงหมี  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด 
9. ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการเชิงกลยุทธ์  

10. ดร.นิโรธ  เดชก าแหง  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการเชิงกลยุทธ์  
11. ผศ.ชสนา  หยกสหชาติ  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการบริหารธุรกิจเกษตร 
12. นางสาวเกสร  อ้ึงสวรรค์  ผู๎น าการสนทนา 
13. นายพงศธร  ลิมปนเวทย์สกุล ผู๎จดบันทึก 
14. นางสาวปัชฌา  ตรีมงคล  ผู๎วิจัย 
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เอกสารประกอบการสนทนากลุม่  

เร่ือง 
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าเชิงรุกส าหรับชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 

 

 

ณ ห๎องประชุมประตชูัย อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 2 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

วันที่พฤหัสบดี  1 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา  9.00 น.  
 

เอกสารฉบับนี้ มี 3 ส่วน  คือ 
1. ค าชี้แจง และก าหนดการสนทนากลุํม     
2. ประเด็นการสนทนา (ผลการวิจัย) 
3. ข๎อมูลประกอบการสนทนา 

ค าชี้แจง 
การสนทนากลุํมครั้งนี้ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญยิ่งตํอการศึกษาวิจัย กลําวคือ เป็นขั้นตอนการ

เพื่อหาข๎อสรุปรํวมเชิงกลุํมเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ ในหํวงโซํ
อุปทานของกิจการเพื่อสังคม เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ดังกลําวให๎เกิดความเหมาะสมส าหรับ
ชุมชนดังกลําว รวมทั้งใช๎เป็นแนวทางการน ากลยุทธ์ไปใช๎ในชุมชนอื่นตามบริบทของชุมชนผู๎ผลิตแตํละแหํง  

ส าหรับงานวิจัยนี้ ชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบ คือ ชุมชนผู๎ผลิตสมุนไพรบ๎านดงบัง  จ. ปราจีนบุรี และ
กิจการเพื่อสังคม ส าหรับงานวิจัยนี้ คือ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร์ จ. ปราจีนบุรี 
 หลังจากที่ทํานได๎พิจารณาหาข๎อสรุปรํวมในประเด็นที่ได๎สนทนากลุํมในครั้งนี้แล๎ว การให๎
ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง ตํอการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู๎ 
เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพื่อสังคม ตํอไป 
 ขอขอบพระคุณอยํางสูงที่ทํานได๎กรุณาให๎ความอนุเคราะห์ในการวิจัยคร้ังนี้ 
 

นางสาวปัชฌา  ตรีมงคล 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ก าหนดการสนทนากลุ่ม  

เร่ือง 
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าเชิงรุกส าหรับชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพ่ือสังคม 

 

 
ณ ห๎องประชุมประตชูัย อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 2 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
วันที่พฤหัสบดี  1 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา  9.00 น.  

 
 

09.00 – 09.30 น. น าเสนอที่มาของงานวิจัยเบื้องต๎น โดยสรุปจากผู๎วิจัย 
   (นางสาวปัชฌา  ตรีมงคล) 
09.31 – 10.30 น. น าเสนอประเด็นการสนทนา โดยผู๎น าการสนทนา 
   (นางสาวเกษร  อึ้งสรรค์) 

ด าเนินการสนทนากลุํมรํวมกันในแตํละประเด็น โดยผู๎วิจัย 
และผู๎เชี่ยวชาญที่เข๎ารํวมสนทนากลุํม ดังนี้ 

   1) กลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิต และการตลาด 
   2) กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต 
   3) กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว 
   เชิงเกษตรและสุขภาพ 

4) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
10.31 – 11.00 น. สรุปประเด็นการสนทนา 
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ประเด็นการสนทนา 
 

 จากรํางกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงกลยุทธ์ส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทาน 
ของกิจการเพ่ือสังคมประกอบด๎วย 4 กลยุทธ์ คือ  
 1) กลยุทธ์การพัฒนาผู๎ผลิต และการตลาด 
 2) กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต 
 3) กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ 
 4) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ส าหรับชุมชน

ผู้ผลิตวัตถุดิบ 

1. กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ  
2. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 

1. กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการปลูกสมุนไพร  
2. กลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับชุมชน 

1. กลยุทธ์การพัฒนาผู้ผลิตและการตลาด 
2. กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต  
3. กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ 
4. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4.  

1. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางด้านการผลิต   
2. กลยุทธ์การปรับตัวตามสถานการณ์ 
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 ในการนี้ ผู๎วิจัยน ารํางกลยุทธ์ที่ได๎มาเข๎าสูํกระบวนการสนทนากลุํมเพ่ือหาหาสรุปรํวมเชิง
กลุํมของกลยุทธ์การจัดการความรู๎เชิงรุกส าหรับชุมชนผู๎ผลิตวัตถุดิบในหํวงโซํอุปทานของกิจการเพ่ือ
สังคม จากผู๎เข๎ารํวมสนทนากลุํม ผู๎วิจัยได๎ก าหนดผู๎เชี่ยวชาญเข๎ารํวมการสนทนากลุํม จ านวน 11 ทําน 
ดังนี้ 
 1)  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการวิจัยชุมชน   จ านวน 2 คน  
 2)  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการ   จ านวน 2 คน  
 3)  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด  จ านวน 2 คน  
 4)  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการเชิงกลยุทธ์  จ านวน 2 คน  
 5)  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎  จ านวน 2 คน  
 6)  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการบริหารธุรกิจเกษตร จ านวน 1 คน 
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ภาพการสนทนากลุ่ม 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นางสาวปัชฌา  ตรีมงคล 
ที่อยูํ 18  หมูํ 1  ต. ไทรน๎อย  อ. บางบาล  จ. พระนครศรีอยุธยา 
ที่ท างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2540 ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2545 ส าเร็จการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2559 ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2536 – 2547 เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พ.ศ. 2548 – 2554 นักวิชาการพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการ 
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการ  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  

 


