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7. ความเปนมา
โลกมีการเปลีย่ นแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การแขงขัน
ในโลกปจจุบนั อาศัยความรูที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคมสมัยใหมไมเพียง
ตองการทุน แรงงาน ทรัพยากร ธรรมชาติหรือวัตถุดิบเพื่อสรางมูลคาการผลิตเทานั้น แตยัง
ตองการความรูเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทรัพยสินทางปญญา ทั้งความรูพื้นฐานและความรูเชิง
ประยุกต เพือ่ นําความรูไปสูผลผลิตและการพัฒนางานอยางสรางสรรคตาง ๆ ดังนั้นการ
พัฒนาองคความรูใหมจึงมีผลตอการแขงขัน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน องคกร
สถาบัน ที่เปนฐานสําคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ (ดิเรก ปทมสิริวัฒน. 2547
: 2) การแลกเปลี่ยนความรู พัฒนาองคความรูใหมดวยนวัตกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรูจะทําใหสัดสวนความรู ที่อยูภายในกับภายนอกตัวบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป องคประกอบหลักที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู คือ กระบวนการ
จัดการความรู (จิรัชฌา วิเชียรปญญา. 2548 : 1) ดังนั้นสังคมไทยควรจะสนับสนุนและ
สงเสริมผูสรางความรู โดยมีผูใชความรู เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความสามารถทางการแขงขัน
โดยมีเปาหมายทางสังคม เพื่อทําใหสังคมไทยมีคุณคา นาอยู สันติ โดยใชหลักทางศาสนา คือ
ขันธทั้ง 5 ของสังคมไดแก ศีลธรรม ปญญา เศรษฐกิจถูกตอง รัฐที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
และสังคมเขมแข็ง สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545–
2549) ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปน
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สังคมแหงคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู รวมทั้งเปนสังคมสมานฉันทและเอื้อ
อาทรตอกัน (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม. 2544 : 13–14)
การจัดการความรู และกระบวนการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชนเพราะ
การจัดกระบวนการเรียนรูสาํ หรับชุมชน คือ การชวยใหชุมชนคนพบ และพัฒนาศักยภาพ
ของคนจนใหสามารถพึ่งตนเองได จนกลายเปนชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได ทั้งนี้ตองตั้งอยู
บนหลักการพืน้ ฐาน 4 ประการ คือ 1) สรางความเชื่อมั่น 2) ฟนฟูความสัมพันธ 3)
พัฒนาระบบการจัดการและ 4) พัฒนากระบวนการเรียนรู (เสรี พงศพิศ, วิชติ นันทสุวรรณ
และจํานงค แรกพินิจ. 2544 : 12-13)
กลุมเครือขายองคกรชุมชนในประเทศไทยที่มีการจัดการความรูซึ่งถือเปนองคกรแหง
การเรียนรูในการพึ่งพาตนเองจนมีความเขมแข็งและสามารถปรับตัวเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ในภาคตางๆ เชน กลุมครือขายในภาคใต ของสถาบันการจัดการความรู
ไมเรียง จังหวัด
สุราษฎรธานี ภาคตะวันออก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนของวิบูลย เข็ม
เฉลิม จังหวัดฉะเชิงเทรา และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของตําบลนาขา และตําบลประชา
พัฒนา อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เปนกลุมเครือขายองคกรชุมชนทีไ่ ดยึดหลัก
สวัสดิการชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน และวิสาหกิจชุมชนเปนแนวทางในการพึ่งตนเอง ซึ่งได
ดําเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุมอาชีพ โดยนําวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นมาแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลคา นําภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชใหเขากับสถานการณ เพื่อเปนการลดรายจายเพิ่ม
รายได สรางงานสรางอาชีพใหคนในชุมชน สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได สงผลให
เกิดการพึ่งพาตนเอง เกิดองคความรูและเกิดกระบวนการเรียนรู แตยังขาดการจัดการความรู
ของกลุมที่เปนระบบมากอน ตลอดทั้งไมมีกลไกลหนุนเสริมใหกลุมองคกรชุมชนไดทํางานอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิจัย เรื่อง พัฒนารูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการวิจัย หาก
ทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูควบคูกับกิจกรรมพัฒนากลุมองคกรชุมชนจนมีคุณภาพก็จะ
นําไปสูการจัดการความรูของกลุมองคกรชุมชน ตลอดทั้งขยายผลเกิดองคความรูใหมที่
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
8. แนวคิด ทฤษฎี (ที่ใชเปนกรอบแนวคิดการวิจัย)
1. โนนากะและทาเกอุชิ (Nonaka and Takeuchi. 1995 : 71-72) มีแนวคิด
การดําเนินการจัดการความรู ไดแก 1) สรางวิสยั ทัศนเกี่ยวกับความรู 2) สรางทีมจัดการ
ความรู 3) สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ ยางเขมขน 4) จัดการความรูควบคูไป
กับกิจกรรมพัฒนาสินคา/วิธีการใหม ๆ 5) จัดองคกรแบบใชพนักงานระดับกลาง 6) เปลี่ยน
องคกรที่มีหลายบริบทอยูในเวลาเดียวกัน 7) สรางเครือขายรวมกับโลกภายนอก และ
2. วิจารณ พานิช (2548 : 91-92) มีแนวคิดการดําเนินการจัดการความรู
ไดแก 1) สรางวิสัยทัศนความรู 2) สรางทีมจัดการความรู 3) เริ่มจากทุนปญญาที่มีอยู
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4) สรางบรรยากาศของการแลกเปลีย่ นเรียนรูอยางเขมขน 5)จัดการความรูควบคูกิจกรรม
พัฒนาสินคาหรือรูปแบบใหม ๆ 6) จัดองคกรแบบใชพนักงานระดับกลาง 7) เปลี่ยนองคกร
แบบหลายบริบทในเวลาเดียวกัน 8) สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก 9) วัฒนธรรม
แนวราบสื่อสารอยางอิสระทุกทิศทาง 10) สรางวัฒนธรรมจดบันทึก 11) ประเมินผลการ
ดําเนินการจัดการความรู และ
3. วิอิก (Wiig. 1993 : 51) มีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู และ
ขั้นตอนสําคัญของกระบวนการความรู 4 ขั้นตอน คือ 1) การสรางความรู 2) การยึดถือ
ความรู 3) การรวมความรูไ วในแหลงเดียวกัน และ 4) การประยุกตใชความรู
9. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการความรูและแผนกิจกรรมขององคกรชุมชนที่สอดคลอง
กับบริบทสภาพทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาและทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชนควบคูกับ
แผนกิจกรรมขององคกรชุมชน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินการจัดการความรูขององคกรชุมชน
4. เพื่อประเมินตัวชีว้ ัดความสําเร็จการจัดการความรูขององคกรชุมชน
5. เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูขององคกรชุมชน
10. สมมติฐานวิจัย (ถามี) คําถามในการวิจัย
1. กอนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชนกลุมเปาหมายมีการ
จัดการความรูอยางไร
2. รูปแบบการจัดความรูขององคกรชุมชนที่นําไปสูการพัฒนาองคกรชุมชนอยางมี
เหมาะสมควรเปนอยางไร
3. ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูขององคกรชุมชนทั้งในภาพรวม
ประเภทของกิจกรรม ควรเปนอยางไร
11. ประเด็นงานวิจัย (สามารถจัดใหอยูในระบบใดตอไปนี้)
( ) ระบบการศึกษา (Education System)
( ) ระบบเศรษฐกิจ (Economic System)
( ) ระบบสุขภาพ (Health System)
( ) ระบบการจัดการทรัพยากรและการจัดการฟารม (Resources Management
and Farming System)
( ) ระบบสังคม (Social System)
( ) ระบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม
(Sciences, Technology, Energy and Environment System)
( ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร (Information and
Communication Technology System)
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12. ระเบียบวิธีวิจยั
1. พื้นที่การวิจัย เปนพื้นที่และกลุมเปาหมายการวิจัย คือ องคกรชุมชนดานสหกรณ
อาชีพ และภูมิปญญา พิจารณาคัดเลือกมาจํานวน 2 หมูบาน ไดแก
1.1 บานน้ําเกลี้ยง ตําบลนาขา อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม องคกร
ชุมชนไดแก กลุมสหกรณการเกษตรประชาคมบานน้าํ เกลี้ยงเวียงชัย กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม
กลุมปุยชีวภาพ และกลุมนวดแผนไทย
1.2 บานเหลาราษฎรพัฒนา ตําบลประชาพัฒนา อําเภอวาปปทุม จังหวัด
มหาสารคาม องคกรชุมชน ไดแก กลุมปุยชีวภาพ กลุมแปรรูปขนมจีนสมุนไพร กลุมอนุรักษ
วัฒนธรรม และกลุมออมทรัพย
2. วิธีการไดมาของกลุมเปาหมายการวิจัย
พื้นที่ 2 หมูบาน โดยเลือกใชบานน้ําเกลี้ยง หมู 8 ตําบลนาขา อําเภอวาปปทุม
และบานเหลาราษฎรพัฒนา หมู 11 ตําบลประชาพัฒนา อําเภอวาปปทุม จังหวัด
มหาสารคาม เปนพื้นที่ในการวิจัย ดวยเหตุผลที่วาเปนหมูบานทีม่ ีกลุมองคกรชุมชนที่
หลากหลาย มีกิจกรรมอยูในระหวางการพัฒนาและมีการพัฒนาที่ตอเนื่อง แตยังไมไดนํา
รูปแบบการจัดการความรูมากอน ซึ่งผูนําสมาชิกกลุมในพื้นที่เปาหมายเปนผูที่มีความแตกตาง
กันมากทั้งความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณในการทํางาน วัฒนธรรมการทํางาน
ดังนั้นเปาหมายผูรวมวิจัยครั้งนี้ จึงเปนบุคคลที่ปฏิบตั ิงานอยูในกลุมองคกรชุมชนที่เปนพื้นที่
เปาหมาย 2 หมูบาน ในชวงที่ทําการวิจัย รวมทั้งสิ้น 42 คน จําแนกเปนผูอํานวยความ
สะดวก หมูบานละ 2 คน รวม 4 คน ผูปฏิบัติงานกลุม หมูบานละ 16 คน รวม 32 คน และ
ผูจดบันทึก หมูบานและ 1 คน รวม 2 คน และผูประสานงาน หมูบานละ 2 คน รวม 4 คน
3. เครื่องมือ
3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 7 ชนิด คือ
1) แบบสอบถามขอมูลรายครัวเรือน ซึ่งประกอบดวย ชุดที่ 1 ขอมูล
ครอบครัวและการพัฒนาทรัพยากร ชุดที่ 2 บันทึกรายรับรายจาย
2) แบบฟอรมการสนทนากลุมตามกรอบประเด็นตัวชีว้ ัดความสําเร็จในการ
จัดการความรูขององคกรชุมชน 11 ประเด็น
3) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางในการเก็บขอมูลเชิงลึก สําหรับองคกร
ชุมชนและผูมสี วนเกี่ยวของ
4) แบบประเมินความพึงพอใจการดําเนินการจัดการความรูขององคกรชุมชน
มีทั้งหมด 5 ดาน รวมจํานวนวิเคราะหคัดเลือก 25 ขอ
5) แบบประเมินตัวชีว้ ัดความสําเร็จการจัดการความรูขององคกรชุมชน
ประกอบดวย โครงสรางองคกร การบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ/ทรัพยากร
ผลประโยชน การพัฒนาขีดความสามารถขององคกร และการจัดการความรู มีทั้งหมด 6
มาตรฐาน 19 ตัวชีว้ ัด 30 องคประกอบตัวชี้วัด
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6) แบบบันทึกผลหลังการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู (After Action Review)
มีทั้งหมด 6 ประเด็น
3.2 วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1) แบบสอบถามขอมูลรายครัวเรือน พัฒนาจากแบบสอบถามของทีมที่
ปรึกษาและทีมงานวิจัยภาคสนามตําบลประชาพัฒนา อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
(2546 : 118-126) มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1.1) กําหนดประเด็นในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําขอมูลมาใชในการ
วางแผนและพัฒนา การลดรายจายและเพิ่มรายได โดยมีเปาหมายเพื่อใหคนในชุมชนไดรูจัก
ตนเอง รูจักทรัพยากรและสามารถจัดการทรัพยากรขั้นพื้นฐานได มีกรอบประเด็น 2 สวน
หลัก สวนที่ 1 คือ ศักยภาพของชุมชนไดแก ขอมูลสมาชิกในครอบรัว ขอมูลที่ดิน ขอมูล
ทรัพยากรสัตวเลี้ยงในครอบครัว รายไดประจําและรายไดอื่น ๆ รายจายทั้งสิ้นเปลือง และ
หนี้สิน สถานภาพทางสังคมในชุมชน ปญหาและความตองการของครอบครัว ปญหาและความ
ตองการที่จะพัฒนา สวนที่ 2 คือ บัญชีสํารวจ ขอมูลรายไดประจําวันของครัวเรือน และบัญชี
สํารวจรายจายประจําวันของครัวเรือน
1.2) นําแบบสอบถามไปใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ
และนํามาปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นผานการตรวจความเที่ยงตรงทางเนื้อหาและโครงสรางโดย
ผูเชี่ยวชาญชุดเดิม ผลปรากฏวาผูเชี่ยวชาญไดเห็นชอบกับแบบสอบถามดังกลาววาครอบคลุม
ประเด็นที่ตองการศึกษา
1.3) นําแบบสอบถามขอมูลรายครัวเรือนมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและผูเ ชี่ยวชาญ
1.4) จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพื่อใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
2. แบบฟอรมการสนทนากลุมตามประเด็นกรอบตัวชีว้ ัดความสําเร็จที่สงผลตอ
การจัดการความรูขององคกรชุมชนเพื่อสํารวจศักยภาพของผูนํากลุมองคกรชุมชนและ
ความสามารถในการคิด การพัฒนางานใหดีขึ้น มีทั้งหมด 11 ประเด็นคือ 1) การมีสวนรวม
2) ภาวะผูนํา 3) โครงสรางองคกร 4) การประเมินสภาพปญหา 5) การระดมทุน 6) ทักษะ
การคิดวิเคราะห 7) การเชื่อมโยงเครือขายหนวยงานอื่น ๆ 8) หนวยงานสนับสนุน 9)
ความสามารถในการพัฒนา 10) องคความรูเดน และ 11) การจัดการความรู หลังจากนั้นให
จัดอันดับความสําคัญเพียง 5 ลําดับ โดยใชแถบสติกเกอรสี โดยใชผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่
ประเมินแบบสอบถามขอมูลรายครัวเรือนในขอ 1 มาปรับปรุงและนําไปทดลองใชในการสนทนา
กลุมองคกรชุมชนบานดอนมัน ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏ
วาสามารถสื่อความหมายและสัมภาษณไดครบทุกประเด็นแลวนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ หลังจากนั้นนําเอาแบบฟอรมการสนทนากลุมมาปรับปรุงแกไขตามทีไ่ ดเสนอแนะ
เพื่อนําไปใชเปนกรอบตัวชีว้ ัดความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรชุมชนในระหวาง
ดําเนินงานและหลังดําเนินงาน
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3. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางในการเก็บขอมูลเชิงลึก พัฒนาจาก
แบบสอบถามของกรมสงเสริมสหกรณ (2547: 122-123) มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้
3.1) กําหนดประเด็นที่จะใชในการสัมภาษณและเก็บขอมูลแบบมีสวน
รวม ซึ่งมีทั้งหมด 19 ประเด็น คือ 1) ชื่อกลุม/องคกรชุมชน 2) ที่ตั้งกลุม/องคกรชุมชน 3)
ชื่อประธานกลุม/องคกรชุมชนและสถานที่ติดตอ 4) ชื่อผูประสานงานของกลุม/องคกรชุมชน
5) ประวัติความเปนมาของกลุม/องคกรชุมชน 6) อุดมการณรวมของกลุม/องคกรชุมชน
7) วัตถุประสงคของกลุม/องคกรชุมชน 8) การบริหารจัดการกลุม/องคกรชุมชน 9) ประเภท
ของกิจกรรมกลุม/องคกรชุมชน 10) กิจกรรมที่กลุม/องคกรชุมชนประสบผลสําเร็จ 11) กลุม/
องคกรชุมชนมีความรูเดน สามารถถายทอดใหแกผูสนใจ 12) ผลิตภัณฑ/สินคาที่กลุม
ดําเนินงานตอเนื่องและเปนเอกลักษณของทองถิ่น 13) กลุม/องคกรชุมชนมีวิธใี นการบริหาร
จัดการที่ดีอยางไร 14) ปญหาอุปสรรคของกลุม/องคกรชุมชนที่ประสบอยู 15) แนวทาง
แกปญหาของกลุม/องคกรชุมชนตองการแกไขใหเปนจริง 16) ทีมงานหลักของกลุม/องคกร
ชุมชนที่จะเขารวมกิจกรรมใหตอเนื่องระบุชื่อไมนอยกวา 5 คน 17) ทีมงานรวมในชุมชนที่จะ
เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง 18) กลุม/องคกรชุมชนไดมีการเชื่อมโยงเครือขาย
พันธมิตรหรือไมอยางไร 19) แผนงานที่กลุมจะดําเนินการตอไป 1- 2 ป คืออะไร
3.2) นําเอาแบบสัมภาษณขอมูลพื้นฐานกลุม/องคกรชุมชน ที่ไดพัฒนา
จากขอ 3.1 มาจัดทําเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกโดยผาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ หลังจากนั้นนําเอาแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามที่ได
เสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นผานการตรวจความเที่ยงตรงทางเนื้อหาและ
โครงสราง โดยใชผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ประเมินแบบสอบถามขอมูลรายครัวเรือนในขอ 1 มา
ปรับปรุงและนําไปทดลองใชในการสัมภาษณกลุมองคกรชุมชนบานดอนมัน ตําบลขามเรียง
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏวาสามารถสื่อความหมายและสัมภาษณไดครบ
ทุกประเด็นแลวนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ หลังจากนั้นนําเอาแบบสัมภาษณ
มาปรับปรุงแกไขตามที่ไดเสนอแนะ จัดพิมพเพื่อใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
4. แบบประเมินการดําเนินการจัดการความรูของกลุมองคกรชุมชนเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100)
4.1) ศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการความรูขององคกร (The
Knowledge Management Assessment Tool: KMAT) (บุญดี บุญญากิจ และคณะ. 2547 :
157-179) แลวพิจารณาคัดเลือกประเด็นหลักมาใชใหสอดคลองกับบริบทของกลุมองคกรชุมชน
มีทั้งหมด 5 ดาน คือ 1) กระบวนการจัดการความรู 2) ภาวะผูนําในการจัดการความรู 3)
วัฒนธรรมองคกรจัดการความรู 4 ) เทคโนโลยีในการจัดการความรู และ 5) การวัดผลการ
จัดการความรู
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4.2) สรางแบบประเมินความพึงพอใจการดําเนินการจัดการความรูขององคกร
ชุมชนมีทั้งหมด 34 ขอ ครอบคลุมทั้ง 5 ดาน ในขอ 4.1 แลวใหคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขเหลือ
เพียง 26 ขอ
4.3) นําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริง แลวนํามาตรวจใหคะแนน วิเคราะหหา
คุณภาพแบบประเมินการดําเนินการ วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอและรายรวมโดย
ใชคา t-test มีคาอยูระหวาง 2.05 ถึง 7.68 นําขอที่ 13 ที่มีคาอํานาจจําแนกไมเขาเกณฑตัดออก
ไดขอคําถามครบทั้ง 25 ขอ แลวนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ พบวามีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ 0.92
5. แบบประเมินตัวชีว้ ัดความสําเร็จการจัดการความรูขององคกรชุมชนดําเนินการ
ดังนี้
5.1) ศึกษาการสรางตัวชีว้ ัดกลุมองคกรชุมชนและแบบการประเมินผลสําเร็จ
จากศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามของฉลาด จันทรสมบัติ (2547 : 90-112) แผน
แมบทชุมชนตําบลประชาพัฒนาของทีมที่ปรึกษาและทีมงานวิจัยภาคสนามตําบลประชาพัฒนา
(2546 : 51-111) การพัฒนาตัวชีว้ ัดชุมชนเขมแข็ง กลุมองคกร และเครือขายองคกรชุมชน
ของคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรการสรางชุมชนเขมแข็งจังหวัดมหาสารคาม (2547 :
9-36) องคกรชุมชนมีตัวชีว้ ัด 5 ดาน คือ 1) ดานโครงสราง 2) ดานการบริหารจัดการ
องคกร 3) ดานการบริหารงบประมาณ/ทรัพยากร 4) ดานผลประโยชน 5) ดานพัฒนาขีด
ความสามารถองคกร เครือขายองคกรชุมชนมีตัวชี้วดั 7 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการเรียนรู
และถอดบทเรียน 2) ดานการสรางและพัฒนาเครือขาย 3) ดานการบริหารจัดการองคกรและ
เครือขาย 4) การเชื่อมโยงและขยายเครือขาย 5) การมีสวนรวมของชุมชนภาคี 6) การ
ขยายผล และ 7) ดานผลกระทบ ดานการจัดการความรู มีตัวชี้วดั 10 ดาน คือ 1) การ
สรางทีมและแกนนํา 2) การประเมินและวิเคราะหสภาพปญหาและจัดระบบการจัดการความรู
3) การคิดและตั้งคําถามเชิงวิเคราะห 4) การจัดทําแผนและปฏิบัตติ ามแผน 5) การสังเกต
สะทอนผลและสรุปบทเรียน 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 7) การยกระดับองคความรูและพัฒนาให
เปนความรูชัดแจง 8 ) การประเมินผลและปรับปรุงการจัดการความรูตามแผนงานและกิจกรรม
9) บทบาทของหนวยงานภายนอก 10) การเชื่อมโยงกับกลุมอื่น ๆ และหนวยงาน หลังจาก
นั้นนํามาสรางเปนตัวชีว้ ัดความสําเร็จการจัดการความรูขององคกรชุมชนทั้ง 6 ดาน โดยผาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และนํามาปรับปรุงแกไข นําไปผานการตรวจความเที่ยงตรง
ทางเนื้อหาและโครงสราง โดยใชผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ประเมินแบบสอบถามขอมูลราย
ครัวเรือนในขอ 1 แลวนํามาปรับปรุงแกไข และนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธอีกครั้ง นําเอาตัวชี้วัดความสําเร็จขององคกรชุมชนมาปรับปรุงแกไขตามที่ได

8
เสนอแนะ มีทั้งหมด 6 มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด 30 องคประกอบตัวชี้วัด จัดพิมพเพื่อใชใน
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
นําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริง แลวนํามาตรวจใหคะแนน วิเคราะหหาคุณภาพแบบ
ประเมินการดําเนินการ วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอและรายรวม โดยใช Item total
correlation มีคาอยูระหวาง .46 ถึง .99 ซึ่งเขาเกณฑหมดทุกขอ แลวนํามาวิเคราะหหาความ
เชื่อมั่นของแบบประเมินทัง้ ฉบับโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) และมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.98
6. แบบบันทึกผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เปนการถอด
บทเรียนและประยุกตใชในการติดตามประเมินผลภายในของศุภวัลย พลายนอย (2547 : 1-13)
ถือเปนเครื่องมือใชในการเรียนรูระหวางปฏิบัตใิ นการสรุปบทเรียนจากประสบการณ และการ
เรียนรูภายหลังปฏิบัติงาน คือ การประชุมทบทวนงาน ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชตามประเด็นโดย
จัดทําเปนคูมือเพื่อใชในการแลกเปลีย่ นเรียนรูการสรางความเขาใจใหตรงกัน และซึ่งชุดความรู
ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนดังกลาว ผานการตรวจความเทีย่ งตรงทาง
เนื้อหาและโครงสราง โดยใชผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกับทีป่ ระเมินแบบสอบถามขอมูลรายครัวเรือน
ในขอ 1 แลวนํามาปรับปรุงแกไขมีทั้งหมาด 6 ประเด็นหลัก คือ 1) ทานมีเปาหมายในการ
เรียนรูวันนี้คืออะไร 2) ทานไดสั่งที่ทานบรรลุตามเปาหมายคืออะไร 3) ทานไมไดสิ่งที่ทาน
คาดหวังไวคืออะไร 4) การเรียนรูดวยวิธกี ารปฏิบตั ิ/เรื่องเลา ดีหรือไม เพราะเหตุใด 5) การ
เรียนรูดวยวิธปี ฏิบัติ/เรื่องเลาในประเด็นใดที่ทานตองกลับไปทบทวน และ 6) กลับไปยังกลุม
องคกรชุมชนของทานแลวจะทําอะไรกอน-หลัง มาปรับปรุงแกไข ตามที่เสนอแนะ จัดพิมพ
เพื่อใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1) แบบสอบถามขอมูลรายครัวเรือน กอนเก็บขอมูลรายครัวเรือนโดยใช
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้ ไดประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบประเด็นใหแก
ตัวแทนกลุมองคกรชุมชนพืน้ ที่เปาหมายไดจนเปนที่เขาใจแลวใหผชู ว ยวิจัยซึ่งเปนนักวิจัย
ชาวบานไดเก็บขอมูลรายครัวเรือนเปนเวลา 1 เดือน แลวนําขอมูลที่เก็บไดมารวมกันสรุป
วิเคราะหตามประเด็นเปนรายพื้นที่เปาหมาย และนําขอมูลดังกลาวใชเรียนรูในการจัดทําแผน
แมบทชุมชน
2) แบบฟอรมการสนทนากลุม (Focus group) ผูวิจัยไดมีการสนทนากลุม
ตามกรอบประเด็นตัวชี้วัดความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรชุมชน และจัดอันดับ
ความสําคัญของตัวชีว้ ัดความสําเร็จในลักษณะของการระดมพลังสมอง ไดประชุมชี้แจงในการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบประเด็น ใหแกผูนําชุมชน และตัวแทนกลุมองคกรชุมชนพื้นที่
เปาหมายจนเปนที่เขาใจ แลวใหผชู วยผูว ิจัยและผูใ หขอ มูลสําคัญ ไดรวมกันประชุมสนทนา
กลุม ในทั้งหมด 11 ประเด็น ไดชวยกันวิเคราะหสรุปเปนภาพรวมของแตละหมูบานพื้นที่
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เปาหมาย เพื่อไดกรอบตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการความรูขององคกรชุมชน ใชเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงลึกทั้งกอนและหลังโครงการ
3) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางในการเก็บขอมูลเชิงลึก ผูวิจัย และผูชว ย
นักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกตามประเด็นที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อนํามาใชในการวางแผนพัฒนา
กลุมองคกรชุมชนในการบริหารจัดการ การผลิต การเงินและบัญชีหรือการตลาด ซึ่งเปน
ประเด็นที่กลุม องคกรชุมชนตองการพัฒนาตนเอง ใหเกิดการเรียนรู การจัดการความรูจนครบ
ประเด็นที่ตองการซึ่งแตละกลุมมีประเด็นที่เก็บใหครบจํานวน 19 ขอ บางกลุมตองเก็บขอมูล
2-3 ครั้ง
4) แบบประเมินความพึงพอใจการดําเนินการจัดการความรูขององคกรชุมชน
ผูวิจัยและผูช ว ยวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตามดานตาง ๆ รวม 5 ดาน คือ 1) กระบวนการ
จัดการความรู 2) ภาวะผูนําในการจัดการความรู 3) วัฒนธรรมองคกรจัดการความรู 4 )
เทคโนโลยีในการจัดการความรู และ 5) การวัดผลการจัดการความรูจนครบทุกขอ จํานวน 1
ครั้ง ของแตละกลุมองคกรชุมชน
5) แบบประเมินตัวชีว้ ัดความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรชุมชน เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินตัวชีว้ ดั ความสําเร็จการจัดการความรูควบคูกบั การดําเนินงาน
ขององคกรชุมชน ระหวางดําเนินงานและหลังดําเนินงานวิจัยกับองคกรชุมชนกลุมเปาหมาย 8
กลุม จําแนกเปน ผูปฏิบตั ิงานกลุม ๆ ละ 4 คน รวม 32 คน ผูจดบันทึกขอมูล หมูบานละ 1
คน รวม 2 คน ผูประสานงานหมูบานละ 2 คน รวม 4 คน และผูอํานวยความสะดวกหมูบาน
ละ 2 คน รวม 4 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 42 คน
6) แบบบันทึกผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) เก็บรวบรวม
ขอมูลหลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู การสรุปบทเรียน ในแตละครั้งกับกลุมองคกรชุมชน
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนและไมกําหนดไวในแผน รวมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อดูความกาวหนา
ของผูปฏิบัติงานกลุม ผูจัดบันทึกขอมูล ผูอํานวยความสะดวก ผูประสานงาน และสมาชิกของ
กลุมองคกรชุมชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล
1) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน ใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ในการคํานวณสถิติ ดังตอไปนี้
1.1) คํานวณคาความถี่ และรอยละของคําถามแตละขอในตอนที่ 1
1.2) คํานวณคาความถี่ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคําถามแตละตอน
2) การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ไปวิเคราะหสรุปเปนประเด็นตาง ๆ
และจัดแยกเปนหมวดหมูตามกรอบแนวคิดของการวิจัย จัดเก็บผลการวิเคราะหการสัมภาษณ
ขององคกรชุมชนแตละพื้นที่ไวในรูปแผนภาพไดอะแกรม
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3) การวิเคราะหตัวชี้วัดความสําเร็จการจัดการความรูขององคกรชุมชน
ประเมินการดําเนินงานในการจัดการความรูขององคกรชุมชนและประเมินความพึงพอใจในการ
จัดการความรูขององคกรชุมชน โดยสรุปเปนประเด็นยอยแลวสรุปเปนภาพรวมในลักษณะของ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในลักษณะแผนภูมิและอื่น ๆ
13. สรุปสาระสําคัญของการวิจัย
1. ผลจากการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทสี่ ําคัญในการดําเนินงานการ
ความรูควบคูก ับการพัฒนากลุมองคกรชุมชนที่สอดคลองกับบริบทสภาพทองถิ่น ผูวิจัยไดทํา
แผนกิจกรรมการเรียนรูควบคูกับการจัดการความรูองคกรชุมชน ตามรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการความรูองคกรชุมชน แบงออกเปน 5 ระยะ คือ 1) การเตรียมชุมชน 2) การสราง
แรงจูงใจ จิตสํานึก สงเสริมการมีสวนรวมและสรางวิสยั ทัศน 3) การจัดทําแผน/พัฒนา
ศักยภาพทีม 4) นําแผนไปปฏิบัติและพัฒนางานและ 5) ประเมินสรุปผล หลังจากนั้นได
นําเสนอใหอาจารยควบคุมวิทยานิพนธและผูเชีย่ วชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความสมบูรณ ไดมี
การปรับปรุงกิจกรรมในการดําเนินการ ขั้นสรางทีมและแกนนํา โดยใหมีการสมัครเขารวมเปน
อันดับแรก และในเรื่อง อุปกรณ เครื่องมือ สื่อ ควรใหความสําคัญในเรื่องวีซีดีกรณีศึกษากลุมที่
ดีเดนเปนอันดับแรก แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
สมบูรณสงผลใหนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูควบคูกบั การจัดการความรูตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญไดจริง
2. การพัฒนาและทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชน
2.1) การพัฒนาโดยการสรางรูปแบบการจัดการความรู (Conceptual Model)
เปนรูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชนชั่วคราว (Tentative Conceptual Model) โดยนํา
แนวคิดการดําเนินการจัดการความรูของโนนากะและทาเกชิ วิจารณพานิช และกระบวนการ
จัดการความรู วิอิก แลวนําเอารูปแบบ เสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ความเปนไปไดในทางปฏิบัติและความสอดคลองของแผนดําเนินการกับรูปแบบ
การจัดการความรูขององคกรชุมชน ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญพบดังนี้ 1) ความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรูโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.80
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .48 2) ความเปนไปไดในทางปฏิบัตขิ องรูปแบบการ
จัดการความรูขององคกรชุมชนโดยรวมอยูในระดับเปนไปไดมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 และ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากัน .51 และ 3) ความสอดคลองระหวางแผนดําเนินการกับ
รูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชนโดยรวมอยูในระดับสอดคลองมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
4.64 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .61
2.2) ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชน และ
ปรับปรุงแกไข แบงเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 การดําเนินการตามแผนกิจกรรมกลุมควบคูก ับ
การจัดการความรู 1) เตรียมชุมชน เปนการเตรียมความพรอมใหกับคน กลุมคน
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และผูมีสวนเกีย่ วของไดเขามามีสวนรวม 2) สรางแรงจูงใจ จิตสํานึก สงเสริมการมีสวนรวม
และสรางวิสยั ทัศน เปนการเรียนรูรวมกันและพัฒนาการของการมีสวนรวมในขั้นเบื้องตนจนถึง
ขั้นการมีสวนรวมดวยความเต็มใจใน 3) จัดทําแผน/พัฒนาศักยภาพทีม เปนการเรียนรูรวมกัน
และการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของทีมและแกนนําใหเกิดความตระหนัก 4) นําแผน
ไปปฏิบตั ิดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพือ่ สรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการ
ความรูในประเด็นกิจกรรมที่ใกลเคียงกันกอนทั้งบานน้ําเกลี้ยงและบานเหลาราษฎรพัฒนา คือ
ทดลองผลิตปุย ชีวภาพไปใชกับการปลูกขาวทดลองเปรียบเทียบกับการใชปุยเคมี 5) ยกระดับ
ความรู ปรับปรุงแผน และปฏิบัติจริงตามขอตกลงในประเด็นที่กลุมองคกรชุมชนสนใจ ไดแก
กิจกรรมพัฒนางานของกลุมขนมจีนสมุนไพร บานเหลาราษฎรพัฒนาทดลองผลิตแปงหมัก
ขนมจีนของตนเอง สวนกลุม สหกรณการเกษตรประชาคมน้ําเกลี้ยงเวียงชัย บานน้ําเกลี้ยง
ทดลองเพาะชํากลาหมอนพันธุ แมลูกดกเพื่อใชในการปลูกหมอนนําใบและผลมาใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตสินคา และชวงที่ 2 ประเมินผลสรุป เพือ่ เปนการประเมินผลกระบวนการจัดการ
ความรูและการเรียนรูในระดับกลุม ขามกลุม และหมูบา น สงเสริมใหกลุมองคกรชุมชนได
ทบทวนชิ้นงานดีเดน และเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน ชุดความรูท ี่ผานการปฏิบัติทดลองแลว
ทดลองอีก แผนพับ เว็บไซต จากการทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชน
ตามขั้นตอน แผนงานกิจกรรม ระยะเวลา ความพรอมของทีม ผูรวมวิจัยทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคการวิจัยอยางมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนาคน พัฒนางานและองคกรชุมชน ดัง
ภาพประกอบ 1 ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชนตามลักษณะของ
ประเภทกิจกรรม ขนาดขององคกรชุมชน ในการจัดการความรู และองคความรูโดยรวม พบวา
2.2.1 การจัดการความรู
1) การสรางความรู กอนการดําเนินการการสรางหรือแสวงหา
ความรูใหกลุมองคกรของตนเองที่เปนจริงและใหเกิดความยั่งยืน ทํางานตอเนื่องนั้น มีองค
ความรูที่เดนและเปนเอกลักษณเปนจุดขายยังมองไมรอบดาน และยังไมเกิดกระบวนการปฏิบตั ิ
และผลผลิตทีเ่ ปนจริง ยังขาดความรูเรื่องการใชและเชือ่ มโยงขอมูลดานคอมพิวเตอร หลังการ
ดําเนินการวิจัย มีประสบการณในการไปศึกษาดูงาน ฝกอบรมจากกลุมเครือขายมีผลงานดีเดน
เรื่องเลากรณีศึกษาวีซีดี ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ การบริหารจัดการและ
การใหบริการแกผูใชบริการมีความประทับใจมากขึ้น มีการสรางองคความรูใหมของกลุม
องคกรตนเองที่เปนเอกลักษณ ตลอดทั้งการสรางเครือขายแหงความรวมมือที่มองถึงเปาหมาย
ระยะยาว เชน สหกรณการเกษตรประชาคมน้ําเกลี้ยงเวียงชัย สรางองคความรูผลิตน้ําผลไมและ
เกิดเครือขายการปลูกหมอนพันธุแมลูกดกเปนวัตถุดิบปอนการผลิต กลุมขนมจีนสมุนไพร
ตองการลดคาใชจายจึงผลิตแปงหมักขนมจีนขึ้นใชเอง สวนกลุมออมทรัพยแสวงหาความรูและ
เตรียมการจัดตั้งธนาคารหมูบานเพื่อคนในชุมชน
2 ) การจําแนกความรู กอนการดําเนินการวิจัย มีการจัดระบบองคความรู
ของกลุมอยูบางแตอาศัยนักวิชาการจากภายนอก กลุมจะเปนผูเชื่อมโยงองคความรูและสะทอน
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ผลถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑของกลุมที่ไมสามารถแขงขันได ยังไมสามารถลดคาใชจาย
ที่จะซื้อวัตถุดิบจากภายนอก ไมมีการจัดระบบความสําคัญขององคความรูเดนและแสวงหา
ความรูเปนไปตามกระแสนิยม มีการลอกเลียนแบบ แตผลิตภัณฑทไี่ มเปนเอกลักษณ หลังการ
ดําเนินการวิจัย มีการจัดระบบองคความรูเดนและชัดเจนขึ้น มีวิธีการอะไรที่จะเปนเอกลักษณ
ของชุมชน มีการรวมคิดรวมปฏิบัติในแตละกระบวนการผลิต เพื่อใหไดสูตร วิธีการปฏิบัตทิ ี่ดี
และมีการจดบันทึกขอมูลเปนรายบุคคลเพิ่มขึ้น
3) การจัดเก็บความรู กอนการดําเนินการวิจัย มีการจัดเก็บความรูข องสื่อ
บุคคลและสื่อของกลุมในลักษณะสื่อเอกสารทั่วไป และสิ่งพิมพอยูบาง แตยังไมนําคอมพิวเตอร
มาใชในการจัดเก็บขอมูล มีการสรุปผลการดําเนินงานและองคความรูเ ปนครั้งคราว โดยอาศัย
นักวิชาการจากภายนอก หลังการดําเนินการวิจัย มีการจัดเก็บความรูของกลุมเปนเอกสารและ
สิ่งพิมพ เอกสารอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น มีการจดบันทึกลงในสมุดเปนรายบุคคลตามบทบาท
หนาที่และมีผบู ันทึกขอมูลตามประเภทกิจกรรม มีการจัดเก็บลงในฐานขอมูลคอมพิวเตอร และ
มีการบันทึกลงในเว็บไซตของกลุมตนเอง
4) การนําความรูไปใช กอนการดําเนินการวิจัย มีการนําความรูไปใชทั้ง
ลักษณะสื่อบุคคลและสื่อเอกสารทั่วไป ยังไมมีการนําเอาสื่ออิเล็กทรอนิกสไปใช การเชื่อมโยง
ความรูจากภายนอกอยูในขีดจํากัด หลังการดําเนินการวิจัย มีการนําความรูไปใชทั้งในสื่อ
บุคคล เอกสารทั่วไปเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงติดตอสื่อสารกับเครือขายทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนไดมากขึ้น ชุมชนมีศูนยจัดการความรูขององคกรชุมชนแตละหมูบาน
มีสถานที่ตั้งศูนยที่ชัดเจนและสามารถใหบริการแกสมาชิกกลุม ตลอดทั้งประชาชน นักเรียน
นักศึกษาในหมูบานที่สนใจ
5) การแบงปนแลกเปลีย่ นความรู กอนการดําเนินการวิจัย มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู สอนงานของกลุมในลักษณะของเวทีจริง คือการพูดคุย ซักถาม สาธิต ลงมือ
ปฏิบัติ ณ สถานที่ตั้งของกลุมองคกรชุมชน หลังดําเนินการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนใน
ชุมชนและนอกชุมชน ทั้งเวทีจริง และเวทีเสมือน โดยผานอินเทอรเน็ตหรือเว็บไซตไดมากขึ้น
งายตอการเขาถึงขอมูลและองคความรูในประเด็นที่สนใจ
6) การประเมินความรู กอนดําเนินการวิจยั คนในกลุมองคกรที่เปนบุคคล
เรียนรู ทํางานเดี่ยว ๆ ตัวใครตัวมัน ตางคนตางคิดตางตัดสินใจ รอการสั่งการจากผูนํากลุม ไมมี
มาตรฐานในการทํางาน ไมมีอินเทอรเน็ต ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรในการเชื่อมโยงขอมูล ทํางาน
รวมกันเปนครั้งคราวและยึดถือขอมูลของตนเองไมยอมแลกเปลี่ยน ไมมีศูนยจัดการความรูของ
องคกรชุมชนที่ชัดเจน หลังการดําเนินการวิจัย คนในกลุมองคกรชุมชนเปนบุคคลที่ใฝเรียนรู
มากขึ้น มีการทํางานเปนทีม ทํางานอยางมีเปาหมายและมีมาตรฐานการทํางาน มีเครื่อง
คอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชนไดมาก
ขึ้น มีศูนยจัดการความรูขององคกรชุมชนในแตละหมูบาน มีโครงสรางการบริหารที่เปนจริง
มากขึ้น รวมกันคิด กําหนดการวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคทที่ าํ งานรวมกัน
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อยางชัดเจนในระยะ 1–3 ป มีการทํางานรวมกันทั้งในสวนของกลุม องคกรชุมชนและสมาชิก
การบริหารสวนตําบลประจําหมูบานเปนการเชื่อมตอการทํางานของชุมชนใหเกิดความยั่งยืนได
2.2.2 องคความรู จําแนกเปนบุคคล กลุม องคกรชุมชนและหมูบาน
1) บุคคลมีการดึงความรูที่ฝงลึกอยูในตัวเอง มาผสมผสานกับความรูที่ได
จากภายนอก นําเอาไปปฏิบัติ ปรับปรุงพัฒนางานจนไดขอสรุป และมีการจดบันทึกเปนเอกสาร
หลักฐานใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือน จะเห็นไดจากผูปฏิบัติงานกลุม ผู
อํานวยความสะดวก ผูจดบันทึกและผูประสานงาน ไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่เกิดเปน
บุคคลใฝเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติเปนไปตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว
2) กลุ ม องค ก รชุ ม ชนมี ก ารบริ ห ารจั ด การโครงสร า ง การคิ ด วิ เ คราะห
กําหนดเปาหมาย การทํางานรวมกัน มาตรฐานการทํางาน และการปฏิบัติงานควบคูกับการ
จัดการความรู จากประเด็นที่งาย มองเห็นความสําเร็จแลวมีการตั้งโจทยคําถามที่ทาทายเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู นําไปสูการพึ่งตนเองในดานวัตถุดิบ การปรับสภาพ
ของดิน การจัดอันดับความสําคัญรูเทาทันไมเสียเปรียบภายนอก นําไปสูการรูจักตนเอง การ
รูจักทรัพยากร และสามารถจัดการทรัพยากรขั้นพื้นฐานไดในบางสวน ในดานเทคนิคการผลิต
และการบริหารจัดการองคกร
3) หมู บ า นมี ศู นย จั ด การความรูข ององค ก รชุ ม ชนในแต ล ะหมู บา น พื้ น ที่
เปาหมายเปนกลไกหนุนเสริมใหมีการติดตามผลการดําเนินงานของกลุม และบุคคลที่เขารวม
กิจกรรมเกิดความต อเนื่องและใชประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรูข องกลุมองค กรชุมชน
เปาหมาย ประชาชน ผูสนใจ ไดเขามาใชบริการการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต และเว็บไซต
3. กลุมองคกรชุมชนมีความพึงพอใจในการดําเนินการจัดการความรูขององคกร
ชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก แยกตามระดับหมูบาน พบวา 1) กลุมองคกรชุมชนบานน้ํา
เกลี้ยงมีความพึงพอใจการดําเนินการจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมสหกรณ
การเกษตรประชาคมน้ําเกลี้ยงเวียงชัย นวดแผนไทย และกลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก สวนกลุมปุยชีวภาพมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ 2)กลุมองค
ชุมชนบานเหลาราษฎรพัฒนามีความพึงพอใจการดําเนินการจัดการความรูโดยรวมและทุกกลุม
อยูในระดับมาก
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จการจัดการความรูขององคกรชุมชน ที่สงผลใหเกิด
ความสําเร็จโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แยกตามระดับหมูบาน พบวา 1) กลุมองคกรชุมชน
บานน้ําเกลี้ยง มีตัวชีว้ ัดความสําเร็จการจัดการความรูขององคกรชุมชนที่สงผลใหเกิด
ความสําเร็จโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมสหกรณการเกษตรประชมคมน้ําเกลี้ยง
เวียงชัย กลุมปุยชีวภาพและกลุมนวดแผนไทย มีตัวชี้วัดที่สงผลใหเกิดความสําเร็จอยูระดับ
ปานกลาง ยกเวนกลุมปลูกพืชหมอนไหมอยูในระดับมาก และ 2) กลุมองคกรชุมชนบานเหลา
ราษฎรพัฒนามีตัวชีว้ ัดความสําเร็จการจัดการความรูขององคกรชุมชนที่สงผลใหเกิดความสําเร็จ
โดยรวมและกลุมกลุมปุยชีวภาพ กลุมอนุรักษวัฒนธรรมอยูในระดับมาก
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สวนกลุมขนมจีนสมุนไพรและกลุมออมทรัพยอยูในระดับปานกลาง
5. ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูขององคกรชุมชน พบวา
5.1) การใชภาวะผูนําของผูว ิจัย เปนทั้งผูเรียนรู ผูสอนงาน ผูบริหาร
จัดการจากภายนอก เปนผูเสริมพลัง กระตุนยัว่ ยุใหเกิดการทํางานแบบมีสวนรวมมีความ
ตอเนื่อง ซึ่งผูวิจัยเรียกตนเองวา ผูอํานวยความสะดวก 1
5.2) คนสําคัญในการจัดการความรูขององคกรชุมชน เมื่อดําเนินการวิจัย
ในระยะสุดทาย ทีมผูรวมวิจัยมุงมั่น มีบรรยากาศในการทํางานเพื่อใหสําเร็จตามบทบาทหนาที่
ในการจัดการความรู การวิจัยครั้งนี้ เรียกวา ผูรวมวิจัยในการเสริมพลังในชุมชนโดยการ
พิจารณาคัดเลือกจากผูนํากลุมที่มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู เรียกตนเองวาผูอํานวย
ความสะดวก 2 แทนผูวิจัยเมื่อถอนตัวออกไป ผูปฏิบัติงานกลุม คือ นักจัดการความรูตัวจริง ผู
ประสานที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน มีหนาที่ประสานงาน เชื่อมโยงกลุมและสมาชิกใหเขา
รวมกิจกรรมในหมูบานซึ่ งการวิ จัยครั้งนี้ ถือเปนกลุ มบุคคลสําคัญในการจัดการความรูของ
องคกรชุมชนใหสําเร็จ
5.3) การเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยไดมีสวนรวมตั้งแตเริม่ แรก คือ รวมคิด
รวมวางแผน รวมปฏิบตั ิ รวมตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบในการดําเนินการวิจัย เกิด
บรรยากาศการเรียนรูควบคูก ารปฏิบัติจริง เปนปจจัยเอื้อสําคัญหนึ่งที่จะทําจะใหเกิดเปน
เจาของเครือขาย การเปนสมาชิกมีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน การทํางานแบบมีสวนรวม การ
บริหารจัดการคน งาน และกลุมองคกรชุมชนของตนใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู เกิดความตอเนื่อง
และมีพันธะทางใจที่จะดําเนินการดวยตนเองและเกิดความเชื่อมั่นในองคความรูขององคกร
ชุมชนตนเองและนําไปสูการพึ่งพาตนเองมากขึ้น
5.4) การเรียนรูดวยวิธีปฏิบตั ิ ปรับปรุงพัฒนางาน การตั้งคําถามใหมและ
นําไปปฏิบตั ิใหบรรลุเปาหมายเปนผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ถือเปน
วิถีชวี ิตสงผลใหเกิดปฏิบัติสมั พันธซึ่งกันและกันทั้งกลุมตนเองและกลุม อื่น ๆในหมูบาน มี
ความเห็นอกเห็นใจเกิดความรักเอื้ออาทรตอกันมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ถือเปนการจัดการความรูขององคกรชุมชนแบบบูรณาการทั้งชุมชนและกลุมเครือขาย
5.5 บุ ค คลที่ เ ป น ที ม ผู ร ว มวิ จั ย มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะเรี ย นรู การ
ปฏิบัติงานในกลุมของตนเองและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับกลุม หมูบานและขามหมูบาน มี
ความพยายามที่จะนําความรูจากภายในตัวเอง (Tacit) ที่ผานการปฏิบัติ ทดลองใชจนมั่นใจ
การสรุปถอดบทเรียน จดบันทึกเปนเอกสารหลักฐาน (Explicit) เปนองคความรูขององคกร
ชุมชนที่มีความหมาย เกิดบุคคลสําคัญที่จะพัฒนาเปนนักจัดการความรูเพื่อทองถิ่นในอนาคต
15. ขอเสนอแนะและประโยชนการวิจยั
1. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
1.1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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1.1.1) ปรับกระบวนทัศนการสรางองคความรูใหมในการพัฒนา โดยใชแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และเนนแนวคิดการพึง่ ตนเองเปนแนวคิดกระแสหลักในการเรียนรูสูการ
พัฒนาชุมชน กลุมองคกรชุมชนที่ยั่งยืน โดยใชยุทธศาสตรกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนให
เกิดการเรียนรูแบบพึ่งพาตนเอง
1.1.2) ใชกลุมเครือขายองคกรชุมชน/ประเด็นปญหาเปนตัวตั้งในการพัฒนาการ
เรียนรูสูการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน (Community based development approach) โดยมี
หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขาไปสงเสริมสนับสนุนกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูใหกับ
ชุมชน ใหชุมชนสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง
1.2) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
1.2.1) สงเสริมการจัดการความรูขององคกรชุมชนสูการพัฒนาตอยอดเกิด
สินทรัพยทางปญญา ควรมีการบูรณาการคณะทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยอยูบนพื้นฐาน
ความสมัครใจของชุมชน
1.2.2) มีการประสานความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนในการ
ทํางานรวมกัน โดยการจัดเวทีการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยใชศูนยจดั การความรูขององคกร
ชุมชนทั้งเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูจริงและเวทีเสมือน จนเกิดเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งตอไป
2.1) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะทางดานวิชาการใหแกเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนในระดับตําบล ใหมคี วามรู ความสามารถ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
หรือการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) เพือ่ ใหสามารถเขา
ไปสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบและมีการสรุปถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร
แลกเปลีย่ นความรู คือ นักจัดการความรูเพื่อทองถิ่น
2.2) เพิ่มสมรรถนะใหแกผนู ําชุมชน ผูนํากลุมองคกร นักจัดการความรูทองถิ่น ให
มีความเปนมืออาชีพในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู และการเปนวิทยากร
กระบวนการในการกระตุนใหชุมชนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2.3) ควรมีการสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับศูนยการจัดการ
ความรูขององคกรชุมชนเครือขายองคกรชุมชนไปสูการบรรลุเปาหมายสูงสุดในการพึ่งตนเองได
16. ผลกระทบ (ถามี)
1. มีกลไกการหนุนเสริมการดําเนินงานของกลุมองคกรชุมชน คือ ศูนยจัดการ
ความรูขององคกรชุมชน ซึง่ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลประจําหมูบานเขามาเปนหุนสวน
ในการปฏิบตั ทิ ุกขั้นตอนและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่หมูบานเปาหมายไดให
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมบางสวนตามแผนงาน โครงการและเขามาเปนผูรวมวิจัย
2. บุคคล กลุม องคกรชุมชนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูการปฏิบัติงานในกลุม ของ
ตนเองและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับหมูบานเพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดจากมีกลุมองคกรชุมชน
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ไดเพิ่มเขารวมกิจกรรมของโครงการมากวากลุมเปาหมายเดิมที่กําหนดเพียง 6 กลุม และมี
ความพยายามที่จะนําความรูจากภายในตัวเอง (Tacit) ผานการปฏิบัติ จดบันทึกเปนเอกสาร
หลักฐาน (Explicit) ในลักษณะของบุคคลพรอมที่จะเรียนรูหรือกลุมนักวิจัยชาวบาน
3. องคการบริหารสวนตําบลในหมูบานพื้นที่เปาหมายไดมีแผนงานโครงการเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมรองรับในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ตลอดทั้งมีการนําโครงการอื่น ๆ มาบูรณา
การในหมูบานพื้นที่เปาหมายเพิ่มเติม และจะขยายผลการดําเนินงานวิจัยไปถึงหมูบานอื่น ๆ
ตามโครงการสานพลังภาคีแบบมีสวนรวมสูหมูบานสุขภาวะชุมชนเปนสุขในระดับตําบล
18. เวทีสรุปผลการวิจัยของโครงการ
17. การเสริมแรงทางบวกใหรางวัล วุฒิบัตร
และเผยแพรผลงานในเว็บไซต
16. ประเมินการเรียนรูระดับกลุมองคกร และหมูบาน
15. ประเมินกระบวนการจัดการความรู

5.ประเมินผลสรุป

14. ดําเนินการยกระดับองคความรูและจัดการความรูในประเด็น
อื่นที่สนใจ จนเกิดองคความรูที่ชัดแจง

12. ดําเนินการนํารองใชกิจกรรมในกระบวนการจัดการความรู
ของกลุมองคกร
11. ทําการสรุปทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู
10. สงเสริมแสวงหาความรูและศึกษาดูงานการจัดการความรู

3.จัดทําแผน/พัฒนา
ศักยภาพทีม

9. สรางตัวชี้วัดความสําเร็จของกลุมองคกร
8. พัฒนาความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรสําหรับผูจัดเก็บขอมูล
7. จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรูและแผนความรูของกลุม

2.การสรางแรงจูงใจ
จิตสํานึก สงเสริมการ
มีสวนรวมและสราง
วิสัยทัศน

6. สรางความเขาใจกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู
5. สรางวิสัยทัศนการจัดการความรูในองคกรชุมชน
4. สรางแรงจูงใจและจิตสํานึกในการทํางานรวมกัน
3. ศึกษาบริบทชุมชน กลุมองคกรชุมชนและสภาพการจัดการความรู

1.เตรียมชุมชน

2. สรางทีมและแกนนํา
1. ทําความเขาใจกับผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน ฯ)

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการจัดการความรูขององคกรชุมชน

ประเมินระหวางดําเนินการและปรับปรุง

13. การสรุปบทเรียน สะทอนผลและทบทวนแผนการจัดการ
ความรูระดับกลุมองคกร

4.นําแผนไปปฏิบัติ
และพัฒนางาน
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