
 
บทที ่3 

วธีิการวจิยั 
 
 การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่  จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและ
พฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ในประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเสนอยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวธีิการวจิยั ประกอบไปดว้ย ประชากร
และตัวอย่าง ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กรอบแนวคิดของการวิจัย  
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
25 อ าเภอ 207 ต าบล ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (purposive 
sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 32 ชุมชน และคดัเลือกโดยศึกษาถึงศกัยภาพท่ีจะพฒันา 
การจดัการความรู้ภาคเกษตรในระดบัอาเซียนได้ โดยมีต าบลท่ีสนใจประเด็นการจดัการความรู้ 
ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียนจ านวน 17 ต าบล 
20 กลุ่มเกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดั
 เชียงใหม่  

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู 
2 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
3 สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
4 หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
5 หางดง ทต.แม่ท่าชา้ง เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์
6 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
7 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
8 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
9 สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
10 สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
11 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
12 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
13 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
14 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 

บา้นสันกอเก็ต 
15 สันป่าตอง ทต.ยหุวา่ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง  

(P.J. ฟาร์ม) 
16 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์

17 พร้าว อบต.น ้าแพร่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า 
18 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
19 แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
20 แม่วาง อบต.บา้นกาด กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด 

(หอมหวัใหญ่) 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
20 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อยา่ง
สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ข) 
  2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ค) 
  
3.3 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพ 
การแข่งขนัในอาเซียน มีกรอบทฤษฎีชุดโครงการ (R&D AGGIE for AEC) ดงัภาพท่ี 3.1 และมี
แผนงานวจิยัดงัภาพท่ี 3.2  
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แผนภาพท่ี 3.1 กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 
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จากแผนภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบทฤษฎีชุดโครงการ “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency economy) เป็นพื้ นฐานของการพัฒนาในทุก
กระบวนการของโครงการฯ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพัฒนาคน (Human) ซ่ึงเป็นปัจจัยใน 
การสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาองคก์ร (Organization) และเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากดัใหเ้กิดการต่อยอด
ภูมิปัญญา (Wisdom) อีกทั้งการพฒันาองค์กร (Organization) ยงัถือเป็นเง่ือนไขข้อจ ากดัให้เกิด 
การพฒันาเทคโนโลยี (Technology) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้การต่อยอด
ภูมิปัญญา (Wisdom) ยงัเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี (Technology) ท่ี
ส าคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นทั้งปัจจยัสนับสนุนและเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการพฒันาสินคา้เกษตร 
(Agriculture Product) ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตามการพฒันาสินคา้เกษตร (Agriculture Product) และภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีปัจจยั 4 ดา้น ท่ีเสริมหนุนและควบคู่กนัไป นัน่คือ ระบบมาตรฐาน 
(Standard system) ระบบตลาด (Marketing system) ความเป็นมาตรฐานของธุรกิจชุมชน (Business 
Communities) และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ซ่ึงเป็นความทา้ทาย (Challenge) 
ของภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

สมมติฐานของการวจิยั 
1) ชุมชนเกษตรในจังหวดัเชียงใหม่ มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพใน 

การจดัการความรู้ภาคเกษตรและแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 2) ชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ มีตน้ทุนในการพฒันาศกัยภาพในการจดัการ

ความรู้ภาคเกษตรและสามารถแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้
 3) ชุมชนเกษตรในจังหวดัเชียงใหม่ มีแนวโน้มในการปรับตัวและและรับ

ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาศกัยภาพในการจดัการความรู้ภาคเกษตรและความสามารถภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน 

 4) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานรากของการพฒันาศกัยภาพใน 
การจดัการความรู้ภาคเกษตรและสามารถของภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในการ
แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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แผนภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดแผนงานวจิยั (3 ปี) 

วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนดแนวทางการส ารวจ 

วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (บริบท, โครงสร้าง, กลยทุธ์, เง่ือนไข/ขอ้จ ากดั, ปัจจยัเก้ือหนุน,  
องคค์วามรู้/ภูมิปัญญา) และภายนอก (ขอ้มูลสถิติ, แนวโนม้ demand ของกลุ่มประเทศในอาเซียน, การส ารวจเชิง

สงัเกตการณ์, กลยทุธ์ของประเทศคู่แขง่) 
) 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จ 
และเสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันา
โครงการวิจยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการปฏิบติัการเพ่ิม
ศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอ และขยายผลสู่

ปีท่ี 3  

สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพ่ือขยายผลงานวิจยัสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพ่ือก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์
ดา้นการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือการแข่งขนัในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
 

แนวคิดการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
สู่ประชาคมอาเซียน 

ตรวจสอบเอกสาร 

แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2) (50 ชุมชน) ประเมินผล System analysis  

ถอดบทเรียน และจดัท าตวัช้ีวดั 

วิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น“การจดัการความรู้ภาค
เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน” 

ปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ “การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน” 
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 จากแผนภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิดแผนงานวจิยัโครงการการจดัการความรู้ภาคเกษตร
ของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกระบวนการ  
11 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) ตรวจสอบเอกสาร 
2) วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ 

(1) คุณบุญสม ธญัญานิธิวฒัน์   ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  
   (2) คุณวเิชียร เชิดชูตระกูลทอง นายกสมาคม SME แห่งประเทศไทย 
   (3) รศ.ดร.พรหทยั ตณัฑว์ติานนท ์มหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา 
   (4) อ.ดร.กญัญพ์สัว ีกล่อมธงเจริญ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
   (5) อ.กุลฉตัร ฉตัรกุล ณ อยธุยา มหาวทิยาลยัพายพั 
   (6) ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   (7) อ.ดร.ภาวนีิ จนัทร์วจิิตร มหาวทิยาลยัพะเยา 
   (8) อ.ดร.พนินท ์เครือไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
   (9) อ.ดร.สุเทพ น่ิมสาย  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
   (10) อ.ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

(11) คุณอุทยัวรรณ มินสุวรรณ ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ 

(12) คุณธีรยทุธ อินตะ๊เสน ผจก.โครงการพิเศษสวนเกษตรเมือง
งายในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้สิริ
กิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 

(13) คุณประจวบ สวสัด์ิประสงค ์ ส านกังาน ปปช.เชียงใหม่ เขต 5 
(เชียงใหม่) 

(14) คุณจงรักษ ์พนัธ์ไชยศรี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์ 

(15) คุณวชุิชดา กนัตีวงศ ์ กลุ่มแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจ
การเกษตร 

   (16) คุณศกัด์ิด าเนิน นนทกิ์ติ เศรษฐกรช านาญการ 
(17) คุณวฒันา ศรีวรัิช พัฒนาชุมชน  อ า เภอสั นก าแพ ง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 
4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนดแนว

ทางการส ารวจ 
5) วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (บริบท, โครงสร้าง, กลยุทธ์, เง่ือนไข/

ขอ้จ ากดั, ปัจจยัเก้ือหนุน, องคค์วามรู้/ภูมิปัญญา) และภายนอก (ขอ้มูลสถิติ, แนวโนม้ demand ของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน, การส ารวจเชิงสังเกตการณ์, กลยทุธ์ของประเทศคู่แข่ง) 

6) การปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ “การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน” 

7) แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและ
ความส าเร็จและเสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

8) แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2) (50 ชุมชน) 
9) ประเมินผล System analysis  
10) แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันาโครงการวจิยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการ

ปฏิบติัการเพิ่มศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอดว้ยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน และขยายผลสู่ปีท่ี 3 โดยมีการถอด
บทเรียน จดัท าตวัช้ีวดั และการวิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น “การจดัการความรู้ภาคเกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน” พร้อมทั้งประเมินผล System 
analysis ทั้ง 3 คร้ัง 

11) สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวิจยัสู่นโยบาย
ระดับจังหวดัเพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.4.1 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ กรณีท่ีขอ้มูลมีลกัษณะขอ้ความ การบรรยาย ขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะใช ้
การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยนืยนั
หรือเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
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 3.4.2 การอภิปรายผลขอ้มูล 
 การอภิปรายขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวจิยั โดยใชแ้นวคิด ดงัต่อไปน้ี 
  1) การอภิปรายความรู้ความเขา้ใจ การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเปรียบเทียบกบั
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงับทท่ี 2 
  2) การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนมาอภิปรายผลเทียบกบัการวิเคราะห์ SWOT 
โดยพิจารณาจาก (1) จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรและตวัสินคา้ (2) โอกาสในการพฒันาสินคา้ของ
กลุ่ม (3) จุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกรและตวัสินคา้ และ (4) อุปสรรคในการพฒันาสินคา้ของกลุ่ม  
  3) การอภิปรายผลการจดัการความรู้ (Knowledge Process) มี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   3.1) การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification)   
   3 .2 )  ก า รส ร้ า งห รื อ แส ว งห าค ว าม รู้  (Knowledge Creation and 
Acquisition)  
   3.3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) โดยทัว่ไป
การแบ่งประเภทความรู้จะแบ่งตามส่ิงต่อไปน้ี  
    (1) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร (ท าเนียบ
ผูเ้ช่ียวชาญ)  
    (2) หวัขอ้/หวัเร่ือง  
    (3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    (4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
   การแบ่งประเภทความรู้จะข้ึนอยู่กับการใช้ความรู้นั้ น ๆ เช่น ถ้าเป็น
ความรู้ท่ีมีผูใ้ชม้ากและหลากหลาย การแบ่งจะครอบคลุมความรู้มากมายหลายประเภท (แนวราบ) 
แต่ถา้เป็นความรู้ท่ีใชเ้ฉพาะกลุ่ม การแบ่งจะไม่ครอบคลุมแต่จะลงลึกในรายละเอียด (แนวด่ิง) 
   3.4) การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification 
and Refinement) อาจท าไดใ้นหลายลกัษณะ ดงัน้ีคือ  
    (1) การจดัท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร  
    (2) การใช้ “ภาษา” เดียวกันทั่วทั้ งองค์กรนั้ นคือ องค์กรควร
จดัท าอภิธานศพัทข์องค าจ ากดัความของค าต่าง ๆ ท่ีแต่ละหน่วยงานใชใ้นการปฏิบติังาน  
    (3) การเรียบเรียง ตดัต่อ และปรับปรุงเน้ือหาให้มีคุณภาพดีใน
แง่ต่าง ๆ เช่น ความครบถว้น เท่ียงตรง ทนัสมยั สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
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   3.5) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) โดยทัว่ไปการเขา้ถึงความรู้
หรือการถ่ายทอดความรู้ใหผู้ใ้ชมี้ 2 ลกัษณะ คือ  
    (1) การป้อนความรู้ (Push)  
    (2) การใหโ้อกาสเลือกใชค้วามรู้ (Pull)  
    องค์กรควรท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการกระจายความรู้
แบบ “Push” และ “Pull” เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ชข้อ้มูลหรือความรู้ 
   3.6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) มีวิธีการ 
หลกั ๆ มีดงัน้ีคือ  
    (1) ทีมขา้มสายงาน (Cross –Functional Team)  
    (2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice : CoP)  
    (3) ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System)  
    (4) การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation)  
    (5) การยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน (Secondment)  
    (6) เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum)  
   3.7) การเรียนรู้ (Learning) วตัถุประสงค์ท่ีส าคัญท่ีสุดในการจดัการ
ความรู้ คือ การเรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจแก้ปัญหา 
และปรับปรุงองคก์ร  
  
 




