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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 2) พัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วิสาหิจชุมชนที่ได้รับผลการประเมินศักยภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง จากสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประจาปี 2559 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน
226 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่ า 1) สภาพปัจจุ บันของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิส าหกิจ ชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 9 กระบวนการ ดังนี้ 1.1) ด้านการกาหนดความรู้ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการ
กาหนดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนเองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
1.2) ด้านการแสวงหาและสืบค้นความรู้ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการสาธิตกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนจากปราชญ์หรือผู้รู้ในชุมชนให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 1.3) ด้านการสร้าง
ความรู้ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ มีการนาความรู้ของสมาชิกภายในกลุ่มมาประยุกต์ เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
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ชุมชนหรือความรู้จากปราชญ์ / ผู้รู้ในชุมชน 1.4) ด้านการประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่
ไม่มีการใช้แบบบันทึก และเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆช่วยในการประมวลความรู้อย่างเป็นระบบ 1.5) ด้านการ
แลกเปลี่ยนความรู้ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นทางการกับองค์กรที่ไม่แสวงผล
กาไร 1.6) ด้านจัดเก็บความรู้ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 1.7) ด้านการถ่าย
ถอดความรู้ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานภาคเอกชน
1.8) ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการนาผลการแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดาเนินงานของกลุ่มอยู่เสมอ 1.9) ด้านการ
ติดตามและประเมิ นผลความรู้ วิ สาหกิจชุ มชนส่วนใหญ่ไ ด้รับ การติดตามและประเมิ นผลการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ 2) กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้ นที่ 1 กาหนดเป้าหมาย ประเมินจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ขั้นที่ 2 เข้าใจ บริบท / รู้เค้า รู้เรา ขั้นที่ 3 ประมวลแนวคิดและอบรมจากวิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบ ขั้นที่ 4 ร่วมกันอภิปราย / สร้างกรอบความเข้าใจการดาเนินงานที่ชัดเจนรอบด้าน และ ขั้นที่ 5
สรุป แก้ปัญหาตรงประเด็น/นาเสนอแนวทางพัฒนาที่ปฏิบตั ิได้จริง กล่าวได้ว่าขั้นตอนของกลยุทธ์การส่งเสริมการ
จัดการความรู้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ของวิ สาหกิจชุม ชน จังหวั ดเชี ยงใหม่ สามารถนาไปปรับประยุกต์ ใช้กับการ
ดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนได้ทุกประเภท ก่อให้เกิด การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานที่มี
ประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานของความพอเพียงและความยั่งยืน
คาสาคัญ : การพัฒนากลยุทธ์ การจัดการความรู้ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
Abstract

The purpose of this research were to 1) study the current state of the knowledge
management for local wisdom of Community Enterprises Chiang Mai Province and 2) develop
strategic for supportive the knowledge management for local wisdom of Community
Enterprises Chiang Mai Province. The samples in this research included that 226 groups of the
community enterprises that have potential assessment results in moderate level from Chiang
Mai Provincial Agricultural Extension office 2016 were purposively selected. The instrument
used in the research was consisted of questionnaire, in-depth interviews and note-taking form
for Focus Group.The statistics used in this study consisted of frequency, percentage, means,
standard deviations and content analysis.
The results were showed that 1) the current state of the knowledge management for
local wisdom of Community Enterprises Chiang Mai Province consisted of 9 process 1.1)
Knowledge Identification : it was found that most of the community enterprises managed
Knowledge Identification by themselves, by Use of participation among members within the
group. 1.2) Knowledge Acquisition and Capture : it was found that most of the community
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enterprises had Demonstration of the production process using local wisdom in the
community by local philosopher for Member of Community Enterprise. 1.3) Knowledge
Creation : it was found that most of the community enterprises the knowledge of members
within the group has been applied with the traditional wisdom of the community or the
knowledge of local philosopher. 1.4) Knowledge Codification : it was found that most of the
community enterprises no recording is used and communication technologies help in the
processing of knowledge. 1.5) Knowledge Sharing : it was found that most of the community
enterprises no formal exchange of knowledge with non-profit organizations. 1.6) Knowledge
Storage : it was found that most of the community enterprises no systematic knowledge
storage. 1.7) Knowledge Transfer : it was found that most of the community enterprises
Supported and promoted the transfer of knowledge from the private sector and Knowledge
transfer was carried out using community group processes.1.8) Knowledge Utilization or
Application : it was found that most of the community enterprises used the results of
knowledge sharing among local members were applied for Group Operations Planning. 1.9)
Evaluative Knowledge : it was found that most of the community enterprises follow up and
evaluate knowledge management of local wisdom from the government agencies. 2) Strategies
for Supportive knowledge management local wisdom of community enterprises Chiang Mai
Province including 5 steps as follows Step 1 : Set goals / Assess strengths, weaknesses,
opportunities and Threats. Step 2 : Know context / Know People Step 3 : Concepts and
training of the prototype community enterprises Step 4 : Discussion / Frame Insights and Step
5 : Frame Solutions and Realize Offering. It cloud be said that the steps of strategies for
Supportive the knowledge management of local wisdom of community enterprises Chiang Mai
Province cloud be applied to the operations to increase the effectiveness of all types of
community enterprises causing a form of useful operation to community enterprises based on
sufficiency and sustainability.
Keywords: Strategic Development for Supportive, Knowledge Management, Community
Enterprises Chiang Mai Province
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บทนา

วิสาหกิจชุมชนถือเป็นองค์กรที่มีการดาเนินการประกอบการโดยชุมชน เพื่อจัดการทุนของชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ ทุนของชุมชนหมายรวมถึง ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรผลิตผลภายในชุมชนโดยคนใน
ชุม ชนเป็น เจ้ า ของกิจ การการผลิ ตสิ นค้า หรือการให้บ ริการอื่นๆ เพื่ อสร้างรายได้ และการพึ่ง พาตนเองของ
ครอบครัวในชุมชน และระหว่างชุมชน (สานักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) การ
ดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยได้ถูกกาหนดบทบาทที่สาคัญตามสภาวะแวดล้อมของพื้นที่
อาทิเช่น ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตพืชผัก ไม้ผล ธัญพืช และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ส่วนกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่างเป็นฐานการผลิตธัญพืชและพืชไร่ที่สาคัญของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปจังหวัดที่ประกอบด้วย
ของวิสาหกิจชุมชนที่มีบทบาทโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1: เชียงใหม่ ลาพูน กลุ่มภาคเหนือตอนบน
2: เชี ย งราย กลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1: ตาก พิ ษ ณุ โ ลก สุ โ ขทั ย กลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 2: นครสวรรค์
กาแพงเพชร พิจิตร รวมทั้งสิ้น 9 จังหวัด (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553)
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ มียุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดารัสของในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ส่งเสริมและ
พัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นผู้นาด้านความหลากหลาย ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูป งาน
ฝีมือ และงานหัตถกรรม (สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2554) จากผลสรุปการประเมินศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 พบว่า วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินในระดับ ดี มีเพียง
ร้อยละ 38.10 และพบว่า วิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ และขาด
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ กระบวนการสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ คือ มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และผู้นาวิสาหกิจ
ชุ ม ชนต้ อ งมี ภ าวะผู้ น า (เกษร อั ก ษรรั ต น์ , 2559) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พู ล สวั ส ดิ์ นาทองค า (2556) ที่ พ บว่ า
องค์ประกอบสาคัญสาหรับการพึ่งพาตนเองได้สาหรับชุมชนต้องประกอบด้วย ภูมิปัญญาองค์ความรู้ของชุมชน
ระบบการจัดการที่คานึงถึงวัฒนธรรมชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทาง
เศรษฐกิจชองชุมชน นอกจากนี้ กนกพร ฉิมพลี (2555) พบว่า องค์ประกอบหลักสาคัญที่สามารถทาให้วิสาหกิจ
ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างเหมาะสมนั้นมี 3 ประการ คือ ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการจัดการ
ความรู้ โดยเงื่อนไขที่มีผลต่อการจัดการความรู้ มีหลักการคือ การมีผู้นาที่เข้มแข็ง มีความสามัคคีภายในกลุ่ม การ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต และมีใจรักในงานของกลุ่ม นอกจากนี้ จากข้อมูลการสารวจสภาพ
การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ของสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2559 พบว่า
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลการประเมินในระดับ ปานกลาง และระดับควรปรับปรุง มีความต้องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานของกลุ่ม (สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่, 2559)
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การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ การส่ ง เสริม การจั ด การความรู้ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ของวิ ส าหกิจ ชุ ม ชน จั ง หวั ด
เชียงใหม่ เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่5:
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนเครือข่าย
การจัดการความรู้ภายในชุมชน นอกเหนือจากการจัดการศึกษาภายในระบบโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในชุมชน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
คลังความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ของชุมชน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) นอกจากผล
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างชุมชนกับสถาบันการศึกษา ทาให้ได้กลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทา
ให้เกิด การพั ฒ นาระบบการจั ด การความรู้ที่ ชั ด แจ้ ง เป็ น การพั ฒ นาความรู้ สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจ จุบั นของการจัด การความรู้ภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่น ของวิ สาหกิจชุ มชน จัง หวั ด
เชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่
นิยามศัพท์เฉพาะ
กลยุทธ์การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอนในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
จัด การความรู้ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ของกลุ่ ม โดยเป็ น กระบวนการและขั้นตอนที่ ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
การจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง กระบวนการการจั ด การความรู้ เ พื่ อ การสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้สาหรับการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใน
และภายนอกชุ ม ชนรวมถึ ง ประสบการณ์ ความรู้ ข องผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น ระบบ โดย ประยุ ก ต์ ก ลยุ ท ธ์
กระบวนการและรูปแบบการจัดการความรู้ของ Mckeen & Smith (1993) รูปแบบการจัดการความรู้ของ SECI
ของ โนนากะ (1995) Anderson and American Productivity and Quality Center: APQC (1996) และ
กลยุทธ์การจัดการความรู้ตามแนวคิดของ Karl Erik Svieby (2003) ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสังเคราะห์แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนด
ความรู้ 2) การแสวงหาและยึดกุมความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ 5) การ
แลกเปลี่ยนความรู้ 6) การจัดเก็บความรู้ 7) การถ่ายทอดความรู้และ 8) การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ และ 9) การ
ติดตามและการประเมินผลความรู้
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ คือ การจัดกระบวนการสร้างความรู้ที่เป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บ และการแบ่งปัน
ความรู้ รวมถึงการระบุสภาพปัจจุบัน การกาหนดความต้องการ และการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่จะส่งผล
กระทบต่อการจัดการความรู้ให้ดีขึ้น (Mckeen & Smith, 1993) และเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในองค์กร (Davenport and Prusak, 1998) อีกทั้งการจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ทาให้
บุคลากรในองค์กรได้รับความรู้ที่ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสม (O’ Dell, Grayson and Nilly, 1998) และมี
ลักษณะการบริหารแบบบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ตามที่ได้คาดหวังไว้ ตลอดจนเป็นเรื่องของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อให้เกิดความสาเร็จ โดยใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้อย่าง
เหมาะสม เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า นิยามการจัดการความรู้ส่วนใหญ่จะมีประเด็นหลักๆ 3 ประเด็นคือ 1) เป็น
กระบวนการสร้ า งองค์ ความรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การจ าแนก การกาหนด การรวบรวม
การเข้าถึง และการแลกเปลี่ยนความรู้ 2) เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ วิธีปฏิบัติที่มีลักษณะแบบบูรณาการ
และ 3) การจัดการความรู้ทาให้ผลการดาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพที่ ดีขึ้น Karl Erik Svieby, (2003)
กล่าวได้ว่าการจัดการการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นระบบในการแสวงหาความรู้ การ
กาหนด การเข้าถึง และการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงรูปแบบการบริหารจัดการที่มีลักษณะบูรณาการให้สอดคล้องกับเวลาและบริบท
แวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับชุมชน
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ส ามารถการน าหลั ก การจั ด การความรู้ ( Knowledge
Management) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จนั้น นอกจากจะมีการศึกษาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแล้ ว วิสาหกิจชุม ชนควรมีการศึกษาปัจ จัยที่ มีผ ลต่อการจัด การความรู้ในชุมชน ซึ่ง O’ Dell,
Grayson and Nilly (1998) กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้องค์กรสามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 4 ประการ
ดังนี้ 1) วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การสร้างบรรยากาศให้บุคลากร กล้าคิด
กล้าทา กล้าเปิดเผย มีการทางานเป็นทีม และทาให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประเมินผลและพัฒนาบุคลากร 2) เทคโนโลยีที่ช่วยทาให้การจัดการความรู้ทาได้รวดเร็วขึ้น เช่น อินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต 3) โครงสร้างขององค์กรที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ เช่น การกาหนดบุคคลหรือทีมงานที่รับผิดชอบใน
การจัดการความรู้ในองค์กร และการกาหนดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ชัดเจน 4) การวัดผลการจัดการ
ความรู้ เป็นสิ่งสาคัญเพราะเป็นสิ่งที่บอกถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ องค์กรต้องมั่นใจว่ามีปัจจัยข้างต้น
ครบถ้วนและต้องบริหารปัจจัยดังกล่าวให้ประสานกัน เพื่อให้กระบวนการความรู้เป็นไปอย่างราบรื่น
Anderson and American Productivity & Quality Center: APQC (1996) ได้เสนอปัจจัยที่ทา
ให้การจัดการความรู้ (Knowledge Management Enablers) ประสบผลสาเร็จมี 4 ประการคือ 1) ภาวะผู้นา
(Leadership) 2) วัฒนธรรม (Culture) 3) เทคโนโลยี (Technolody) และ4) การวัดผล (Measurement) จาก
การศึกษาวิจัยเรื่อง Key Success Factors For Knowledge Management โดย Mathi (2004) ซึ่งเป็น
การศึกษาโดยพิจารณาปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลสาเร็จต่อการจัดการความรู้ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ
ผลการศึกษาได้พิจารณาจากปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้เกิดผลสาเร็จและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร คือ
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1) วัฒนธรรม (Culture) 2) การจัดการความรู้ขององค์กร (KM Organization) 3) กลยุทธ์ (Strategy), ระบบ
และโครงสร้างพื้นฐาน (Systems & Infrastructure) 4) กระบวนการที่เป็นมีประสิทธิผลและเป็นระบบ
(Effective& Systematic Processes) และ 5) การวัดผล (Measures) Keyser (2004) ได้ทาการสังเคราะห์
และประมวลปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการความรู้กับการปฏิบัติงานในองค์กร โดย
สรุปปัจจัยออกเป็น 5 ประการ ดังนี้ 1)วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการจัดการความรู้ หมายถึง วัฒนธรรมการ
แบ่งปันถ่ายทอดความรู้ที่รวมถึงสภาพแวดล้อมที่คนในองค์การมีความจริงใจและนับถือกัน มีความสนใจร่วมกัน
มีเป้าหมายร่วมกัน มีการตระหนักถึงสิ่งที่สาคัญที่ต้องทาร่วมกัน มีการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่กลัวความ
ล้มเหลว สละเวลาที่จะเข้ามาร่วมมือกัน มีการสร้างเครือข่ายของคนในองค์กร 2)เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย (User Friendly) มีความทันสมัย (Up to Date) และมีความสามารถในการเชื่อมโยงคน
ในองค์การ สนับสนุนความสามารถและความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน
ขององค์กร วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) และ/หรือบทเรียนสาหรับการเรียนรู้ (Lessons Learned) และ
เป็นระบบที่เอื้อให้สมาชิกผู้ใช้งานสามารถกาหนดผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการ รวมทั้งต้องจัด
ให้มีการอบรมผู้ใช้ในการใช้งานเทคโนโลยี 3) การวัดผลการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่สะท้อนให้เห็น
ถึงผลกระทบของการแบ่งปันความรู้ต่อการปฏิบัติงานในองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลควรถูกออกแบบเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงภาพและข้อคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงานแต่ละคนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการเปรียบเทียบระหว่างการจั ดการความรู้ที่ใช้ เครื่องมือแบบง่ายกับเครื่องมือที่เป็นระบบหรือเทคโนโลยี
รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการวัด การติดตามความเคลื่อนไหวของความรู้ในองค์กร 4) กระบวนการจัดการความรู้
หมายถึง กระบวนการที่ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรให้ดีขึ้น กระบวนการเป็น
สิ่งที่แสดงถึงแนวทางสาหรับกิจกรรมการทางานและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดย
กระบวนการความรู้ควรเป็นสิ่งที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ผ่านการทดลองใช้ 5) กลยุทธ์การจัดการความรู้ หมายถึ ง กลยุทธ์หรือยุทธวิธีที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
จัดการและใช้ประโยชน์จากความรู้ภายในองค์การ เพื่อประโยชน์ในแง่ของการแข่งขัน และเป็นพันธะสัญญาของ
ผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติ โดยกลยุทธ์ในการใช้และถ่ายทอดความรู้ในองค์กรควรมีการสื่อสารไปยังบุคลากรอย่าง
ทั่วถึง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์
การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นไม่เพียงแต่สร้างความสาเร็จให้แก่องค์กร แต่ยังส่งผลต่อ
การนาเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยทาให้เกิดความง่ายในการทางาน ลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมถึงเป็นหลัก
ในการทางานแก่ผู้ปฏิบัติทั้งนี้ ในส่วนของความสาเร็จขององค์กรนั้น กลยุทธ์เป็นสิ่งที่สามารถแยกระหว่างองค์กร
ที่ประสบความสาเร็จกับองค์กรที่ล้มเหลว นอกจากนี้ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และให้ความสาคัญกับความ
แตกต่างของสินค้าและบริการมาก กลยุทธ์จะเป็นสิ่งที่ทาให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงความแตกต่างขององค์กรกั บคู่แข่งราย
อื่น ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมากที่จะทาให้องค์กรเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนเองได้และหากองค์กรสามารถรักษา
ความแตกต่ างของตนไว้ได้ แล้ว ก็จะท าให้ องค์กรประสบความส าเร็จ ได้ระยะยาว ไพบูล ย์ เกียรติ โกมล และ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้อธิบายถึงลักษณะกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า ธุรกิจที่จะประสบ
ความสาเร็จได้นั้นไม่เพียงแต่ต้องมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เท่านั้น แต่ต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์
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(Strategic Management) ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่มีความหมาย
ครอบคลุมกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Activity) ขององค์การมากกว่ากลยุทธ์ธุรกิจโดยปกติกระบวนการ
จั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ป ระกอบด้ ว ยขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ 5 ขั้ น ตอน ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1.การก าหนดเป้ า หมาย (Goal
Formulation) นักกลยุทธ์ต้องกาหนดเป้าหมายขององค์การออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของ ภารกิจ
(Mission) หรือวัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมายจะเป็นเครื่องสะท้อนความต้องการในอนาคตขององค์กร โดย
นักกลยุทธ์ต้องพิจารณาว่าเขาต้องการให้องค์กรเป็นเช่นไรในอนาคต ซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่ าเป็นรากฐานที่สาคัญของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพราะถ้ากาหนดเป้าหมายผิดก็อาจจะทาให้องค์การดาเนินงานผิดทิศทางซึ่งจะสร้างปัญหา
ขึ้นกับองค์การในอนาคต 2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) นอกจากการกาหนด
เป้าหมายที่ต้องการแล้ว นักกลยุทธ์จะต้องศึกษาปัจจั ยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทั้งในด้านดีและ
ด้านไม่ดี เพื่อทาการเปรียบเทียบศักยภาพและความพร้อมขององค์การ โดยปกตินักกลยุทธ์จะแยกการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมออกเป็น 2 ส่วน คือ 2.1 ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) หมายถึง ส่วนประกอบของ
องค์กรที่มีผลต่อศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ ซึ่งนักกลยุทธ์จะต้องพิจารณาทั้งจุดแข็ง (Strength)
และจุด อ่อน (Weakness) ขององค์กร เพื่อตรวจสอบความพร้อมขององค์กรในการด าเนิ น งานด้า นกลยุ ท ธ์
2.2 ปัจจัยภายนอกองค์กร (External Factor) หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
องค์กร ซึ่งต้องพิจารณาถึงโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ในการดาเนินงานขององค์การ การ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มจะช่ ว ยให้ นั ก กลยุ ท ธ์ รั บ ทราบภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รในด้ า นความสามารถและ
เปรียบเทียบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับสุภาษิตจีนที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะทั้งร้อยครั้ง โดยที่นักธุรกิจ
นิยมเรียกวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมว่า การวิเคราะห์ SWOT (SWOT-Analysis) 3.การกาหนดและวางแผน
กลยุทธ์ (Strategy Formulation and Planning) สามารถกล่าวได้ว่า ปัจจัยสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ มีอยู่
3 ประการ คือ 1) สภาพแวดล้อมภายนอก 2) สภาพแวดล้อมภายใน และ3) เป้าหมายขององค์การ เนื่องจาก
เป้าหมายจะให้ภาพที่ชัดเจนถึงความต้องการ ในขณะที่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะทาให้ทราบถึงศักยภาพ
ขององค์ กรและความเป็ น ไปได้ ในทางปฏิบั ติ 4.การน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิบั ติ (Strategy Implementation)
เป็นขั้นตอนที่สาคัญต่อความสาเร็จของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ต้องถูกกาหนดขึ้นอย่างดี และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ 5.การควบคุมกลยุทธ์ (Strategy Control) การควบคุมเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินว่า
การดาเนินงานเป็นไปในแนวทางที่ต้ องการหรือไม่ ว่ามีลักษณะเป็นวงจรย้อนกลับ (Feedback Loop) ที่นา
ข้อมูลจากการดาเนินงานขององค์การพิจารณามาพิจารณาว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ เพื่อจะได้กาหนด
แนวทางในการปรับปรุงให้เหมาะสม
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป ได้ว่าการศึกษาครั้งนี้กระบวนการ
จัดการกลยุทธ์เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่แตกต่างจากการบริหารจัดการทั่วไปที่ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ หรือเอกชน จ าเป็ น จะต้ องมี การคิด ค้น หรือวางแผนกลยุ ท ธ์ ไ ว้ เพื่ อรองรั บ กับ สภาพแวดล้ อมที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์การจัดการความรู้จะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสภาวะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถประเมินและเปรียบเทียบได้ว่า ทรัพยากรหรือ
งบประมาณที่นาลงไปในกิจกรรมหรือแผนการดาเนินงานต่างๆ มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับผลที่
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ได้รับ หรือเมื่อเทียบกับค่าเสียโอกาสในการดาเนินกิจกรรมอื่น เป็นต้ น ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนควรมีกระบวนการ
บริหารจัดการกลยุทธ์เบื้องต้น 5 ประการ ดังนี้ 1. กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ
องค์การให้ชัดเจน และมีการประกาศใช้โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้เพื่อที่จะปรับทิศทางการดาเนินงานให้
เป็นไปในทางเดียวกัน 2. การศึกษาวิเคราะห์ขีดความสามารถของตนเองและศึกษาคู่แข่งหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
อาจโดยใช้การวิเคราะห์ SWOT เป็ นต้น 3. วางแผนงานหลักทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว ให้สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ และควรมีการปรับปรุงแผนงานให้เข้ากับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกไป
พร้อมๆ กัน 4. นาแผนงานไปปฏิบัติจริง 5. ติดตาม ควบคุม และประเมินผลงาน เพื่อนามาเทียบกับแผนงานที่
วางไว้และจัดระบบการเสนอรายงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารรับทราบถึงผลดีผลเสียหรือข้อจากัดของแผนงาน
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะเวลาในการศึกษามี 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจ จุ บั น ของการจั ด การความรู้ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่นของกลุ่ ม วิ สาหกิจ ชุ ม ชน
จังหวัดเชียงใหม่
ประชากร วิสาหกิจชุมชนที่ได้ รับผลการประเมินศักยภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
จากสานักงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2559 จานวน 378 กลุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง
วิสาหกิจชุมชนที่ได้ รับผลการประเมินศักยภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จากสานัก
งานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2559 จานวน 226 กลุ่ม
ผู้วิจัยมีกระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1.การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Taro
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 195 กลุ่ม 2. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1. เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติการจด
ทะบียนวิสาหกิจชุมชนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและดาเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 3 ปี 2. เป็นวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับผลการประเมินศักยภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง จากสานักงานส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2559 3.ตัวแทนกลุ่มมีความพร้อม/เต็มใจในการให้ข้อมูล
4. ตัวแทนกลุ่มเป็นสมาชกวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่ม 5. สถานที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจมีความปลอดภัยใน
การเข้ า ไปเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 226 กลุ่ ม (ตั ว แทนผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แต่ ล ะกลุ่ ม มี จ านวน 3 คน
ประกอบด้วย ประธานหรือรองประธาน จานวน 1 คน ตัวแทนกรรมการ จานวน 1 คน และตัวแทนสมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชน จานวน 1 คน ดังนั้นวิสาหกิจชุมชน 226 กลุ่ม จะมีตัวแทนให้ข้อมูลทั้งสิ้น จานวน 678 คน โดย
ผู้วิจัยร่วมเก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอของจังหวัดเชียงใหม่)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามสภาพปัจจุ บันของการจัด การความรู้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ของกลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการดาเนินงานสาหรับวิสาหกิจชุมชน
ขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นที่ 1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร สังเคราะห์งานวิจัย และแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
ผู้วิจัยได้กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 9
กระบวนการ ได้แก่ 1) การกาหนดความรู้ (Knowledge Identification) 2) การแสวงหาและยึดกุมความรู้
(Knowledge Acquisition and Capture) 3) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 4) การประมวลความรู้
เป็นหมวดหมู่ (Knowledge Codification) 5) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 6) การจัดเก็บ
ความรู้ (Knowledge Storage) 7) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และ 8) การนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ (Knowledge Utilization or Application) 9) การติดตามและประเมินผลความรู้ (Evaluative
Knowledge)

แผนภาพที่ 1 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 9 กระบวนการ
(ณภัทร วิศวะกุล, 2560)
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ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยดาเนินการ
ดังนี้
2.1 นากระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มาสร้าง
แบบสอบถาม ชุดที่ 1 สาหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.2 นาแบบสอบถาม ชุดที่ 1 ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล จานวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความรู้ การจัดการชุมชน จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญการด้านการบริหาร กลยุทธ์ การจัดการความรู้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จานวน 2 ท่าน
2.3 นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Item Objective Congruence Index : IOC) เกณฑ์คุณภาพ คือ IOC มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป โดยผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม ชุดที่ 1 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.71 - 1.00
2.4 ปรับ ปรุงรายละเอีย ดด้า น ภาษา และเนื้อหาของแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแบบสอบถาม ชุดที่ 2 สาหรับใช้ดาเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
2.5 นาแบบสอบถามชุดที่ 2 ไปทดลองเก็บข้อมูลกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดแพร่ จานวน 2 กลุ่ม
1. วิสาหกิจผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง-ดอนมูล 2. วิสาหกิจชุมชนจักสารบ้านพระหลวงหมู่ 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา เพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาข้อคาถามของแบบสอบถามจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว โดย
พบว่าวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 30 คน มีความเข้าใจและสามารถตอบคาถามได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการ
2.6 นาแบบสอบถามชุดที่2 ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for windows วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน
สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การส่ง เสริมการจั ดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของวิ สาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่
ในการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวั ด
เชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ) วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นที่ 2 ) จัดทาคู่มือกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยจัดทาร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษาสภาพ
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ปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ นามาสังเคราะห์
วิเคราะห์ ร่วมกับผลการศึกษาการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี จาก
สานักงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2559 จานวน 18 กลุ่ม และ
ผลการศึกษาการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 5 กลุ่ม
ขั้น ที่ 3) ตรวจสอบคุณ ภาพของกลยุ ท ธ์ การส่ งเสริมการจัด การความรู้ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น ของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ การตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และ
ด้านความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ ผู้วิจัยได้จัดการดาเนินการวิพากษ์กลยุทธ์ฯ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของ
กลยุทธ์ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาร่วมกับสานักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับการใช้กระบวนการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ์ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารการศึกษา 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการวัดประเมินผล 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการความรู้ 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3
ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากภาครัฐ 2 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ
เชิงพรรณาประกอบด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 กระบวนการของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
1.1 ด้านการกาหนดความรู้ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการกาหนดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการคานึงถึงการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจภายในชุมชน และคานึงถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน
1.2 ด้านการแสวงหาและสืบค้นความรู้ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการสาธิตกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนจากปราชญ์หรือผู้รู้ในชุมชนให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
มีการลงมือปฏิบัติจริง และมีการเรียนรู้โดยสอบถามผู้รู้จากองค์กรอื่นๆภายนอก เช่น จากกลุ่มเครือข่ายที่ มีการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกัน
1.3 ด้านการสร้างความรู้ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการนาความรู้ของสมาชิกภายในกลุ่มมา
ประยุกต์ เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน หรือความรู้จากปราชญ์และผู้รู้ในชุมชน
1.4 ด้านการประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการใช้แบบบันทึก และ
เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆช่วยในการประมวลความรู้อย่างเป็นระบบ
1.5 ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการภายในกลุ่มระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือปราชญ์ ผู้รู้ในชุมชนโดย สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีระบบพี่
เลี้ยงภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นทางการภายในกลุ่ม เช่น การจัดทาเอกสารความรู้ ฐานความรู้
เทคโนโลยี การจัดประชุมกลุ่มย่อย ประเด็นมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานภาครัฐและ
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มีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง1 -2 ครั้งต่อ
1 เดือน
1.6 ด้านการจัดเก็บความรู้ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัดเก็บความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการ
จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยลายมือ แต่ยังไม่มีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ
1.7 ด้านการถ่ายทอดความรู้ : กลุ่มตัวส่วนใหญ่อย่างมีการถ่ายทอดความรู้โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชุมชน ผู้รู้ในชมชุน
1.8 ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการนาผลการแลกเปลี่ยนความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดาเนินงานของกลุ่มอยู่เสมอ
1.9 ด้านการติดตามและการประเมินผลความรู้ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการติตตามและ
ประเมิ นผลการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น จากจากหน่วยงานภาครัฐ และมี การนาผลการประเมินการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐมาใช้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มตน
2. การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และจากผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่า งวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลการ
ประเมินศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 226 กลุ่ม ร่วมกับการศึกษาการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี จานวน 18 กลุ่ม และการศึกษาการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบ จานวน 5 กลุ่ม เพื่อนามาพัฒนากลยุทธ์ฯ โดยกระบวนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งผ่านการกระบวนการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 ท่าน ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้
และการใช้ เป็ น ประโยชน์ ในภาพรวมของกระบวนการกลยุ ท ธ์ ฯ ทั้ ง 5 ขั้น ตอนอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด โดย
รายละเอียดของกระบวนการกลยุทธ์ 5 ขั้นตอนเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดเป้าหมาย / ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
- กาหนดเป้าหมาย
มีการประชุมร่วมกันของ ประธาน/รองประธาน กรรมการและตัวแทนสมาชิก ของวิสาหกิจชุมชน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิสัยทัศน์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มและเข้าถึงของสังคมแวดล้อม และใช้ผลการ
ประเมินศักยภาพการดาเนินงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นฐานข้อมูล กระบวนการดังกล่าวจะทาให้กลุ่ม
สามารถวางกรอบปัญหาได้ใหม่ มองเห็นถึงโอกาสทางนวัตกรรม การพัฒนากลุ่ม และช่วยให้กลุ่มกาหนดทิศทาง
ที่ต้องการขับเคลื่อนไป การรับรู้ได้ถึงทิศทางของกลุ่ม
- ประเมินจุดแข็ง, จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (วิเคราะห์ SWOT)
การประเมิน จุดแข็ง , จุดอ่อน โอกาส และ ความเสี่ยง (SWOT ย่อมาจาก Strengths ,
Weaknesses, Opportunities , Threats) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม ซึ่งจะทาให้ทราบถึงการสร้าง
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ภาพรวมของกลุ่ม การจัดวางแนวทางดาเนินงานของกลุ่ม การระบุความท้าทายในตัวงานกลุ่ม และเผยให้เห็น
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของกลุ่ม
ขั้นที่ 2 เข้าใจ บริบท / รู้เค้า รู้เรา
- เข้าใจบริบท
ในขั้นตอนนี้กลุ่มต้องช่วยกันศึกษาเกี่ยวกับบริบทซึ่ง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อข้อเสนอนวัตกรรมของกลุ่ม (ข้อเสนอเป็นไปได้ทั้งสินค้า บริการ
ประสบการณ์ แบรนด์ ฯลฯ)
- รู้เค้า รู้เรา
เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือ การเข้าใจสมาชิกในกลุ่ม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปฏิสัมพันธ์
ต่างๆของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ขั้นที่ 3 ประมวลแนวคิด / อบรมจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
- ประมวลแนวคิด
ในขั้นตอนนี้กลุ่มจะระดมสมองเพื่อระบุโอกาสและประมวล ‘แนวความคิด’ ใหม่ๆ โดยใช้ ข้อมูล
จากขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และหลักการที่ได้วางกรอบไว้ก่อน โดยมีความคิดที่ใหม่ โดดเด่นที่เกิดจากการ
ทางานร่วมกัน ใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนก่อนหน้านี้เป็นพื้นฐาน ต้องมั่นใจว่า ‘แนวความคิด’ อยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริงซึ่ง ‘แนวความคิด’ ของผลิตภัณฑ์, บริการ, การสื่อสาร, สิ่งแวดล้อม, แบรนด์, โมเดลธุรกิจของกลุ่ม
และ อื่นๆ จะถูกสารวจ โดยสร้างต้นแบบหยาบๆ ขึ้นมา แล้วจึงอภิปรายในกลุ่ม
- อมรมจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
การอบรมผู้เชี่ยวชาญจากวิสาหกิจต้นแบบ เป็นวิธีลัดที่ช่วยเร่งการดาเนินการในเรื่องที่สนใจให้เร็ว
ยิ่งขึ้น ซึ่งคาแนะนาที่ได้จะช่วยให้กลุ่ มเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ทา ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และได้แนว
ทางการดาเนินการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 4 ร่วมกันอภิปราย / สร้างกรอบความเข้าใจ การดาเนินงานที่ชัดเจน รอบด้าน
- การอภิปรายในกลุ่ม
การอภิปรายภายในกลุ่มมักเกิดขึ้นเสมอเมื่อผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆกัน การอภิปรายพูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยจะมีการแบ่งปันสิ่งที่กลุ่มสนใจ
หรือสิ่งที่กลุ่มรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ การใช้เวลาไปกับการพูดคุยหรืออ่านสิ่งที่แบ่งปันไว้จะช่วยให้สมาชิก กลุ่มได้รับ
ข้อมูลที่หลากหลายมากที่สุด
- กรอบความเข้าใจที่ชัดเจน รอบด้าน
หลังจากสมาชิกกลุ่ มได้ความรู้ที่จาเป็ นต่อการพัฒนากลุ่ มแล้ว ความท้าทายต่อไปคือ การจั ด
โครงสร้างให้กับสิ่งที่ค้นพบและสิ่งที่เรียนรู้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ ทาให้จัดต้องมีการจัดระเบียบ ข้ อมูลที่รวบรวม
จาก 3 ขั้นตอน ก่อนหน้านี้แล้วหา “แบบแผน” ที่สาคัญ ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมู ลแวดล้อม เพื่อให้ได้
‘แบบแผน’ ซึ่ ง ‘ความเข้า ใจที่ ชั ด เจน’ และ ‘แบบแผน’ จะได้ จ ากการร่ ว มกั น วิ เคราะห์ซ้ าๆ เพื่ อ น าไปสู่
“การสรุปกรอบการแก้ปัญหา และนาเสนอข้อเสนอที่เป็นจริง” ของกลุ่มร่วมกันต่อไป
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ขั้นที่ 5 สรุป แก้ปัญหาตรงประเด็น / นาเสนอแนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริง
- สรุป แก้ปัญหาตรงประเด็น
ในขั้นตอนนี้จะสรุป‘แนวความคิด ข้อมูล’ ให้อยู่ในรูปของ ‘ระบบแนวความคิด และข้อมูลที่เป็น
ระบบ’ หรือวิธีแก้ปัญหาของกลุ่มที่ได้ร่วมกันหา ‘แนวความคิด’ ที่ดีที่สุด ด้วยการเลือก ‘แนวความคิด’ ที่ให้
คุณค่าสูงสุดกับการดาเนินงานของกลุ่ม ซึ่งอาจมีหลายแนวคิด แต่กลุ่มจะต้องสามารถทางานร่วมกันได้ดี และ
เสริมสร้างคุณค่ากันและกัน อาจกล่าวได้ว่า ‘วิธีแก้ปัญหาของกลุ่ม’ จะถูกทาให้เด่นชัดขึ้น
- นาเสนอแนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริง
ในขั้นตอนนี้กลุ่มต้องมั่นใจว่า ‘วิธีการแก้ปัญหาและการดาเนินของกลุ่มข้างต้นถูกสร้างมาจาก
ประสบการณ์จริงของสมาชิก จากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ร่วมกับความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ก่อให้เกิดประสิทธิผลดาเนินงานให้กับวิสาหกิจชุมชนในด้านที่ต้องการได้ จากนั้นสามารถสร้างแผนเพื่อปฏิบัติ ซึ่ง
สมาชิกกลุ่มต้องร่วมกาหนดทิศทาง, ให้เห็นความคืบหน้าการนา ‘วิธีแก้ปัญหา’ ไปสร้างให้เกิดความแตกต่างขึ้น
อภิปรายผล
จากการศึกษาพัฒนากลยุท ธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ของวิ สาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็จของการนากลยุทธ์ไปใช้อยู่ที่ศักยภาพของผู้นากลุ่มและความ
ร่วมมือ ความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ อุสา สุทธิสาคร (2554) ซึ่งศึกษาเรื่อง
การเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบ้านร่องก่อ ตาบลโพธิ์ใหญ่ อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยสาคัญที่เอื้อต่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ความรู้เดิมที่มีอยู่ในชุมชน
ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ไว้วางใจกัน ของคนในชุมชน ผู้นาชุมชนมีวิสัยทัศน์ มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้รู้ ผู้ที่
เป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์ ความเสียสละในชุมชน ทาให้งานของชุมชนเดินหน้าต่อไปได้อย่างประสบ
ความสาเร็จ และสอดคล้องกับ อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนความท้าทายมุ่งสู่ความสาเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน พบว่า องค์กรจะประสบความสาเร็จ
ผู้นาจาเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความมั่นใจในการที่จะเอาชนะอุปสรรค สร้างความ
เชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับจาดสมาชิกกลุ่ม จากผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชน
จัง หวั ด เชี ย งใหม่ ด้ านการกาหนดความรู้ พบว่ า กลุ่ม ตั วอย่ างมีการกาหนดความรู้ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มสูงสุด แต่สิ่งที่กลุ่มต้องการการพัฒนามากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิกภายในกลุ่ม ดังนั้นกล่าวได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วม
คือกระบวนการเบื้องต้นที่จะนาไปสู่การกาหนดความรู้ หรือการกาหนดทิศทางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แต่สิ่งที่
สาคัญคือ รายละเอียดของการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม จะจัดให้มีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในกลุ่มอย่างไร ซึ่ง
สอดคล้องกับ ณรงค์ ศรีทิพย์ (2555) ซึ่งศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา
กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ บ้านห้วยลึก หมู่ 3 ตาบลแม่ออน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การบริหารจัดการ
ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์บ้านห้วยลึกมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง โดยสมาชิกได้ร่วมกันกาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม ให้สมาชิกทุกคนมีทั้งสิทธิและหน้าที่ ซึ่ง
เป็นการร่วมรับรู้ปฏิบัติและร่วมตรวจสอบไปพร้อมกับการปฏิบั ติที่นอกเหนือจากการเข้าร่วมในการประชุมตาม
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สาระ ดังนั้นการกาหนดรายละเอียดของกระบวนการมีส่วนร่วมของ วิสาหกิชุมชนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญจะเห็นได้ว่า
ในกระบวนการกลยุทธ์ขั้นที่ 1 จึงเป็น การกาหนดเป้าหมาย การสารวจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดย
ใช้กระบวนมีส่วนร่วมระหว่าง ประธาน/รองประธาน กรรมการ และสมาชิกกลุ่มหรือตัวแทน ซึ่งมีความจาเป็นที่
ต้องมีองค์ประกอบของบุคคลและตัวแทนสมาชิกของกลุ่มให้ครบ จึงจะทาให้กระบวนการกลยุทธ์ขั้นที่ 1 ประสบ
ความสาเร็จได้ และนาไปสู่ความสาเร็จของกลยุทธ์ในขั้นต่อไป โดยจะเห็นผลสาเร็จในการดาเนิ นงานอย่างชัดเจน
จากผลการสัมภาษณ์วิสาหกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 5 กลุ่ม ที่ทุกกลุ่มต่างมีการกาหนดเป้าหมายของกลุ่มอย่างชัดเจน
โดยทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ และมีการสารวจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มอย่าง
สม่าเสมอ กระบวนการกลยุทธ์ขั้นที่ 2 เข้าใจบริบท / รู้เค้า รู้เรา เป็นการแสวงหาและยึดกุมความรู้ตามทฤษฎี
ของ Marquardt (1996) ที่อธิบายว่าความรู้นั้นมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร การวางแผนการงานเพื่อ
ศึกษาข้อมูลที่จะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มอย่างเป็นระบบจึงเป็นเรื่องทีสาคัญเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เรณุ มาศ
กุละศิริมา (2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความรู้แบบมี ส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
กรณีศึกษาตาบลโคกโคเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของกลุ่มทั้ง
ความรู้จากภายในและภายนอกกลุ่มจะนาไปสู่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่ม
และสามารถต่อยอดในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลให้
วิสาหกิจนั้นมีแนวโน้มการดาเนินงานในระดับที่ดี แต่ไม่สอดคล้องข้อมูลการศึกษาสภาพาการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการแสวงหาและการสืบค้นความรู้พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการสาธิตกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนจากปราชญ์หรือผู้รู้
ในชุมชนให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและลงมือปฏิบัติจริง และมีการจดจา สังเกตรูปแบบผลิตภัณฑ์จาก
องค์ กรอื่น ๆภายนอก เช่ น จากกลุ่ม เครือข่า ยที่ มี การด าเนิ น งานเกี่ยวกับ ผลิ ต ภัณฑ์ หรือมี ภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่น
ใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวยังมีผลการประเมินศักยภาพการดาเนินงานในระดับปานกลาง โดยผลลัพธ์ที่
พึงได้จากกระบวนการการแสวงหาและการยึดกุมความรู้เกิดความรู้เฉพาะกลุ่ม เกิดแนวทางการดาเนินงานเฉพาะ
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ กนกพร ฉิมพลี (2555) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรม เครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากระบวนการแสวงหาและและยึด
กุม ความรู้ ที่ ม าจากภายในกลุ่ ม และภายนอกกลุ่ ม มี เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ หรื อ แนวทางเฉพาะของกลุ่ ม ยิ่ ง ขึ้ น
กระบวนการกลยุ ทธ์ขั้น ที่ 3 ของกลยุทธ์ฯ คือ การประมวลแนวคิดและอบรมจากวิสาหกิจต้น แบบ จากผล
การศึกษาพบว่าในขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวม แลกเปลี่ยน จัดเก็บและถ่ายถอดความรู้ โดยกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เคยดาเนินการมาก่อนนั้น มีกระบวนการอบรมจากวิสาหกิจในรูปแบบการไป
ศึกษาดูงานด้านผลิตภัณฑ์ หรือเชิญวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
กลุ่มซึ่งโดยมากกระบวนการดังกล่าวจะพบมากในกลุ่ มได้รับการประเมินในระดับดี (เกษร อักษรรัตน์, 2559)
แต่ยังไม่เคยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือประธานกลุ่มวิสาหกิจุมชนต้นแบบ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ด้าน
การจัดการความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่มีการดาเนินการ
แลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นทางการกับวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอื่น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมใหม่ด้าน
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การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ กระบวนการกลยุทธ์ขั้นที่ 4 ร่วมกันอภิปราย / สร้างกรอบความ
เข้าใจ ดาเนินงานชัดเจนรอบด้าน เป็นการถ่ายทอดความรู้และการความรู้ไปประยุกต์ใช้นาสู่การใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ที่ มีอยู่ ได้ ต รงกับ สภาพจริง ของกลุ่ ม วิส าหกิจ นั้ น การร่ว มกัน อภิป รายซ้ าจะทาให้เกิด แนวทางในการ
ดาเนินการและการแก้ไขปัญหาของกลุ่มหรือแนวทางพัฒนากลุม่ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ นิตยา รัตนตรัยวงค์
(2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าด้าน
การบริหารจัดการ ควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการกลุ่มด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะ นาควัชระ (2560) ศึกษาเรื่องแบบจาลองปัจจัย
ความส าเร็ จ โครงการพลั ง งานชุ ม ชนต้ น แบบ พบว่ า การบริ ห ารงานแบบมี ส่ ว ร่ ว มมี อิ ท ธิ ผ ลและ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จและช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการจัดการกลุ่ม โดยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ควรมีการ
ประชุม อภิปรายการดาเนินงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบ 5 กลุ่มพบว่ามีการประชุมหรือพบปะเพื่อถ่ายทอดความรู้กันอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการบันทึกข้อ มูล
ส่วนใหญ่โดยการจดบันทึ กในสมุด และกระบวนการกลยุทธ์ขั้นที่ 5 สรุปและแก้ปัญหาตรงประเด็น นาเสนอ
แนวทางที่ปฏิบัติได้จริง ขั้นตอนนี้จะเป็นการสรุปความรู้จากทุกขั้นตอนให้เป็นระบบ โดยนอกจากมีความชัดเจน
แล้วยังสามารถช่วยการขับเคลื่อนกลุ่มได้ตรงประเด็นกับความต้องการของกลุ่มและความต้องการของส่วนงาน
องค์กร หรือบุลคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่ม
กล่าวได้ว่า การดาเนินงานแต่ละขั้นตอนของกลยุทธ์การจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์สาคัญ ได้แก่ ผู้นากลุ่ม ซึ่งจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก กรรมการ สมาชิกกลุ่ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ โดยกระบวนการขั้นตอน
ของกลยุทธ์ฯ สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนได้ ทุก
ประเภท ก่อให้เกิดรูปแบบการดาเนินงานที่มีประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานของความพอเพียงและความ
ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ความสมัครใจและเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนของกลยุทธ์ฯจากวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลต่อความสาเร็จของการนากลยุทธ์ไปใช้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรมีการ
สารวจความต้องการและความเป็นไปได้ในการดาเนินการใช้กระบวนการกลยุทธ์ในแต่ละพื้นที่
2. ผู้ วิ จั ย ต้ องคานึ ง ถึง เลื อกใช้ ภาษาให้เหมาะสมในการเก็บ ข้อมู ล ไม่ ควรใช้ คาศัพ ท์ เฉพาะหรือ
ศัพท์เทคนิคทางวิชาการ เนื่องจากจะไม่สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงประเด็นตามที่นักวิจั ยต้องการจาก
กลุ่มตัวอย่าง
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ข้อเสนอนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สานังานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่กี่ยวข้องสามารถนาผลจากการศึกษาการพัฒนา
กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนการดาเนินงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินกลุ่มวิสหกิจชุมน จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
2. วิสาหกิจชุมชนทุกประเภทสามารถนากระบวนการของกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปบูรณาการร่วมกับกระบวนการดาเนินงานภายในกลุ่มของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดาเนินงาน
ภายในและระหว่างกลุ่มได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เห็นถึงประเด็นที่ควรดาเนินการศึกษาในการวิจัยครั้งต่อไปโดยพบว่าแบบประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแบบประเมินศักยภาพรูปแบบเดียวที่ใช้สาหรับวิสาหกิจชุมชนทุก
ประเภท ดั ง นั้น โดยจึ ง ควรมี การศึกษาและพัฒ นาตัว ชี้ วัด การประเมิน ศักยภาพของวิ สาหกิจชุ ม ชนในแต่ ล ะ
ประเภทเพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ตรงกับลักษณะและความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชนแต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาและพัฒนาเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่สาหรับ
วิสาหกิจชุมชนทุกประเภทเพิ่มเติมซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้การดาเนินงานของวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและทันต่อกระแสการณ์เปลี่ยนแปลงทางการตลาดในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
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