
 

 

 
บทที ่3 

วธีิการวจิัย 
 
 การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและ
พฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ในประเด็นการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเสนอยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวิธีการวิจยั ประกอบไปดว้ย ประชากร
และตัวอย่าง ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  กรอบแนวคิดของการวิจัย  
การวิเคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ 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 และคดัเลือกโดยศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะพฒันา 
การจดัการความรู้ภาคเกษตรในระดบัอาเซียนได้ โดยมีต าบลท่ีสนใจประเด็นการจดัการความรู้ 
ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียนจ านวน 14 ต าบล 
17 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 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
6 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
7 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
8 สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
9 สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
10 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
11 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
12 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
13 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
14 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์

15 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
16 แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
17 แม่วาง อบต.บา้นกาด กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ่) 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 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 อย่าง
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สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary analysis) ไดแ้ก่ (1) 
บริบทของชุมชน เช่น ประวติัความเป็นมา พื้นท่ี อาณาเขต การปกครอง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
และด้านการเกษตร (2) การศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร เช่น องค์ความรู้ในการผลิต การ
วางแผนในการจดัฟาร์ม และบญัชีฟาร์ม การจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 
  2) การสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus group discussion) เพื่อวิเคราะห์
ประเด็นองคค์วามรู้ในการผลิต ไดแ้ก่ การเลือกใช้พนัธุ์พืช (การคดัเลือกพนัธุ์พืช) การจดัการดิน 
น ้า ปุ๋ ย การจดัการศตัรูพืช การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เทคนิคท่ีใชใ้นการจดัการ 
  3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและตน้ทุนในการผลิตของกลุ่มเกษตรกร อาศัย
วิธีการ การวดัประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency) น ามาใช้ในการพิจารณาถึงผลการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิต และค่าประสิทธิภาพท่ีได้จากการประเมินก็สามารถน ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตได้ เพื่อใช้ประกอยการพิจารณาถึงระดับความสามารถในการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิต 
 
3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้ มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน  มีกรอบทฤษฎีการเช่ือมโยงองค์ความรู้แบบ Core 
Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge ประภัสสร ทองยินดี (2559) กล่าวว่า
องคก์รสามารถสร้างแกนกลางในการจดัเก็บองคค์วามรู้ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงระหว่างองค์ความรู้
แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเขา้ไวด้้วยกัน เพื่อรวมเป็นแหล่งองค์ความรู้ทั้ งหมดของ
องค์กร ในขณะท่ีเราอยู่ในกระบวนการแปลงองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) 
ให้เป็น องค์ความรู้ท่ีมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) นั้น ระหว่างนั้นก็จะเป็นการสร้างองค์
ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกดว้ย (generate new tacit knowledge)  อธิบายไดด้งัภาพ 
แนวคิดในภาพท่ี 3.1 
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รูปท่ี 3.1 Core Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge 
                         
          1) องค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)  คือ องค์ความท่ีไม่มีรูปแบบ
ชัดเจน หาไม่ได้ตามต ารา เช่น ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล จากรูปท่ี 2.1เป็น
กระบวนการในการเปล่ียนความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้แบบมี
โครงสร้าง (Explicit Knowledge) เพื่อใหค้วามรู้นั้นสามารถอธิบายความไดอ้ย่างชดัเจน เม่ือ Tacit   
Knowledge ท่ี ถู ก น าไป จัด เก็ บ ไว้ใน แกน กล างขอ งองค์ ก ร  (Core Competencies of the 
Organization)  ความรู้นั้นจะประกอบดว้ย ความช านาญ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีรับรู้และอธิบายไดด้ว้ยเหตุผล 
แนวคิด วฒันธรรมองคก์ร และส่ิงท่ีมีคุณค่าต่าง ๆ 
         2) องค์ความรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) คือ องค์ความรู้ท่ีสามารถเขียน
อธิบายได้ชัดเจน เช่น รายงาน จากรูปจะน าความรู้ท่ีชัดเจนน้ี ไปใช้แก้ปัญหา ก าหนดนโยบาย 
ก าหนดกลยทุธ์ ใชใ้นการตดัสินใจ จดัท าเอกสารสิทธ์ิ และใชจ้ดัการกบัระบบสารสนเทศ สามารถ
เขียนความรู้นั้นออกมาในรูปของกระดาษ (Paper) และน าไปเก็บไวท่ี้แกนกลางองค์ความรู้ของ
องคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
         3) แกนกลางองค์ความรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization)  คือแหล่ง
ในการจัดเก็บความสามารถขององค์กร เป็นศูนย์กลางความรู้ส าหรับการบริหารงานและ
ความสามารถท่ีแทจ้ริงขององคก์ร จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปเก่ียวกบัการจดัการองคค์วามรู้ไดว้่า  
การจดัการองค์ความรู้เป็นวิธีการท่ีเก่าแก่และมีมานานแลว้ตั้งแต่สมยัโบราณ ในการจดัการองค์
ความรู้นั้นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกระดบัขององค์กร ซ่ึงสามารถปฏิวติัและ
เปล่ียนแปลงองคก์รดว้ยการให้ความร่วมมือ และพฒันาการจดัการองคค์วามรู้ และองคค์วามรู้ถือ

องคค์วามรู้แบบมี

โครงสร้าง 

องคค์วามรู้แบบไม่มี

โครงสร้าง 

แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร 



60 

 

 

เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ร องคค์วามรู้น้ีจะสามารถส่งมอบแนวทางส าหรับการแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสมกบัทุก ๆ คนในองคก์ร และใชไ้ดโ้ดยไม่จ ากดัสถานท่ี 
             
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผล 
 3.4.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ กรณีท่ีขอ้มูลมีลกัษณะขอ้ความ การบรรยาย ขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะใช้  
การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมาประมวล และ
จดัการองคค์วามรู้ 
  การจดัการองคค์วามรู้ เป็นการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นองค์ความรู้ในการใช้
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ขององคก์ร รวบรวมไวใ้นคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากบุคคลหน่ึง
ไปยงับุคคลหน่ึง เพื่อใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงองค์ความรู้ถือได้ว่าเป็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา เม่ือจะเก็บแลว้จะตอ้งมีการถ่ายทอดและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานต่อองค์กรให้มากท่ีสุด องค์ความจะเก็บรวบรวมได้จากผูเ้ช่ียวชาญ  
หรือกลุ่มคนพิเศษ ประสบการณ์ หรือความทรงจ าขององค์กร หรืออาจมาจากวฒันธรรมองค์กร 
(Organizational Culture) ดังนั้นผูจ้ดัการท่ีดีควรมีระบบจดัการองค์ความรู้ เพื่อพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ใหม่
ขึ้น โดยมีองคป์ระกอบย่อยท่ีส าคญั คือ การระบุความรู้ โดยระบุว่าองค์กรมีความรู้ อะไรบา้งใน
กระบวนการด าเนินงาน และองคก์รยงัขาดหรือตอ้งการความรู้อะไรอีกบา้ง โดยแหล่งความรู้อยู่ท่ี
ใด อยู่กับใคร การแสดงความตอ้งการ เป็นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ โดยความรู้จะอยู่ใน 2 
รูปแบบ คือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวั
บุคคล (Tacit Knowledge) การแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ส่วน จะสัมพนัธ์กบัการสร้างความรู้ระหว่าง
ความรู้ 2 ประเภท โดยความรู้ท่ีถูกสร้างขึ้นจะถูกน าไปใช้ในขั้นตอนการ ด าเนินงานขององค์กร 
การสร้างความรู้ใหม่เก่ียวขอ้งกบัการหยงัรู้ และความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละบุคคล 
การสร้างความรู้ใหม่ องค์กรควรให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี จดัให้มีขึ้น 
เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเป็นผูส้ร้างความรู้ และไดรั้บประโยชน์จากความรู้ท่ี เกิดขึ้นอย่าง
เตม็ท่ี ซ่ึงมีรูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างความรู้ คือ  
   1.1) การถ่ายทอดความรู้จากพนกังานผูมี้ความรู้ไปสู่พนกังานอ่ืน ๆ เช่น 
การฝึกอบรมภายใน การถ่ายทอดความรู้จากการท างานร่วมกนัเป็นทีม 



61 

 

 

   1.2) การน าความรู้ท่ีองคก์รมีอยู่เดิมบูรณาเขา้กบัความรู้ของพนกังานแต่
ละคน เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ และมีการแบ่งปันไปทัว่ทั้งองคก์ร  
   1.3) ความรู้ท่ีเกิดขึ้นเป็นการภายในโดยพนักงานเป็นผูค้น้พบแนวทาง
ไดเ้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการเพื่อสร้างความรู้ใหม่ใหเ้กิดขึ้น  
   1.4) การเรียน รู้โดยการป ฏิบั ติ  (Action Learning) จากการได้ รับ
มอบหมายงานท่ีทา้ทาย รวมไปถึงการหมุนเวียนงาน (Rotation)  
   1.5) การเรียนรู้จากการแกปั้ญหางานอยา่งเป็นระบบ (System Learning)  
   1.6) การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต (Best Practice)  
   1.7) การทดลอง ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและโอกาสส าหรับการเรียนรู้  
   1.8) การวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการ 
 3.4.2 การอภิปรายผลขอ้มูล 
 การอภิปรายขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยใชแ้นวคิด ดงัต่อไปน้ี 
  1) การอภิปรายความรู้ความเขา้ใจ การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเปรียบเทียบกับ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงับทท่ี 2  
  2) การอภิปรายผลการจดัการความรู้ (Knowledge Process) มี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   2.1) การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification)   
   2 .2 )  ก า รส ร้ า งห รื อ แส ว งห าค ว าม รู้  (Knowledge Creation and 
Acquisition)  
   2.3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) โดยทั่วไป
การแบ่งประเภทความรู้จะแบ่งตามส่ิงต่อไปน้ี  
    (1) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร (ท าเนียบ
ผูเ้ช่ียวชาญ)  
    (2) หวัขอ้/หวัเร่ือง  
    (3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    (4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
   การแบ่งประเภทความรู้จะขึ้ นอยู่กับการใช้ความรู้นั้ น ๆ เช่น ถ้าเป็น
ความรู้ท่ีมีผูใ้ชม้ากและหลากหลาย การแบ่งจะครอบคลุมความรู้มากมายหลายประเภท (แนวราบ) 
แต่ถา้เป็นความรู้ท่ีใชเ้ฉพาะกลุ่ม การแบ่งจะไม่ครอบคลุมแต่จะลงลึกในรายละเอียด (แนวด่ิง) 




