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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการผลิตลำไยเกษตรกรมักจะประสบกับภาวะการ
ขาดทุนแม้พื้นที่ในการปลูกจะเพิ่มมากขึ้นแต่เกษตรกรก็ยังผลิตลำไยตามฤดูกาลปกติทำให้มีการ
กระจุกตัวของผลผลิตลำไยในช่วงเดือนกรกฎาคม -  สิงหาคม นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้ยังด้อยคุณภาพ
ทำให้จำหน่ายได้ในราคาต่ำ แนวทางในการแก้ปัญหาได้แก่การกระจายฤดูการผลิตให้กว้างขึ้นโดย
ผลิตนอกฤดูและปรับปรุงผลผลิตให้ได้คุณภาพควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต การผลิตลำไยนอกฤดู
เริ่มต้นในปี 2541 เมื่อมีการค้นพบสารโพแทสเซียมคลอเรตด้วยความบังเอิญทำให้เกิดการออกดอก

ของลำไยจาก 4 แสนไร่ ในปี 2541 เป็น 1 ล้านไร่ ในปี 2549 ส่งผลทำให้ผลผลิตออกมามากเกิน

ความต้องการ  การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อบังคับลำไยออกนอกฤดูจะใช้  2 ช่วง คือ ช่วง
พฤษภาคม – กรกฏาคมเพื ่อเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ และช่วงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนเพื่อเก็บเก่ียวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน  ทั้งนี้ช่วงบังคับการออกดอกเดือนพฤษภาคม – 
กรกฏาคม มักเกิดปัญหาค่อนข้างมากเพราะตรงกับฤดูฝนต้นลำไยไม่ตอบสนองต่อสารโพแทสเซียม
คลอเรตเท่าในช่วงฤดูหนาว แต่ในขณะเดียวกันการที ่ลำไยออกดอกในเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายนจะกระทบอากาศหนาวทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเกษตรกรต้องกำหนดอัตรา
การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตให้เหมาะสม และศึกษาถึงเทคนิคการผลิตให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด การจัดการความรู้จีงเป็นสิ่งจำเป็นในการนำมาใช้ในการจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู
เพื่อเป็นการจัดเก็บ รวบรวม รักษาข้อมูลกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูไว้ไม่ให้สูญหายและสามารถ
นำมาศึกษาพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการรวบรวม การสงวนรักษา และการถ่ายทอดสารสนเทศ
ไปสู่ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
การนำสินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Assets) ไปสร้างคุณค่า (Value Creation) หรือเพิ่มผลิตผล 

(Productivity) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายหรือตอบสนองการดำเนินการขององค์กร การจัดการความรู้ 
จึงเป็นกระบวนการในการนำความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในบุคคลขององค์กร รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของ
เอกสารสื่อต่างๆ มาจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวที่มีไปใช้ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้น ยกตัวอย่าง การจัดการความรู้ของบริษัท Schlumberger ซ่ึงดำเนนิการโดยมี
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แนวความคิดท่ีว่า ถ้าองค์กรและพนักงาน สามารถรู้ทุกอย่างที่แต่ละคนทั้งหมดในองค์กรรู้ ก็จะยิ่งเพ่ิม
ประสิทธิ์ภาพและส่งผลให้เกิดกำไรมากขึ้น เนื่องจากความรู้สำคัญด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 
ที่เก็บไว้นั้น สามารถทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ ถ้ามีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ อีกท้ังช่วยลดปัญหาในเรื่องผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่จำนวนจำกัด ซึ่งไม่สามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลให้ได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและอาจสูญหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
ดังกล่าว ควรมีช่องทางให้พนักงานได้เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และความรู้เหล่านั้น ต้อง
สามารถที่จะจัดเก็บ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เหล่านั้นให้กับคนรุ่นใหม่
ได้  (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556) 

งานวิจัยนี้ได้ทำการถอดรูปแบบองค์ความรู้กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ไม่ให้สูญหายและเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อยอดกระบวนการพัฒนาผลผลิตลำไยนอกฤดูอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู ้กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อจัดการ
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการข้อมูลของสมาชิกเกษตรกร
ผู้ผลิตลำไยนอกฤดู รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ในกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู โดยการวจิัย
ครั้งนี้จะมีกระบวนการในการดำเนินงานตั้งแต่การสำรวจบริบทของชุมชนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการทางการเกษตรในการปลูกลำไยจากเกษตรกรชุมชน  ถอดข้อมูลองค์ความรู ้ใน
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดแูละเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการทางการเกษตรในการผลิตลำไยนอก
ฤดู ตั้งแต่ขั ้นตอนการการปลูก การส่งเสริมการใช้สารชีวภาพในการบำรุงและเพิ่มผลผลิต ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากลำไย ตลอดจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย จากนั้นทำการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบตามกระบวนการทางคอมพิวเตอร์(System Development Life Cycle : SDLC) เพื่อทำการ
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลำพูน ในขั ้นตอนถัดไปคือ ทำการกำหนดรูปแบบการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื ่อจ ัดการ
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู จากนั้นำการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไย
นอกฤดู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศ  

ดังนั้นระบบที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำกระบวนการผลิตมาใช้ในการ
ผลิตลำไยนอกฤดูได้ อีกทั้งเกษตรกรรายใหม่สามารถนำความรู้จากระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูมามาศึกษาและดำเนินตามขั้นตอนการผลิต ซึ่งสามารถส่งเสริมให้
เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นเนื่องจากเกษตรกรมีรายได้นอกเหนือจากฤดูในการผลิตลำไย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อถอดรูปแบบองค์ความรู้กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 

2. เพ่ือจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
3. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูและอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ดำเนินการวิจัยในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 
ตำบล  

2. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษานี้ทำการศึกษาในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน  ตัวแทนผู้สนใจ  ตัวแทนหน่วยงานด้านเกษตร  

3. ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยนี้เป็นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู  โดยดำเนินการวิจัยในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน 
ต้นแบบ ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการผลิตลำไยนอกฤดู โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย(ปราชญ์) ในการให้ข้อมู ลโดย
ปราชญ์ชุมชน หากท่านใดยินดีให้ข้อมูลและให้ความอนุเคราะห์ให้นับเป้นกลุ่มเป้าหมาย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.   ด้านความรู้ ชุมชนสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอก
ฤดเูพ่ือช่วยในการจัดการข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญา ในการผลิตได้แก่ ผู้ผลิตลำไยนอกฤดู วิธีการ
ปลูก การดูแล ข้อมูลการใส่ปุ๋ย คลิปวีดีโอการปลูกลำไย แผนที่การเดินทางไปยังสวนไยหรือและบังคับ
ให้ลำไยออกนอกฤดู เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิต และ
เป็นต้นแบบในการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ในการผลิดลำไยนอกฤดูได้ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  2.   ด้านการพัฒนา ผลจากการดำเนินกิจกรรมการวิจัยสามารถพัฒนาสรสนเทศเพ่ือ
จัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ให้กับคนในชุมชนสามารถนำข้อมูลไปศึกษา เรียนรู้ ตลอดจน
การต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สนใจ 
  3.   ด้านผลผลิต ได้ระบบสารสนเทศเพื ่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู  ทั ้งนี้
เกษตรกรที่ต้องการผลิตลำไยนอกฤดู เกษตรกรรายใหม่ ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการผลิต
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ลำไยนอกฤดูจากระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการผลิตลำไยนอกฤดู อีกทั้งเป็นการ
สร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย เกษตรกรรายใหม่และผู้สนใจมีรายได้นอกเหนือจากฤดูในกรผลิต
ลำไย ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น โดยเนื้อหาในรายงานการวิจัยครั้งนี้ 
ได ้นำเสนอถึงร ูปแบบกิจกรรมที ่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื ่อจ ัดการ
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้ 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย  

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยนี้ ได้ทำการประยุกต์วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการ
ผลิตลำไยนอกฤดู ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการการผลิตลำใยนอก
ฤดูเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตต่อไปในอนาคตได้ โดยเริ่มต้นผู้วิจัยได้
ดำเนินการสำรวจบริบทของชุมชนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางการเกษตรของลำไยจาก
เกษตรกรชุมชน ปราชญ์ในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และดำเนินการถอดข้อมูลองค์
ความรู้ในกระบวนการผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการทางการเกษตรในการผลิตลำไยนอกฤดู 
จากนั้นทำการวิเคราะห์ระบบงาน เพ่ือออกแบบกระบวนการทำงาน ทั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษาถึง
ความต้องการของผู้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยกระบวนการ การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพชุมชน อันจะนำไปสู่การเป็น
ต้นแบบให้กับกลุ่มชุมชนและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 

สำรวจบริบทของชุมชนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางการเกษตรของลำไยจาก
เกษตรกรชุมชน  ปราชญ์ในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อข้อมูล
และกำหนดรูปแบบการนำเสนอระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการระ
บวนการผลิตลำไยนอกฤด ู

ท ำ ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ร ะ บ บ ง า น 
กระบวนการทำงานและศึกษาถึงความ
ต้องการของผู้ใช้เพื ่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิต
ลำไยนอกฤดู 

Input 

Process 

Output 

Outcome 
- ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บองค์ความรุเ้กี่ยวกับกระบวนการผลิตลำไยลำไยนอกฤด ู
- ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู  

ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลติลำไยนอกฤดู 

ถอดข้อมูลองค์ความรู้ในกระบวนการ
ผลิตเก็บรวบรวมข้อมลูและ
กระบวนการทางการเกษตรในการ
ผลิตลำไยนอกฤด ู


