บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูล นิธิโครงการหลวง ในการ
พัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย” โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ผ่านแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และเสริมด้วยวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis) ผ่ า นแบบสอบถาม เพื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้ ท ราบถึ ง ระบบและกลไกลที่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง ในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งมีรายละเอียดของข้อมูลในหลายด้าน เพื่อตอบ
ประเด็นในการศึกษาวิจัยโดยได้มีการคัดเลือกสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มูลนิธิโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงระบบและกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ โดยใช้การ
สัมภาษณ์ข้อมูลจาก คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง ผู้นาชุมชนที่ได้รับการยอมรับและเกษตรกรสมาชิกของ
มูลนิธิโครงการหลวง จานวน 22 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ
มูลนิธิโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จานวน 312 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนาเสนอได้
ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษากระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย
จากการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทาง
วิ ช าการ บทความ หนั ง สื อ รวมทั้ ง รายงานการวิ จั ย และรายงานการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่ง
จากการการรวบรวมทั้งข้อมูลระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ พบว่า การบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
โครงการหลวงเป็ น โครงตามพระราชด าริ ที่ มุ่ ง ช่ ว ยชาวเขาให้ ช่ ว ยตนเองในการปลู ก พื ช ที่ มี
ประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ และด้านวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์แล้ว
และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งอาจารย์ นั ก วิ ช าการสาขาต่ า งๆ และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานในการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรในการพัฒนาภาคเกษตรให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ขึ้นจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและ
กั น โดยแต่ ล ะชุ ม ชนได้ ใ ช้ ศั ก ยภาพของตนเองปั ญ หาได้ ด้ ว ยตนเองภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ และ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก
ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการหลวงนับเริ่มตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2512 โดยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีพระราชประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาตลออดจนการ อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยในปีพ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิ พ ลอดุล ยเดช โปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ ย นสถานภาพของโครงการหลวงฯ มาเป็นมูล นิธิเรีย กว่ า
“มูลนิธิโครงการหลวง” และพระราชทานเงินก้นถุงเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินเริ่มแรกจานวน 500,000
บาท เพื่อจะได้เป็นองค์การนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับ เพื่อความร่วมมือและการประสานงานกับ
ส่วนราชการและเอกชนต่างๆ ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของการริเริ่มงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ไปสู่การ
พัฒนาและการผลิตที่แน่นอน มีตลาดรองรับ รวมทั้งโครงการนาร่อง และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่สาคัญแก่การพัฒนาในที่สูง การสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ
โดยในระยะเริ่มแรกนั้นมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้อานวยการโครงการ มาเป็นการ
บริหารงานที่มีกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงช่วยดูแลด้านนโยบายและมีคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติ
ซึ่งทาหน้าที่คล้ายกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลด้านการบริหาร การปฏิบัติงานแบ่งการทางานออกเป็น
ฝ่ายต่างๆ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายสานักงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายพัฒนา และฝ่ายการตลาด ในปัจจุบัน งานของมูลนิธิฯ ได้ก้าวหน้าขึ้นมาก การพัฒนาองค์การ
ของตัวเองเพื่อให้กิจการของมูลนิธิเป็นไปในลักษณะที่ทันสมัย และเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยมีการ
บริหารจัดการครบวงจรประกอบด้วยการจัดตั้งบริษัทดอยคาอาหารสาเร็จรูป การดาเนินงานของ
โครงการดอกไม้แห้ง การจัดตั้งห้องปฏิบั ติการวิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การจัดตั้ง
โครงการร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งบทบาทและหน้าที่สาคัญของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยมีหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านที่อยู่บนเขตพื้ นที่สูงมีรายได้โดย
การปลูกพืชชนิดต่างๆ ทั้งผักเมืองหนาว ไม้ดอกเมืองหนาว ไม้ผลเมืองหนาวพืชไร่ รวมไปถึงการ
เลี้ยงสัตว์และการประมง การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของชาวเขาร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การสนับสนุนการทดสอบ สาธิต วิจัย และผลิตพันธุ์พืช สัตว์
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลักการและนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีจุดมุ่งหมาสาคัญเพื่อดารงลักษณะงานในความมุ่ง หมายเดิมของ
โครงการหลวง ถื อ เป็ น โครงการส่ ว นพระองค์ ใ นการด าเนิ น การพั ฒ นาเกษตรที่ สู ง สื บ ทอด
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เจตนารมณ์ที่เคยมีมา คือ บุกเบิก และพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ของขาวเขา และฟื้นฟู
ป่าต้นน้าลาธาร โดยวิสัยทัศน์มูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
ได้กาหนดวิสัยทัศน์สาคัญในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของไทย เพื่อมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง และรั ก ษาและฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้อมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นสูงอย่างยั่งยืน
ซึ่งวัตถุประสงค์มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพ
ภูมิสังคมบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ เพื่อ
ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าโครงการหลวง และเพื่อพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
โครงสร้างองค์กรของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูง
ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีโครงสร้างองค์กรของมูลนิธิโครงการหลวงลักษณะตามแนวราบ
ขององค์ กร โดยตามโครงสร้า งองค์กรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ ลอดุย เดช เป็นนายก
กิตติมศักดิ์ มีประธานมูลนิธิโครงการ คณะกรรมการมูลนิธิโครงการ ในการกากับดูแลในภาพรวม
เชิงนโยบายของของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงทา
หน้ า ที่ ด าเนิ น การ โดยมี ฝ่ า ยวิ จั ย สถานี วิ จั ย ฝ่ า ยพั ฒ นา ฝ่ า ยตลาด ฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี ฝ่ า ย
สานักงาน กลุ่มกิจการหรือโครงการพิเศษ สาหรับปฏิบัติการในมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่
สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
วิธีการดาเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
พบว่า การบริห ารจั ดการหรือ วิ ธีก ารด าเนิน งานของมู ล นิธิ โครงการหลวงเป็ นวิ ธีก าร
ดาเนินงานที่พ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯพระราชทานไว้กั บ
โครงการหลวงประกอบด้วย ประการแรก คือ การลดขั้นตอน หมายถึง ให้กระจายอานาจ ประการ
ที่สอง คือการปิดทองหลังพระ ประการที่สาม คือ เร็วๆ เข้า และประการสุดท้าย ช่วยเขาช่วยตัวเอง
ซึ่ง สะท้ อนให้ เ ห็ นว่ า การบริ ห ารจัด การที่ ส าคั ญ ของมู ล นิ ธิ โครงการหลวงในเขตพื้ นที่ สู ง ทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยจาเป็นต้องอาศัยหลักการกระจายอานาจให้กับบุคลากร ประชาชนใน
พื้นที่มีอานาจ/ส่วนร่วมในการดาเนินตัดสินใจได้ตามความเหมาะสม ตามความต้องการของใน
พื้ น ที่ โดยหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภาครัฐ หรื อสถาบั น การศึ ก ษาทางวิ ชาการมุ่ง มั่ นตั้ ง ใจให้ก าร
สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การวางแผนการตลาด แหล่งเงินทุนมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่
สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย พร้อมทั้งการสนับสนุน ต้องมีความรวดเร็วสอดคล้องกับความ
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ต้องการของประชาชนเพื่อตอบสนองภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยได้ทันถ่วงที และนอกจากนี้แล้วมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางการเกษตรให้กับบุคลากรในพื้นที่
และประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดาเนินการ/ดาเนินงานกิจการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
แนวทางการดาเนินงานของโครงการหลวง
พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการในพื้นที่ โดยปัจจัยสาคัญประการหนึ่งมีส่วนช่วยให้มูลนิธิโครงการ
หลวงสามารถพั ฒนาการปลูก พื ช ชนิด ต่างๆ ซึ่งเหมาะสมกั บสภาพสิ่ งแวดล้อมที่ หนาวเย็ นได้
เนื่องจากได้รับความร่วมมื ออย่า งใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ นักวิชาการสาขาต่างๆ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม การปฏิบัติงานทดลองค้นคว้าในเรื่องใดๆ ที่มุ่งสนองความต้องการของ
ตลาดเป็นสาคัญ และผลงานวิจัยเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดไปสู่เจ้าหน้าที่สนาม รวมไปถึงเกษตรกร
อย่างฉับพลัน ทุกเดือนนักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สนามจะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และที่สาคัญคือเพื่อให้งานวิจัยต่างๆ
เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด
โดยในการดาเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างครบ
วงจร คือ ขั้นตอนแรก คือ มูลนิธิโครงการหลวงมีการสารวจดิน น้า และลักษณะภูมิศาสตร์ในพื้นที่
ขั้นตอนที่ส อง คื อ การปลูก ป่า ในที่ที่ควรเป็นป่า ส่วนที่เหมาะแก่ก ารเกษตรก็ ต้องทาขั้นบันได
ทาทางระบายน้า ปลูกหญ้าแฝก สิ่งที่ต้องจัดการต่อไปในวงเดียวกัน คือการชลประทาน ซึ่งบนดอย
มักขาดแคลนน้า นอกจากนี้เรื่องพื้นฐานที่ต้องดาเนินการต่อในวงนี้คือ การคมนาคม ขั้นตอนที่สาม
คือ การวิจัย ซึ่งจะหยุดไม่ได้ ต้องทาอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่การวิจัยพืชเมืองหนาวทุกชนิด เนื่องจาก
วิธีการปลูกพืชเมืองหนาวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ใหม่สาหรับเราคนไทย ขั้นตอนที่สี่ คือ การส่งเสริมนา
ผลงานวิจัยไปให้เกษตรกร รวมถึงการอารักขาพืช การพัฒนาคน และการสาธารณสุ ข เพื่อ “ช่วยเขา
ช่วยตัวเอง” และขั้นตอนสุดท้าย คือ การขนส่ง การคัดบรรจุ การเก็บรักษา และการจาหน่าย
กิจการเพื่อสังคมของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยนอกจากการ
มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงทางภาคเหนือแล้วนั้น ยังตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารจัดการในพื้นที่เพื่อกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise = Social
Ownership + Social Goal นั่นคือ สังคมเป็นเจ้าของ เพื่อเป้าทางสังคม และขายได้ การดาเนินงาน
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ของมูลนิธิโครงการหลวง อาจกล่าวได้ว่าเป็นกิจการเพื่อสังคม นั่นก็คือ กิจการที่มีรายรับจากการ
ขาย การผลิตสินค้า และ/หรือการให้บริการ ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม หรือ
มีการกาหนดเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุม ชน สังคม และ/
หรือสิ่ง แวดล้อมเป็ นหลัก โดยไม่ ได้มีเป้าหมายในการสร้างกาไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของ
เท่านั้น ซึ่งโดยปกติกิจการเพื่อสังคมมีวัตถุประสงค์ 3 อย่างควบคู่กันไป คือ 1. สร้างกาไร 2. มุ่ง
สร้างสรรค์สังคม 3. สนับสนุนสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line SE ไม่มุ่งกาไรสูงสุด
หากมุ่งสร้างกาไรเพื่อนามาใช้ประโยชน์ของสังคม SE คือ องค์กร “Not-For-Profit” เนื่องจากกาไร
ไม่ต้องแบ่ งสรรคืนให้แก่เจ้าของทุน หากนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ “การให้” สังคม
กล่าวคือ SE ใช้ผลรวมของจุดเด่นของรูปแบบองค์กรทั้งสามอย่างที่มีอยู่ = A Profit Making
Business Set Up to Tackle Social or Environmental Need ไม่หวังผลกาไรแต่มีกาไร เป็น Not for
Profit Organization ไม่ถึงกับ Non for Profit Organization เป็น Profitable ไม่ใช่ Just for Profit
ขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงบนดอย
พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงบนดอยสามารถแบ่งตามลักษณะงาน ประกอบด้วย 1)ด้าน
สถานีวิจัย คือ สถานีวิจัยของโครงการหลวง เน้นการศึกษาวิจัยการปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ
รวมทั้งการศึกษาเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนเป็นสถานที่ให้การอบรมและถ่ายทอด
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในด้านต่างๆ ประกอบด้วยสถานีวิจัย 4 แห่ง ได้แก่ สถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีวิจัยโครงการหลวง
แม่หลอด อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2 )ด้านศูนย์พัฒนาโครงการหลวง คือ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงเป็นพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงต่างๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดาเนิ นการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าลาธารในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจุบันมีทั้งหมด
38 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา
ลาพูน
กิจกรรมหลักของมูลนิธิโครงการหลวง มีดังต่อไปนี้
1. งานวิจัย งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงดาเนินงานสืบเนื่องจากโครงการหลวงเดิม
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาชนิดและพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง การ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตโดยการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติรักษาที่เหมาะสม การป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชที่อาศัยการจัดการแบบผสมผสาน การใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และ
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การแปรรูปผลผลิต และงานวิจัยทางสังคม ตลอดจนการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูง ปัจจุบันมีแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย ระยะ 5 ปี เป็นกรอบในการดาเนินงาน
สถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประกอบด้วย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง, สถานีเกษตร
หลวงปางดะ, สถานเกษตรหลวงอินนนท์ และสถานีวิจัยแม่หลอด
2. งานพัฒนา มุ่งการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ป่าต้นน้าลาธาร ในพื้นที่โปรดเกล้าให้ดาเนินการพัฒนาศูนย์พั ฒนาโครงการหลวง เพื่อให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยมีพื้นที่ดาเนินงานเรียกว่า ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง จานวน 38 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด 21 อาเภอ 500 กลุ่มบ้าน มีประชากรรวม
172,309 คน
3. งานตลาด มุ่งสนับสนุนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต การขนส่ง และ
การจาหน่ายผลผลิตของเกษตรกร
(1) งานตลาดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(2) ศู นย์ ผลิตผลโครงการหลวงเชีย งใหม่ ตั้งอยู่ ณ ตาบลแม่เหีย ะ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
(3) แผนกตลาดและคัดบรรจุ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขต
บางเขน กรุงเทพฯ
4. การเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณ ควบคุมดูแลการเงินทั้งรายรับรายรายจ่ายของโครงการหลวง จัดทารายงานทางการเงิน รวมทั้งการบริหารการลงทุนรูปแบบต่างๆ
ตลอดจนการวางระบบการเงินและบัญชี ได้แก่ งานงบประมาณ งานการเงิน และงานบัญชี
5. งานอานวยการ ประกอบด้วย ฝ่ายสานักงาน ทาหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของโครงการหลวง โดยมีการแบ่งส่วนการรับผิดชอบดังนี้
แผนกประชาสัม พั น ธ์แ ละการท่ อ งเที่ย ว ศู นย์ เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ แผนกบุ คคล แผนก
ยานพาหนะ แผนกจัดซื้อ แผนกพัสดุ และแผนกธุรการ
6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานให้บริการด้านหลักประกัน
และให้คาปรึก ษากั บผู้บ ริหาร เพื่อให้เกิ ดความมั่นใจต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดาเนินงาน และการใช้ จ่ายเงิน อย่างเป็นประโยชน์และคุ้มค่า รวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วนและ
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ช่วยให้มูลนิธิสามารถพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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องค์ความรู้มูลนิธิโครงการหลวง
พบว่า การจัดการองค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
พื้นที่สูงซึ่งนาไปสู่การผลิตและการถ่ายทอดนวัตกรรม และความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
บนพื้นที่สูงนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านอาชีพ องค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม (ดิน น้า และป่าไม้) องค์ความรู้ด้านชุมชน และองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้ โดยเป็นองค์ความรู้ที่
ผ่านกระบวนการทดลอง ศึกษาวิจัยว่าเหมาะสมกับพื้นที่สูงและนามาทดสอบขยายผลปฏิบัติใน
พื้นที่ของโครงการหลวงของแต่ละพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสมแล้วจึงขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงเป็นหลัก และขยายสู่ชุมชนนอกพื้นที่ตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้อยู่
ภายใต้การส่งเสริมแนะนาดูแลและควบคุมคุณภาพของโครงการหลวง
องค์ความรู้ที่โครงการหลวงได้ดาเนินการส่งเสริมเผยแพร่ดังกล่าว รวมกับรายงาน การวิจัย
ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง สรุปปริมาณองค์ความรู้จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
1. องค์ความรู้ด้านอาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1.1 อาชีพในภาคการเกษตร หมายถึง องค์ความรู้ที่โครงการหลวง นาพืช ปศุสัตว์
และสัต ว์น้า (ด้า นประมง) จากต่า งประเทศเป็น ส่ว นใหญ่ และจากในประเทศมาทดลอง วิจั ย
ทดสอบจนได้ผลว่าเหมาะสมกับพื้นที่สูงคุ้มค่าแก่การลงทุนมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและ สามารถ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ผลิตเป็นอาชีพได้ ซึ่ง ได้แก่ การปลูกพืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
องค์ความรู้ด้านการเกษตรเป็นองค์ความรู้ที่ทางโครงการได้ดาเนินการทดลองมาตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนปั จจุบั นถือว่า เป็ นองค์ ค วามรู้ที่ มีมากที่สุ ด และส าคัญที่สุด และทางโครงการได้ส่ง เสริมให้
เกษตรกรผลิตเป็นอาชีพมากที่สุดอีกด้วย
1.2 อาชี พ นอกภาคการเกษตร อาชีพ นอกภาคการเกษตรที่รวบรวมและนามา
สังเคราะห์นี้เป็นองค์ความรู้ของโครงการหลวงโดยตรงกับองค์ความรู้ของหน่วยงานที่ได้ประสาน
ความร่วมมือกับโครงการหลวง ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงโดยอาศัยผลิตผล
จากภาคการเกษตรมาต่อยอดแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สรุปได้ดังนี้
1.2.1 ผลิตภัณฑ์แปรรูป มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแปรรูปแห้ง อบแห้ง
และน้า ได้แก่
1.2.1.1 ผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง เช่น ดอกไม้ใบไม้มีก้านกาแยกชนิดบูเก้
กรอบรูปดอกไม้ทับ ที่คั่นหนังสือ ของขวัญ ของชาร่วย บุหงา หรีด - ดอกไม้แห้ง และโคมดอกไม้
ในภาชนะต่างๆ
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1.2.1.2 สมุนไพร
1) สมุ นไพรที่ เป็ น ยาภายนอก สุ คนธบาบัด และเครื่ องส าอาง
ได้แก่ สเปรย์ระดับกลิ่นปาก สเปรย์บรรเทาปวด สเปรย์ระดับกลิ่นเท้า รอยัลปาล์ม เจลบรรเทาปวด
เจลทาความสะอาดมือ น้ายาบ้วนปาก น้ามันหอมนวดตัว ยาสีฟัน โลชั่น แชมพู ครีมนวดผม สบู่
และน้าหอม
2) สมุนไพรอาหารสุขภาพ ได้แก่ เจียวกู้ หลานอบแห้ง คาร์โม
มายอบแห้ง สมุนไพรอบแห้งอื่นๆ ลูกอมสมุนไพร เครื่องดื่มชาสมุนไพร และเครื่องเทศสมุนไพร
3) สมุนไพรน้ามันหอมระเหย
4) สารธรรมชาติ เพื่อกาจัดศัตรูพืช/สัตว์ ได้แก่ สมุนไพร ไล่ยุง
สารธรรมชาติจาก ข่า ตะไคร้หอม สาหรับควบคุมโรคพืช สารธรรมชาติ จากตะไคร้ตันหยงโทล
และดีปลี สาหรับควบคุมแมลง
1.2.1.3 ชาและกาแฟ
1.2.1.4 ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลไม้ พืชไร่ ผัก ได้แก่ น้าผลไม้พร้อ มดื่มและ
เข้มข้น เช่น น้าลิ้นจี่ น้าเสาวรส ผลไม้อบแห้ง แยมผลไม้ ผลไม้ในน้าเชื่อม น้ามะเขือเทศ ข้าวเกรียบ
ถั่วแดง ข้าวเกรียบแครอท บ๊วย 3 รส ลูกอมท้อ ลูกอมพลัม นมข้าวโพด ผักดอง ฯลฯ
1.2.1.5 พืชไร่ เช่น ข้าวโพดคั่ว งาดาดิบ ฯลฯ
1.2.4.6 อาหารสุขภาพ เช่น ขนมปังโฮลวีต ข้าวกล้องดอย ราข้าวสาลี ฯลฯ
องค์ความรู้หลักในด้านผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิเช่น คุณสมบัติของวัตถุดิบ กระบวนการขั้นตอนการ
ผลิต การบรรจุภัณฑ์ ระบบขนส่ง สถานที่ผลิต การรวมกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป และการเก็บ
รักษาสินค้า
1.2.2 หัตถกรรมและดอกไม้แห้ง องค์ความรู้ด้านหัตถกรรมของโครงการ
หลวง เป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในรูปกิจกรรมหลัก คือ ส่งเสริมการผลิตผ้าลินิน ผ้าฝ้าย และการ
แปรรูป รวมทั้งการพัฒนาทักษะ และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อพัฒนาฝีมือให้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ได้แก่ การปั่นด้ายลินิ น การทอผ้าลินิน การทอผ้าฝ้าย การแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลินินและฝ้าย เช่น กระเป๋า ที่ใส่ทิชชู ที่ใส่มือถือ ฯลฯ ผ้าเขียนเทียนลวดลายชน
เผ่า การจักสาน เช่น กระเป๋าสานไม้ไผ่ ฯลฯ และเครื่องเงิน เช่น สร้อยเงิน จี้เงิน แหวน กาไล ฯลฯ
องค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและดอกไม้แห้ง ได้แก่ คุณสมบัติของวัตถุดิบ การออกแบบ การสร้าง
รูปแบบ การพัฒนารูปแบบ กระบวนการขั้นตอนการผลิต และการรวมกลุ่มผู้ผลิต
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2. องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ดิน น้า และ ป่าไม้) องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในที่นี้
ครอบคลุมในเรื่องป่ า น้าและดิน ลักษณะองค์ความรู้ จะมีลักษณะบูรณาการทั้ง 4 ด้าน และอาจ
รวมถึ ง การประกอบอาชี พ การเกษตรด้ ว ย ทั้ ง นี้ บ างองค์ ค วามรู้ มี ลั ก ษณะครอบคลุ ม หรื อ เน้ น
สิ่งแวดล้อมเพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักหรือมี ด้านอื่นเกี่ยวข้องด้วย
3. องค์ความรู้ด้านชุมชน องค์ความรู้ด้านชุมชนของโครงการหลวงจะมี 2 ลักษณะคือ องค์
ความรู้ ด้านข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตพื้นที่ของโครงการหลวงหรือศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ตั้งอยู่ และองค์ความรู้ที่โครงการหลวงนาไปพัฒนาส่งเสริมในชุมชน โดยรูปแบบของโครงการ
หลวงหรือร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ สรุปได้ดังนี้
3.1 การพัฒนาชุมชน เทคนิคการวางแผนชุมชน การสร้างเครือข่ายเยาวชน พื้นที่
สูง การพัฒนาเยาวชนพื้นที่สูง การสร้างจิตสานึกชุมชนชาวเขา เช่น โครงการหมู่บ้านสะอาด ฯลฯ
3.2 การจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ปลูกผัก กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ
3.3 การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนบนพื้นที่สูง (หลักสูตร
ท้องถิ่น) เช่น หลักสูตรเรื่องมูลนิธิโครงการหลวง หลักสูตรวัฒนธรรมชนเผ่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอาหารกลางวัน ฯลฯ
3.4 ด้านสาธารณสุข ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพของชุมชน อนามัย การเจริญพันธุ์
สุขาภิบาล การวางแผนครอบครัว ฯลฯ
4. องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม โครงการหลวงได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล และจัดทาเอกสาร
เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ของชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อการเผยแพร่ และนามา
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิถีชีวิต
สังคม การศึกษา และอาชีพ องค์ความรู้ อาทิเช่น
1) วัฒนธรรมของชุมชนในโครงการหลวง
2) หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง
3) หลักสูตรชนเผ่าในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4) วิถีชีวิตชนเผ่า
แหล่งองค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง
ผลของการสารวจแหล่งองค์ความรู้ของโครงการหลวง พบว่ามีอยู่ทั้งในสถานที่ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ งานวิจัย สื่อต่างๆ และตัวบุคคล ดังนี้
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1. สถานที่ สถานที่ ใ นที่ นี้ ได้แก่ หน่วยงานของมู ล นิ ธิโครงการหลวง และหน่ วยงาน
ภายนอกมูลนิธิโครงการหลวง ดังนี้
1.1 มูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่
1) ฝ่ายพัฒนา ได้แก่
(1) กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
(2) กลุ่มงานพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
(3) กลุ่มงานป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
(4) กลุ่มงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(5) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง
1.2 ฝ่ายวิจัย ได้แก่
(1) งานวิจัย
(2) ศูนย์สารสนเทศ
1.3 สถานีวิจัยหลัก 4 สถานี ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวง
ปางดะ สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ และสถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด
1.4 ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ได้แก่
(1) งานคัดบรรจุ
(2) โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.5 ศูนย์อารักขาพืช
1.6 ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ องค์ ค วามรู้ อ ยู่ ใ นงานการวิ จั ย งาน
เผยแพร่เกี่ยวกับโครงการหลวงในด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลากรที่ทาวิจัย
1.7 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) องค์ความรู้อยู่ในรูปแบบของงานวิจัย สื่อ และบุคลากรที่ทางานร่วมกับโครงการหลวง
1.8 แปลงเกษตร แปลงสาธิต ฟาร์มสาธิต แปลงทดสอบ ไร่สวนและเรือนเพาะชา
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุกแห่ง
2. องค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของ
มูลนิธิโครงการหลวง อาทิเช่น
2.1 ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจาปี
2.2 วารสารโครงการหลวง
2.3 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการหลวง เช่น มูลนิธิโครงการหลวงแผ่นพับ
โครงการหลวง แนะนาผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ฯลฯ
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2.4 เอกสารวิชาการ เช่น การปลูกสตรอเบอร์รี่ การปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผล ฯลฯ
2.5 รายงานประจาปีของฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายพัฒนา สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ฯลฯ
2.6 เอกสารแนะนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง ฯลฯ
2.7 สื่ออื่นๆ เช่น วีซีดี ได้แก่ การปลูกพืชผักต่างๆ การปลูกองุ่น ฯลฯ
2.8 แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูป ฯลฯ
3. บุคลากร ได้แก่ คณะทางานในฝ่ายต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง นักวิจัยของโครงการ
นัก วิจัย ภายนอกโครงการ อาสาสมัค รจากองค์ก รและหน่วยงานต่างๆ ครู ใ นโรงเรีย นในพื้ น ที่
โครงการหลวง เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 38 แห่ง
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant Interview) ได้แก่
คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มูลนิธิโครงการหลวง ผู้นาชุมชนที่ได้รับการยอมรับและเกษตรกรสมาชิกของมูลนิธิโครงการหลวง
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย โดยกลุ่มสายการบริหาร กลุ่มสายการจัดการ และกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็นกระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงดังต่อไปนี้
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหารของ
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงในการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เขตภาคเหนื อ ของประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า
โครงการหลวงเป็นส่วนงานในการมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงภูเขาใน
เขตภาคเหนือ โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ล อดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ในการจัดตั้งแนวทางในการพัฒนาพื้นที่พร้อมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่าง
ประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา วิจัย สนับสนุนงบประมาณ โดยมีการทางานตามส่วนงาน
ตั้งแต่สถานีวิจัย ศูนย์พัฒนาในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ชัดเจน พร้อมทั้งบุคลากรประจา
โครงการหลวงที่ทาหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงสู่เกษตรกร โดยมีอาสาสมัครหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สนับสนุนดาเนินการ
ซึ่ง กระบวนการบริ ห ารงานของโครงการหลวงมี โ ครงสร้ า งการท างานที่ ชั ด เจนตามสายงาน
ดาเนินงานระหว่างสถานีวิจัย กั บศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พร้อมทั้งนี้ยังพบว่า การทางานของ
โครงการหลวงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ การทางานระหว่างบุคคล อาสาสมัคร บุคลากรศูนย์พัฒนา
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการส่งผลทาให้การเผยแพร่ข้อมูล นโยบาย หรือข่ าวสารเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วทั้ง 2 ทางของการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น
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กลุ่มสายการจัดการ ของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการของ
มูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า การ
บริหารจัดการระเบียบแบบแผนตามภารกิจ วิสัยทัศน์ที่มูลนิธิโครงการหลวงกาหนดไว้ชัดเจน มี
โครงสร้างการทางาน บุ คลากร งบประมาณตามแผนงานที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
อาสาสมั ค รของโครงการหลวงที่ มี ส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของโครงการหลวงในพื้ น ที่
นอกจากนี้แล้วการบริหารจัดการด้านวิชาการความรู้สามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด แต่ปัจจัยภายนอกเชิงทางธุรกิจ กระแสบริบทสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตร หรือส่งเสริมกิจการด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสม เช่น การกระทาผิดระเบียบของ
สมาชิกโครงการหลวง อาทิ ใช้สารเคมี การจัดจาหน่ายให้กับผู้ค้ารายอื่น หรือผลิตผลทางการเกษตร
ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานที่กาหนด ส่งผลทาให้เกษตรกรเข้าไปสู่ธุรกิจการเกษตรกับกลุ่มทุนในพื้นที่
และการผูกขาดสินค้าหรือสินเชื่อกับกลุ่มทุน เป็นต้น
กลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสาย
การปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ ของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีกระบวนการทางานหรือการบริหารจัดการที่
สะดวก เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของภู มิ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ใ นพื้ น ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกษตรกรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน คาแนะนาทางการเกษตร
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นจากระบบ กลไกลในการบริหารจัดการของโครงการหลวง แต่
ในบางพื้นที่สูงของโครงการหลวงมีข้อจากัดด้านเส้นทางการเดินทาง การคมนาคม ส่งผลทาให้การ
เดินทางให้ความรู้ทางวิชาการ คาแนะนาปรึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งในบางพื้ นที่สูงเส้นทางการคมนาคมไม่มีความพร้อมในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรสู่ก ารแปรรูป หรือจัดจาหน่ายทาให้คุณภาพผลิตผลทางการเกษตรเสียหายไม่ไ ด้
มาตรฐานทาให้เกษตรหรือสมาชิกผิดเงื่อนไขในการจาหน่ายผลิตผลทางการเกษตรให้กับกลุ่มทุนที่
รับซื้อผลิตผลถึงชุมชนนาไปสู่การผิดข้อบังคับของสมาชิกโครงการหลวง เป็นต้น
สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยมีโครงสร้าง ขั้นตอนในการดาเนินการผ่านสถานีหลัก ศูนย์พัฒนาโครงการใน
พื้นที่ที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีส่วนงานของมูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนและมี แผนการดาเนินงาน
องค์กรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่บุคลากร งบประมาณ และการจัดการอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตาม
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงกาหนดไว้ชัดเจน
โดยปัจจัยสาคัญในการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วยสถานีวิจัย 4 แห่ง
ที่เป็นแหล่งพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
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เป็ นพื้ นที่ ชุ ม ชนที่ ตั้ง อยู่ บ นพื้ นที่ สูงในจัง หวัด ภาคเหนือ ตอนบน โครงการกระจายในพื้ นที่สู ง
ภาคเหนือทั้งหมด 38 แห่ง รับองค์ความรู้ทางวิชาการจากสถานีวิจัยนาไปสู่การถ่ายทอดความรู้สู่
เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีบุคลากร ฝ่ายสนับสนุนในมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ ฝ่ายอานวยการ ฝ่าย
การเงินและบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ฝ่ายสานักงานทาหน้าที่ในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของโครงการหลวง แผนกประชาสัมพันธ์และ
การท่องเที่ยว ศู นย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนกบุคคล แผนกยานพาหนะ แผนกจัดซื้อ แผนก
พั ส ดุ และแผนกธุ ร การ พร้ อ มทั้ ง นี้ มี ส่ ว นงานด้ า นการตลาดของโครงการหลวงที่ ท าหน้ า ที่
สนับสนุนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต การขนส่ง และการจาหน่ายผลผลิตของ
เกษตรกร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่
โดยเฉพาะกระบวนการบริหารจัดการของมูลนิธิโครงการหลวงมีการดาเนินการ พัฒนา
วิชาการให้มีสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ในพื้นที่
ด้วยการส่งเสริมภาคเกษตร ผ่านการสนับสนุนการทดสอบ สาธิต วิจัย มุ่ง เน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในชุมชนและบุคลากรของโครงการหลวงในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงเป็น
การนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีภาคเกษตรที่เหมาะสมกับในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนบนพื้นที่สูง โดยรูปแบบการจัดการของมูลนิธิ โครงการหลวงเป็น
เผยแพร่ความองค์ความรู้ด้วยวิธีการจัดการความรู้ผ่านระบบการจัดการของโครงการหลวง สถาน
ที่ตั้งของโครงการหลวง ฝ่ายพัฒนา สถานีหลัก รูปแบบของเอกสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัย เทคโนโลยีสื่อ
ต่างๆ และตัวบุคคล นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่
เขตภาคเหนือ ซึ่งการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการนาองค์ความรู้ ประสบการณ์
กระบวนการ หรือข้อมูลเพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิชาการ
ภาคเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการตลาดด้วยความเข้าใจทาอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดการ
ความรู้ออกเป็ นส่วนย่ อยๆ ของการเปลี่ย นผ่านความรู้จากแหล่ งความรู้ไ ปสู่ก ารใช้ความรู้ อั น
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน สาคัญตั้งแต่วิธีการดาเนินการแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การ
ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมความรู้ หรือการถ่ายทอดความรู้เผยแพร่ความรู้ไปสู่การปฏิบัติกับภาค
เกษตรอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
และผลผลิตที่สาคัญของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเกษตรกรในพื้นที่สูง
สามารถนาองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรพัฒนาการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่พื้นอุปโภค
บริโภค และจัดจาหน่ายแปรรูปผลผลิตในมูลนิธิโครงการหลวง นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรในพื้นที่และส่งผลทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาพื้นที่ ลดปัญหาการบุก
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รุก ป่า การท าไร่เลื่ อนลอย และการแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติดหรือปลู ก ฝิ่น ท าให้บ ริบททางสังคม
เศรษฐกิจในพื้นที่สูงมีวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาระบบและกลไกในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการ
พัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย
จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง
ในโครงการหลวง โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant Interview) คือ คณะกรรมการ
มูลนิธิโครงการหลวง ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการ
หลวง ผู้นาชุมชนที่ได้รับการยอมรับและเกษตรกรสมาชิ กของมูลนิธิโครงการหลวง โดยสัมภาษณ์
ตามข้อคาถามที่กาหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้าง (Structured Interview Form) จานวน 22
ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มสายการบริหาร 4 ท่าน กลุ่มสายการจัดการ 6 ท่านและกลุ่มสายการ
ปฏิบัติการและผู้นาชุมชน 12 ท่าน สามารถนาเสนอผลการสัมภาษณ์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกข้อมูลรูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการ
หลวงในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย
กลุ่มสายการบริหาร
จานวนกลุ่มสายการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร ผู้อานวยการฝ่าย ผู้ควบคุม
สถานีวิจัย จานวน 4 ท่าน ซึ่งสามารถนาเสนอผลการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
1. มิติกระบวนการการจัดการความรู้
1.1 ด้านการแสวงหาความรู้
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม สายการบริ ห าร มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ทั้ ง หมดว่ า
โครงการหลวงเป็นแหล่งแสวงหาความรู้โดยตรง จากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ทรงตรัสไว้ว่า “อะไรที่ไม่รู้ ต้องวิจัย” เป็นแนวทางที่ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใน พ.ศ.2520
ที่ต้องแสวงหาพันธ์พืช พันธ์สัตว์ใหม่ๆ เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา จึงต้องตั้งสถานีวิจัยขึ้น
เพื่อรับผิดชอบเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยพืชเมืองหนาวและไม้ดอก ในเบื้องต้นอาศัยความร่วมมือ
ของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และใน
ปั จ จุ บั น โครงการหลวงมี ง บประมาณสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
โครงการ ทาให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร
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ในเรื่องอุปสรรคขัดขวางการแสวงหาความรู้มีไม่มาก อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ฟ้า
ฝน โรคระบาด ฯลฯ หรืออาจเกิดจากขั้นตอนในการทางานและการทางานที่ผิ ดพลาด แต่อย่างไรก็
ตามอุปสรรคปัญหาต่างๆ ส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าไม่รู้ ไม่เข้าใจ ก็แสวงหา
ความรู้กันต่อ
1.2 ด้านการสร้างความรู้
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม สายการบริ ห าร มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ทั้ ง หมดว่ า
โครงการหลวงเป็ นแหล่ง สร้า งความรู้ที่ส าคัญแหล่งหนึ่งในประเทศ โดยโครงการหลวงสร้าง
ความรู้ผ่านทางงานวิจัยของนักวิชาการ เน้นงานด้านการเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
พันธ์พืชใหม่ๆ ขึ้นมาที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศของบ้านเรา ซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะ
ด้าน และสามารถนาความรู้ที่สร้างขึ้นนั้นมาส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.3 ด้านการจัดเก็บความรู้
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม สายการบริ ห าร มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ทั้ ง หมดว่ า
โครงการหลวงมีการจัดเก็บความรู้ มิให้สูญหายและง่ายต่อการสืบค้น โดยโครงการหลวงมีศูนย์
ข้อมูล สามารถสืบค้นได้ งานวิจัยต่างๆ จะถูกรวบรวมไว้ มีเอกสาร วารสารต่างๆ ที่ถูกจัดทาขึ้นและ
ถูกจัดเก็บไว้ทั้งที่เป็นอิเลคทรอนิคไฟล์และเอกสารกระดาษ มีการจัดเก็บข้อมูลความรู้ในหลายๆ
ด้าน เช่น ข้อมูลด้านบุคคลากร ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง หรือตัวอย่างพันธ์พืชชนิดต่ างๆ ที่ได้วิจัย
คิดค้นขึ้นมา เช่น สตอเบอรี่พันธ์พระราชทาน 80 เป็นต้น
1.4 ด้านการวิเคราะห์และการสกัดความรู้
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม สายการบริ ห าร มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ทั้ ง หมดว่ า
โครงการหลวงมีการวิเคราะห์และสกัดความรู้ ผ่านงานวิจัย โดยสามารถแบ่งที่มาของงานวิ จัยได้ 2
ทาง คื อ จากความต้องการของนัก วิชาการและจากความต้องการของโครงการหลวงเอง ซึ่งจะ
สะท้อนมาจากความต้องการของชุมชนในพื้นที่จริง โดยการวิเคราะห์เริ่มจาก นาผลการวิจัยที่ได้ไป
ทดสอบในโรงเรือนหรือแปลงทดลองก่อนเพื่อสกัดความรู้หรือพันธ์พืชว่าสามารถสร้างผลผลิตได้
จริงแล้ว หลังจากนั้นจึงนาไปให้เกษตรกรปลูกในแปลงใหญ่ โดยพันธ์พืชหรือความรู้ที่สกัดออกมา
นั้น ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ เหมาะสมกับการใช้งานจริง โดยความรู้ที่สกัดได้นั้น มาจากฝ่ายต่างๆ
ของโครงการหลวง เช่น ฝ่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายการตลาด เป็นต้น
1.5 ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม สายการบริ ห าร มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ทั้ ง หมดว่ า
โครงการหลวงมีการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการอบรม สัมมนา
ปฏิบัติงานจริง โดยเป้าหมายหลักของโครงการหลวงคือการอบรมแนะนาให้เกษตรกรปลูกพันธ์พืช
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ต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ชุมชนนั้นๆ เพื่อให้เกิดรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการเผยแพร่
ความรู้ทางการเกษตรจึงสามารถเห็นได้ชัดเจน สู่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงและขยาย
ต่อไปยังชุมชนอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยทุกปีจะมีการจัดประชุมวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้บุคคล
ทั่วไปที่สนใจในงานวิจัยต่างๆ ของโครงการหลวง ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและดูงานในสถานที่จริง
ได้ตลอดเวลา ส่วนการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ภายในองค์การ จะมีการจัดประชุมทุกเดือน มี
การอบรม พัฒนาบุคลากรอยู่อย่างสม่าเสมอ จากหน้างานจริงและจากห้องสัมมนา โดยหัวข้อความรู้
ที่นามาอบรมจะเกี่ยวข้องกับงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบ ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เผยแพร่ความรู้ในการดาเนินที่ผ่านมา พบว่า การเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรพบอุปสรรคบ้าง จาก
ภาษาที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ ก ารสื่ อ สารไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ไ ปบ้ า ง หรื อ ความสามารถในก าร
เพาะปลูก ลักษณะวัฒนธรรมของชนเผ่าที่แตกต่างกัน ก็เป็นอุปสรรคในการเผยแพร่ ทาให้เจ้าหน้าที่
โครงการหลวงต้องมีความใกล้ชิด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกรในพื้นที่ เน้นเกษตรกรในการ
นาไปใช้ปฏิบัติได้จริง คอยติดตาม ส่งเสริมและปรับปรุง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หลังจากอบรม
เผยแพร่ความรู้ไปแล้วอย่างใกล้ชิด หรือปัญหาเรื่องพันธ์พืชที่โครงการสนับสนุนให้ปลูก แล้วไม่ได้
ผลผลิตตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อาจเกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง ทา
ให้ผลผลิตจากโรงเรือนทดลองไม่เหมือนกับแปลงปลูกจริง
1.6 ด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม สายการบริ ห าร มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ทั้ ง หมดว่ า
โครงการหลวงมีการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง โดยโครงการหลวงมีการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่องและต่อยอดจากงานวิจัยก่อนหน้า โครงการหลวงมีวิธีการทาข้อมู ลให้ถูกต้อง
เที่ยงตรง อาทิเช่น การทดสอบพันธ์พืชในโรงเรือน เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช การทดสอบพันธ์พืชในพื้นที่จริง เพื่อดูสภาพแวดล้อม ศัตรูพืช อากาศ ความชื้น
ความสมบูรณ์ของดิน การอารักขาพืช ตรวจสอบความแข็งแรง ความสมบูรณ์ของพืช การนาเอา
มาตรฐานสากลเข้ามาควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนการประยุกต์การนาไปใช้ อาทิเช่น
การนาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ นามาเป็นวัสดุในการทาโรงเรือนเพาะชา การพัฒนาต่อยอด
พันธ์พืชที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนทานศัตรู โรคพืช หรือการนาความรู้มาประยุกต์
เช่น ใบยาสูบแช่น้า เมื่อนามาทาแล้วสามารถนามาป้องกันทากไม่ให้เข้าใกล้ได้ การใช้ยีสต์ป้องกัน
โรคราแป้งแทนสารเคมียาฆ่าแมลงในไร่สตอเบอรี่ได้ เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ มีมากมาย
และสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงเหมาะกับสภาพการปัจจุบัน
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2. มิติภาวะผู้นาขององค์การ
2.1 ด้านวิสัยทัศน์ความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการบริหาร มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารของโครงการ
หลวงแสดงบทบาท การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนา
และถ่ายทอดความรู้ที่โครงการหลวงจะพัฒนาและให้ความรู้กับชุมชนในพื้นที่ โดยโครงการหลวง
มีแผนยุทธศาสตร์ เป็ นแผนระยะ 5 ปี มีก ารวางแผนกาหนดกลยุทธ์ กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิ จ
แผนการดาเนินการเพื่อให้ถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
โครงการหลวง ต้องได้รับ ความรู้ สามารถใช้ปฏิบัติไ ด้จริง ปลูกได้จริง ดูแลอย่างไรเพื่ อให้ไ ด้
ผลผลิตที่คุ้มค่า วิธีการเก็บเกี่ยวที่ให้ผลเสียหายน้อยที่สุด โดยเน้นไปที่ผู้นาชุมชนเป็นแกนหลัก แล้ว
ต่อยอดไปสู่ลูกบ้าน
2.2 ด้านการแบ่งปันความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการบริหาร มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารของโครงการ
หลวง มีการกาหนดนโยบายและบทบาทในส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนา แบ่ง ปันให้ความรู้แก่
บุคลากรภายในและภายนอกองค์การอย่างชัดเจน ภายในโครงการหลวงมีการแบ่งปันความรู้ให้แก่
บุค ลากรภายใน อาทิ เช่ น มี การจัดอบรมสัมมนาตามแผนยุทธศาสตร์ ในหัวข้อที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบั ติง าน มี ก ารพู ดคุ ย แลกเปลี่ย นความรู้ ความเข้าใจในเนื้องานต่างๆ ในที่ประชุมอย่ างเป็น
กิจจะลักษณะ มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมดูงานในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว เนปาล ภูฎาน
โคลอมเบีย เป็นต้นหรือการดูงานในศูนย์พัฒนา สถานีอื่นๆ ในเครือข่าย มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยการอบรมเน้นควบคู่กับการปฏิบัติ ทดสอบจริง
โดยในการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาพบอุ ป สรรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาต่ อ การแบ่ ง ปั น ความรู้ เ ล็ ก น้ อ ย เช่ น
ความสามารถในการรับรู้ การเรียนรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่ละชุมชน ทาให้การแบ่งปัน
ความรู้ไ ด้ไ ม่เต็ม ที่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด โครงการหลวงและผู้บริหารรับทราบ และมีก าร
ดาเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องในทุกกรณี
2.3 ด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการบริหาร มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารของโครงการ
หลวง มี การกาหนดนโยบายและบทบาทในการส่งเสริมการนาความรู้เพื่อนามาปฏิบัติจริงโดย
โครงการหลวงมีนโยบายที่ ชัดเจนว่า ก่อนจะนาความรู้ออกไปเผยแพร่ ความรู้นั้นต้องได้รับการ
ทดสอบปฏิบัติจริงและได้ผลตามที่ได้กาหนดไว้ก่อน ดังนั้น ผลงานวิจัยต่างๆ ต้องทดสอบจนเห็น
ผลที่เหมาะสมก่อนนาสู่อบรมสู่บุคคลที่สนใจ และการอบรมของโครงการหลวง เน้นการปฏิบัติจริง
ตัดแต่ง เพาะพันธ์ ดูแลจนกระทั่งออกดอกผล เก็บเกี่ยวทั้งหมดอยู่ในความดูแลของฝ่ายต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้องของโครงการหลวง และจะแก้ไขปรับปรุงทันที เมื่อเกิดปัญหา ศูนย์และสถานีต่างๆ พร้อม
ที่ จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นทรั พ ยากรต่ า งๆ แลกเปลี่ ย นความรู้ ซึ่ ง กั น และกั น และในการ
ดาเนินการที่ผ่านมา ผลการนาความรู้เพื่อนามาปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร การได้
ผลผลิตที่เหมาะสมมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนดไว้
2.4 ด้านการเป็นผู้จัดการเครือข่าย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการบริหาร มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารของโครงการ
หลวง มีการกาหนดนโยบายและบทบาทในการสร้างเครือข่ายกับองค์การต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาประสานสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายความรู้
โดยมี การก าหนดนโยบายอย่ า งชั ดเจนในการร่วมมือกับองค์ก ารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิเช่น ร่วมงานวิจัยกับองค์การในประเทศไต้ หวัน ลาว พม่า ภูฎาณ โคลอมเบียและ
ประเทศอื่นๆ โดยความร่วมมือผ่านองค์การสหประชาชาติ ส่งเจ้าหน้าที่โครงการหลวงไปฝึกงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันความรู้ กับองค์การต่างๆ เช่น การไปดูงานไร่กาแฟที่
โคลอมเบีย และแลกเปลี่ยนวิธีการลดการปลูกฝิ่นของชุมชนชาวเขาที่โครงการหลวงทาสาเร็จใน
ประเทศไทย ให้กับประเทศพม่าและโคลอมเบีย การให้แลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างโรงเรือนให้
เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้อ ม ภูมิ ป ระเทศ ภูมิอ ากาศและวัส ดุท้องถิ่นที่หาได้จากธรรมชาติกั บ
ประเทศไต้หวัน ในส่วนเครือข่ายภายในประเทศ ทางโครงการหลวงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการทาวิจัยร่วมกัน การให้งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัย การให้ตัวอย่างวัตถุดิบหรือสินค้ามาทดลอง ทดสอบ และร่วมมือกันในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
และพัฒนาตลาดร่วมกัน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยาน การไฟฟ้า เป็นต้น
3. มิติวัฒนธรรมองค์การ
3.1 วัฒนธรรมทางความคิด
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ม สายการบริ ห าร มีค วามคิ ด เห็ น ว่า โครงการหลวงมี
ปรั ช ญา แนวคิ ด ค่ า นิย ม บรรทั ด ฐาน แบบแผนการด ารงชี วิ ตและการประกอบอาชี พ ภายใน
โครงการในการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ โดยมีแนวคิดหลักคือ
“ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” โดยพยายามให้ชุมชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยชุมชนเดิมทีจะมีแนวคิดตามวิถีชนเผ่า นับถือเจ้าป่าเจ้าเขา ทามาหา
กินเพื่อดารงอยู่เท่านั้น สามารถย้ายถิ่นฐาน หาที่ทากินใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่หลังจากที่โครงการ
หลวงเข้ ามาดาเนินการ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ย น ค่านิย ม ความคิด ความเชื่อเกี่ ยวกั บการ
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ดารงชี วิตและการประกอบอาชี พ ของชุมชนชาวไทยภูเขา โดยสร้างค่านิย มการอนุรัก ษ์ รัก ษา
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ทาลายป่า ไม่ทาไร่เลื่อนลอย ลดการปลูกฝิ่นซึ่งเป็นพืชที่ผิด กฎหมาย
สร้างความคิดในการดารงชีวิตโดยการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งผลตอบแทนการ
ปลูกพันธ์พืชใหม่ๆ ที่โครงการหลวงแนะนาจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น
3.2 วัฒนธรรมทางการกระทา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการบริหาร มีความคิดเห็นว่าโครงการหลวงมีการวาง
แนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ของชุมชนชุมชนชาวไทยภูเขาใน
พื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ โดยเดิมในอดีตนั้น ชุมชนชาวเขาจะเป็นระบบปิด อยู่ภายในกลุ่ม
ของตนเองเท่ า นั้ น เป็ น วิถี ชี วิ ตแบบชนเผ่ า มีวั ฒ นธรรม กิ จ กรรม ประเพณี ประจ าชนเผ่า เช่ น
ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ เจ้าป่าเจ้าเขา ประจาชนเผ่าของตน ประกอบ
อาชีพทาไร่ฝิ่นเป็นหลัก สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่ง ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ มีการทาไร่
เลื่อนลอย ย้ายถิ่นฐาน ทาลายป่าไม้เป็นพื้นที่กว้าง ส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพ ต้นน้าลาธารแห้งเหือด
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม แต่หลังจากที่โครงการหลวงเข้ามาดาเนินการ พฤติกรรมการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ ของชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไป อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนพันธ์พืชตามคาแนะนาของโครงการหลวง ซึ่งสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวได้สูงกว่าการปลูกฝิ่นมาก การปลูกฝิ่นเดิมสร้างรายได้ปีละไม่กี่หมื่นบาท แต่
พืชพันธ์ของโครงการในปัจจุบันสร้างรายได้โดยเฉลี่ ยสองแสนบาทต่อครอบครัวต่อปี โดยการ
เปลี่ยนแนวคิดชุมชน และได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี เมื่อผู้นาชุมชนสามารถผลิต
ผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ลูกบ้านก็จะปฏิบัติตาม ไม่ต้องบังคับ ไม่เสียเลือดเนื้อ ซึ่งทาให้พื้นที่
ในการปลู ก ฝิ่ น จากแสนๆ ไร่ หมดไป เปลี่ ย นเป็ นพื ชในโครงการหลวงแทนและในการปลู ก
เกษตรกรสามารถปลูกพื ชเมืองหนาวของโครงการหลวงได้ 2-3 รอบต่อปี การปรับเปลี่ยนการ
ดารงชีวิตแบบเป็นหลักแหล่ง มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง สร้างอาณาเขตของตนอย่างชัดเจน ไม่ตัด
ไม้ทาลายป่า สามารถปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นในพื้นที่ปลูกเท่าเดิม สร้างโรงเรือนเพื่อดูแลพันธ์
พืชและผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น และนาผลิตผลที่มีมาตรฐานเหล่านั้นมาจาหน่าย
ให้กับโครงการหลวง ซึ่งโครงการหลวงจะทาหน้าที่ในการเจาะตลาดใหม่ๆ นาสินค้าโครงการ
หลวงสู่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ในทาให้เกษตรกรชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีเกษตรกรบางคน
ที่สามารถค้าขายได้ด้วยตนเอง เติบโต ติดต่อหาตลาดเองได้ ซึ่งทางโครงการหลวงก็ไม่ได้ห้ามแต่
อย่างใด
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3.3 วัฒนธรรมทางวัตถุ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการบริหาร มีความคิดเห็นว่าโครงการหลวงมีการวาง
แนวทาง/นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวัตถุที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ชุมชนชาวไทยภูเขาในโครงการหลวงอินทนนท์ โดยโครงการหลวงมีนโยบายอย่างชัดเจนในการที่
จะช่วยชุมชนให้มีการกินดีอยู่ดี สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ระบบสาธารณสุข แพทย์พยาบาลที่เข้าถึง
สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น การรักษาความสะอาดของชุมชน ระบบการศึกษา โรงเรียน ส่งเสริมระบบ
การจั ดท าสหกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาบนที่สูง ถนนหนทาง
เดินทางสะดวกสบายขึ้น รวมเร็วยิ่งขึ้น มีการสื่อสารที่ทันสมัย โทรศัพท์มือถือสามารถติดต่อกันได้
ง่า ยและรวดเร็วยิ่ ง ขึ้น จานดาวเที ย ม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย มั่นคงแข็งแรง สร้างด้วยวัสดุที่คงทน
ชุมชนชาวเขามีความเป็นคนเมืองมากยิ่งขึ้น เดินทางลงมาในตัวเมืองสะดวกมากขึ้น บ่อยครั้งขึ้น แต่
ละครอบครัวมีพาหนะเดินทาง รถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไซด์ มากขึ้นซึ่งแตกต่างมากกับ ปี
พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโครงการดอยอินทนนท์ วัฒนธรรมของชุมชนชาวเขาเปลี่ยน ส่วนหนึ่งมา
จากสังคมโลกที่เปลี่ยนไปและความสามารถในการเข้าถึงวัฒนธรรมอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น โครงการ
หลวงพยายามรณรงค์ถึงวัฒนธรรมดั่งเดิมเข้าชนเผ่าให้คงอยู่สืบทอดสู่ลูกหลาน เด็กๆ ยังคงรักถิ่น
ฐาน รักวัฒนธรรมดั่งเดิม แต่การดารงชีวิตมีการปรับเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น สะดวกสบาย
มากขึ้น
4. มิติการทางานเป็นทีม
4.1 หลักการทางานเป็นทีม
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม สายการบริ ห าร มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า โครงการหลวงมี
นโยบายและหลักการในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของบุคลากรในโครงการหลวงอินทนนท์
และส่งเสริมการทางานร่วมกันกับชุมชนในโครงการในการพัฒนาชุมชน โดย โครงสร้างองค์การ
ของโครงการหลวง แบ่งออกเป็นหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนา สถานีวิจัย ฝ่ายการตลาด ฝ่าย
การเงินและบัญชี ฝ่ายสานักงาน เป็นต้น และทุกฝ่ายก็มีหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบโดยตรงของงาน
แต่ละชนิดออกไป มีก ารแบ่ งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีเป้าหมายและวิธีการทางาน
เดียวกัน โดยลักษณะของงานแล้ว ทุกฝ่ายงานต้องมีการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ข่ าวสาร ซึ่งกันและ
กันอยู่ตลอดเวลาและต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันกับทุกฝ่าย โดยคณะทางานมีแผนการ
ทางานทั้งปี มีการประชุมร่วมกันทุกสั ปดาห์ เพื่อร่วมกันตัดสินใจ ปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆ มีการ
ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ในกรณีการส่งเสริมการทางานร่วมกันกับชุมชนและสมาชิกในโครงการ
มีรายละเอียด สาเหตุ ข้อตกลงต่างๆ อย่างชัดเจนโดยโครงการหลวงจัดส่งเจ้าหน้าที่ของโครงการ
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หลวง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายตลาด สถานีวิจัย สู่ชุมชนโดยตรง เพื่อต้องการทราบถึง
ข้อมูล ความต้องการต่างๆ ของชุมชน และปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงาน เช่น ชุมชน
เกษตรกรพบปัญหาในการเพาะปลูก ปัญหาศัตรูพืช ปัญหาการเก็บเกี่ยวผลผลิต ฯลฯ ทางโครงการ
หลวงก็จะเข้าไปแนะนา ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
มากจนสามารถดาเนินการแก้ไขจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
4.2 รูปแบบการทางานเป็นทีม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการบริหาร มีความคิดเห็นว่าโครงการหลวงมีวิธีการ
ดาเนิ นการท างานเพื่ อพั ฒนาการทางานเป็ นทีมอย่ างมี ประสิทธิภ าพตามลัก ษณะของงานและ
เป้าหมายโดยรวมของชุมชนในโครงการหลวงอินทนนท์ โดย มีการจัดทีมเฉพาะกิจลงแก้ไขปัญหา
หน้างาน หลังจากที่งานนั้นเสร็จลุล่วงไป ทีมเฉพาะกิจนี้ก็จะยุบไปตาม และมีสร้างทีมข้ามสายงาน
โดยรวบรวมจากบุคคลากรฝ่ายต่างๆ มาร่วมกันคิด ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
เช่น การเจรจาถึงสิทธิในที่ดินทากินของชุมชน หรือ การบุกรุกที่ในอุทยาน ส่วนในเรื่องของการ
ทางานร่วมกันในส่วนของการปลูกพันธ์พืชต่างๆ ก็จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาสถานีต่างๆ ทุก
สถานี จากการทางานเป็นทีม บางครั้งพบว่า เกิดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อทาง
วาจาแล้วข้อมูลข่าวสารนั้นสูญหายไปหรือข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบให้การทางานไม่
ราบรื่น จึงพยายามแก้ไขการสื่อสารภายในทีมให้มีลักษณะเป็นข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรมากขึ้น
เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นแนวทางในการทางานร่วมกัน
5. การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
5.1 องค์ประกอบของชุมชน
จากการศึ ก ษาพบว่า กลุ่มสายการบริหาร มีความคิด เห็นว่า ในการดาเนินการ
พัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในการจัดการความรู้ของโครงการหลวงอิน
ทนนท์ได้นาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีองค์ประกอบ ดังนี้
- ชุมชนมีค วามหลากหลายของบุคคล พบว่า ชุมชนมีความต่างเผ่า ต่างถิ่น มี
แนวคิด การศึกษาที่แตกต่างกันออกไป
- ชุมชนมีเป้าหมายร่วมกัน ยึดประโยชน์สาธารณะ พบว่า ชุมชนมีการรวมกลุ่ม
นึกถึงส่วนรวม มีการปกครองท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตาบลดูแล ชุมชนมีระบบสหกรณ์โดย
ได้รับการแนะนาจากโครงการหลวง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- มีจิตสานึกของการพึ่งตนเอง เอื้ออาทร รักท้องถิ่น พบว่า ชุมชนรักท้องถิ่นอย่าง
สูง ซึ่งโครงการหลวงเน้นในเรื่องนี้อย่างมาก
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- มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมตัดสินใจ ภายในชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อ
ชุมชน พบว่า ชุมชนมีแผนของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแผนของโครงการหลวง ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยมีการประชุมร่วมกัน พัฒนาชุมชนไปด้วยกัน เช่น จัดสรรงบพัฒนาชุมชน
ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง ฯลฯ
- มีการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน อย่ างมีประสิทธิภาพ พบว่า มีการรณรงค์การ
ดูแลสภาพแวดล้อม ไม่ตัดป่าทาลายป่า ลดการใช้สารเคมี
- มีการติดต่อสื่อสาร เรียนรู้เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย พบว่า มีการเชื่อมโยงสื่อสารอยู่
ตลอด เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารระหว่างชนเผ่า ระหว่างดอยต่างๆ
- มีกิจกรรมสาธารณะของชุมชน พบว่า มีกิจกรรมชุมชน เช่น งานเฉลิมฉลองใน
เทศกาลต่างๆ การลงแขก ฯลฯ
- มีการบริหารจัดการภายในชุมชน พบว่า มีการบริหารโดยมีผู้นาชุมชน อบต.
อบจ. ดูแลโดยตรงและโครงการหลวงดูแลโดยอ้อม
- มีการส่งเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน พบว่า สมาชิกในชุมชนมีอิสระใน
การเลือกผู้นากันเอง มีการส่งเสริมอาชีพยุวเกษตรกร มัคคุเทศน์
- ชุมชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิตและสังคม พบว่า ชุมชนได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น มีความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพดีขึ้น และรายได้ต่อครอบครัวสูงขึ้น
โดยที่ ผ่า นมา ชุ มชนและโครงการหลวงมีอุปสรรคในการพัฒนาองค์ประกอบ
เหล่ า นี้ บ้ า ง เนื่ อ งจากโครงการหลวงไม่ ส ามารถบั ง คั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ท าได้ แ ค่ เ พี ย งให้
คาแนะนา และสมาชิกจะนาไปปฏิบัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสมาชิกเอง เช่น การแนะนาพันธ์พืชให้ปลูก
การแนะนาให้ดูแลสภาพแวดล้อม ปัญหาขยะมูลฝอย ปั ญหาการสร้างรีสอร์ทภายในพื้นที่อุทยาน
การใช้สารเคมีฆ่าศัตรูพืช ฯลฯ ดังนั้น เจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่พบปะกับชุมชนโดยตรง ต้องมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะรวมถึงจิตวิทยาชุมชน ในการให้คาแนะนาต่างๆ พร้อมชี้แจงที่มาที่ไป
ถึงสาเหตุและผลกระทบที่ชุมชนจะได้รับ โดยโครงการหลวงจะเน้นกับสมาชิกเกษตรกรว่า ถ้า
ต้องการร่วมมือกับโครงการหลวง ก็ต้องทาตามคาแนะนากฎกติกาและมาตรฐานของโครงการ
เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เป็นระบบ
5.2 ลักษณะของชุมชน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการบริหาร มีความคิดเห็นว่า การพัฒนาชุมชนใน
โครงการหลวงมีลักษณะที่แสดงถึงความเป็นชุมชนโครงการหลวง ลักษณะดังต่อไปนี้
- สมาชิกมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนในการพัฒนาชุมชน พบว่า
ชุมชนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชน โดยบางครอบครัวสามารถ เลี้ยงดูตนเองได้โดยไม่เป็น
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ภาระและสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้จัดจาหน่ายเองได้ อีกทั้งชุมชนเชื่อมั่นในโครงการหลวง
ว่านาสิ่งดีดี เข้าสู่ชุมชนของตน ทาให้มีการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
- สมาชิกพร้อมที่จะร่วมมือกันจัดการปัญหาของตนและชุมชน พบว่า มีความ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชน อบต. อบจ. ผู้ใหญ่บ้าน และโครงการหลวง เพื่อช่วยกันพัฒนา ปรับปรุง
ชุมชนและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ชุมชนเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ พบว่า สมาชิก
สามารถตรวจสอบการทางานของชุมชนได้ เช่น สหกรณ์ และ การจัดสรรงบประมาณ
- ชุมชนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีการประเมินผลร่ วมกัน พบว่า มีการ
จัดทาแผนชุมชน โดยสอดคล้องกับแผนโครงการหลวง แต่ในกรณีการประเมินผลร่วมกัน ยังไม่มี
อย่างเป็นรูปธรรม
- สมาชิกมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชน พบว่า มีการเรียนรู้กฎ กติกา ของ
ชุมชนในการอยู่ร่วมกันและการเป็นสมาชิกของโครงการหลวง
- มีแผนการดาเนินการของชุมชน พบว่า มีการดาเนินงานร่วมกันตามแผนชุมชนที่
วางไว้ เช่น การพัฒนาชุมชนด้านความสะอาด การรักษาสภาพแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งปฏิ บัติตาม
แผนการผลิตของโครงการหลวงที่สมาชิกเกษตรกรรับโควต้าไปผลิต
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาภายนอก พบว่า มีความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายในชุม ชนสมาชิก เกษตรกรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ พบปัญหาและมี
ความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงในประเด็นเพิ่มเติม เช่น ต้องการพัฒนาระดับการศึกษาของชุมชนให้
มีความรู้ ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการผลิต ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาการ
เพาะปลูกเพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เนื่องจาก ตลาดคู่แข่งมีความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น เช่น องุ่นจากประเทศชิลี และ ดอกกุหลาบจากประเทศเคนย่า ที่เข้ามาตีตลาดใน
ประเทศไทย
การพั ฒนาชุม ชนในลัก ษณะปัจจัย ดังกล่าวนั้ นก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อ
ชุมชนชาวเขาอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยประเด็นหลักคือ ความมั่นคงโดยรวมมีมากขึ้น การปลูกฝิ่นซึ่ง
เป็นพืชที่ผิดกฎหมายได้หมดไป โดยไม่ต้องใช้กาลังบังคับ ชุมชนให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ
ซึ่งในการลดการปลูกฝิ่นถือว่าประเทศไทยประสบความสาเร็จสูงสุดในการดาเนินงาน ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ดูแลตนเองได้
ส าหรั บ ข้ อคิ ดเห็น อื่นๆ จากการสั มภาษณ์ผู้เชี่ ย วชาญฝ่า ยการบริหาร พบว่า มี
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความท้าทายและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ในการดาเนินการจัดการ
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ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือของโครงการหลวงอินทนนท์ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ดังต่อไปนี้
- ต้องทาสถานีวิจัย ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้นแบบที่สมาชิกสามารถที่จะ
ปฏิบัติตามได้ผลสาเร็จ เป็นจริ งตามเป้าหมาย ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ วิธีการ ตัวอย่าง พันธ์พืช
พันธ์สัตว์ ได้อย่างถูกต้อง
- ต้องหาสมดุลของการทาเกษตรกรรม การท่องเที่ยว โดยคงไว้ซึ่งชุมชนและ
วัฒนธรรมดั่งเดิมให้ได้
- สร้างวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น สื่อถึงสิ่งที่ต้องการสื่อได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วทันสถานการณ์
- ต้นแบบการพัฒนาการเกษตร ต้องมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นที่ตั้ง โดยถ้า
เทียบในโครงการหลวงแล้ว “ความมั่นคง” คือ การที่โครงการหลวงต้องทาวิจัย เพื่อให้รู้แจ้ง ปฏิบัติ
จริง เลือกใช้พื้นที่ที่ถูกต้องเหมาะสม “ความมั่งคั่ง” คือ การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย
สามารถกระจายความรู้นั้น ไปยังส่วนพื้นที่ต่างๆ หรือสู่ชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้นั้น
ได้ “ความยั่งยืน” คือ การที่เกษตรกรสามารถดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง สามารถปลูกผลิตผลได้อย่างมี
คุณภาพ ทาได้ด้วยการควบคุมมาผลิตให้ได้มาตรฐาน และนามาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันเข้า
มาตรวจสอบ
กลุ่มสายการจัดการ
จานวนกลุ่มสายการจัดการ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการ หัวหน้าแผนกและ
ผู้ประสานงาน จานวน 6 ท่านซึ่งสามารถนาเสนอผลการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
1. มิติกระบวนการการจัดการความรู้
1.1 ด้านการแสวงหาความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า มูลนิธิโครงการหลวงมี
วิธีการช่องทางที่สามารถช่วยบุคคลากรในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาชุมชนชาวไทย
ภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ โดยภายในโครงการหลวง ถือว่าเป็นแหล่งที่มีผู้มีความรู้เข้า
มารวมกันอยู่ อย่ างมากในรูป ของอาสาสมัคร ทาให้เกิดองค์ความรู้ที่น่าในใจต่างๆ ขึ้นมากมาย
เหมาะสาหรับการสืบค้นสาหรับผู้ที่มีความสนใจ “เรื่องอะไรที่ไม่รู้ ก็ต้องวิจัย” ดังนั้นโครงการ
หลวงจึงมีการส่งเสริมให้บุคคลกรภายในหน่วยงานได้รับการอบรม ศึกษางานเพิ่มเติมจากวิทยากร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง จากภายนอกประเทศและภายในประเทศ อาทิ อาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่ประสบความสาเร็จ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ อาทิ ไต้หวัน ฯลฯ

170

โดยมีตารางการฝึกอบรมและหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ
ส่ง เสริ ม ให้ บุ ค คลกรไปอบรมยั ง ต่า งประเทศที่ ท างโครงการหลวงมี สั ญ ญาข้อ ตกลง ส่ ง เสริ ม
แลกเปลี่ยนกันอยู่ รวมถึงการไปปฏิบัติ ทดลองงานจริง ในต่างประเทศโดยได้รับ ความร่วมมือจาก
องค์ ก ารสหประชาชาติ เช่ น ประเทศลาว พม่ า ภู ฎ าน เป็ น ต้ น เพื่ อ น าความรู้ ใ หม่ ๆ ในระดั บ
นานาชาติ มาสู่โครงการหลวง หรือนาพันธ์พืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศ
มาทดลองปลูก ขยายพันธ์ ดูแลรักษาเก็บเกี่ยว แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องใน
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารความรู้ ยังสามารถให้เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยในการแสวงหา เช่น การ
ค้นหาในเว็บไซต์ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศได้โดยตรงได้อีก
ทางหนึ่ง ส่วนการส่งเสริมให้สมาชิกเกษตรกรภายในโครงการแสวงหาความรู้ ผ่านการปฏิบัติ จริง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวง ส่งเสริมให้หาความรู้ใหม่ๆ จากห้องสมุดชุมชน แต่ในการ
ดาเนินการแสวงหาความรู้ที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคบ้าง เช่น การแสวงหาความรู้ในบางกรณี ไม่
สามารถเก็บความรู้กลับมาได้โดยสมบูรณ์ เช่น การส่งเจ้าหน้าที่ไปดูงานต่างประเทศ พบอุปสรรค
ปัญหาเรื่องการสื่อสาร การเก็บเนื้อหาจากการไปดูงานแล้วกลับมาสรุปได้ไม่ครบถ้วน
1.2 ด้านการสร้างความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า มูลนิธิโครงการหลวง
สามารถสร้างความรู้รวมถึงวิธีการจัดการการทางานใหม่ๆ ที่ช่วยให้บุคคลากรภายในโครงการ
ดาเนินการได้ดีขึ้น จากภายในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ โดยโครงการหลวงเน้นการสร้าง
ความรู้ผ่านประสบการณ์และงานวิจัยซึ่งงานวิจัยนั้นต้องสามารถนาไปปฏิ บัติได้จริง มีการส่งเสริม
งบสนับสนุนงานวิจัยให้นักวิจัยเต็มจานวน และส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ทางานวิจัยร่วมกับเกษตรกร
สมาชิก เพื่อสร้า งความรู้ทางการเกษตรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ให้
ความรู้เกิดขึ้นและนาไปใช้ได้จริง เช่น เทคโนโลยีการเพาะปลูก พันธ์พืชที่น่าสนใจ เหมาะสมต่อ
เกษตรกรบนดอยอินทนนท์ การอารักขาพืช โดยใช้มาตรฐานสากล GAP GMP โครงการหลวงเน้น
เรื่องการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ปรับระบบการจัดการให้สอดคล้องยิ่งขึ้น โดยนาระบบ SAP เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินการ นาการจัดการแบบไคเซ็น ไปใช้โดยลงรายละเอียดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การ โครงการคานึงถึงการอยู่รอดทางธุรกิจมากขึ้น ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
คานึงการต้นทุนการผลิต การดาเนินการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โครงการหลวงเป็นแหล่งสร้างความรู้
โดยเฉพาะความรู้ด้านการเกษตรที่มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อนาความรู้นั้น มาพัฒนาสั งคม ความ
เป็นอยู่ของชุมชนชาวเขาให้มั่นคงยิ่งขึ้น เหมือนกับว่าโครงการหลวงเป็นผู้ลงทุนสร้างเพื่อให้ได้
ผลประโยชน์สู่ชุ ม ชนชาวเขาที่ เป็ น สมาชิก แต่ใ นบางครั้งพบว่าการสร้างความรู้ใ หม่ นั้น ก็ ไ ม่

171

สามารถนาไปปฏิบัติส่งผลเพื่อให้เกิดผลจริงได้ เช่น การที่โครงการหลวงค้นพบวิ ธีการปลูกพืช
เมืองหนาวบางชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตรงกับความต้องการผลิตของ
เกษตรกรสมาชิก แต่หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจริงแล้ว ต้นทุนและราคาที่จาหน่ายมีราคาสูง ไม่
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดนาเข้าโดยตรงได้ ทางโครงการหลวงก็หยุดโครงการเพาะพันธ์
พืชนั้น
1.3 ด้านการจัดเก็บความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า มูลนิธิโครงการหลวงมี
เทคนิคในการจัดเก็บความรู้ มิให้สูญหาย และง่ายต่อความสืบค้นความรู้ได้สะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนภายในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ โดยเมื่อในอดีต ไม่มี
การจัดเก็บ บันทึก ความรู้เป็นกิจจะลักษณะที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่เมื่อโครงการหลวงพบความรู้ใหม่ๆ
ก็จะนาไปถ่ายทอดสู่สมาชิกเกษตรกรโดยตรง โดยการปฏิบัติลงพื้นที่จริง ทาให้ความรู้บางส่วนสูญ
หายไปกับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับสมาชิกตัวเกษตรกรเอง แต่ในปัจจุบันมีการนา
การจัดการความรู้มาใช้ในโครงการหลวง มีการจัดเก็บความรู้อย่างมีระบบระเบียบ เช่น จัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารประกอบการศึกษาอบรม ตาราวิชาการสาหรับการเพาะปลูก จัดเก็บข้อมูลลงไฟล์ใน
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จัดท าระบบห้ องสมุ ดอิเลคทรอนิ ค ส์ จัด ทาแอพพลิเคชั่นให้ เกษตรกรและ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เช่น เนื้อหาในเรื่อง วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นผลสาเร็จ ซึ่งเป็นผลจากการนาความรู้ไปปฏิบัติจริง เป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการโครงการหลวงกับเกษตรกรสมาชิกเพื่อหาวิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ที่
เหมาะสมกับชุมชนที่สุด
1.4 ด้านการวิเคราะห์และการสกัดความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า มูลนิธิโครงการหลวงมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์และสกัดความรู้เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นจริงเหมาะสมกับชุมชน
ภายในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ก่อนนาไปเผยแพร่สู่ภายนอก โดยความรู้ในโครงการหลวง
ล้วนเกิดจากการปฏิบัติทดลองจริงทั้งสิ้น เริ่มจากศึกษาภายในโรงเรือน พื้นที่โครงการหรือสถานี
ของโครงการก่อน จนมั่นใจว่า ถูกต้องเหมาะสมจริง ผ่านการสังเคราะห์เพื่ อให้เกษตรกรสมาชิกมี
ความมั่นใจเชื่อใจในองค์ความรู้นั้นๆ และนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปปฏิบัติจริง ดาเนินการอย่างเป็น
ระบบแบบแผน ดู ผ ลลั พ ธ์ ห รื อ ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า สามารถน าไปใช้ ไ ด้ ส่ ง ผลในทางบวกทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของเกษตรกรได้โดยตรง รวมถึงการ
ส่งเสริมงานวิจัยต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ผลและสกัดความรู้นั้นออกมาใช้ปฏิบัติได้ มีการประเมินผล
งานวิจัยและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริงที่ได้โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องมาประเมิน ไม่
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ว่าจะเป็นนักวิชาการ หัวหน้าฝ่ ายต่างๆ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นโครงการหลวงจึงถือว่าเป็น
โรงเรียนการเกษตรที่สามารถสกัดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงเกษตรในทุกด้าน โดยมีการจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอในเรื่องต่างๆ และคานึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อเกษตรกรในชุมชน
ยกตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาเทร๊าซ์ เริ่มจากการซื้อไข่ปลา พ่อพันธ์แม่พันธ์เข้ามา
เพาะพันธ์ ขยายพันธ์ จนสามารถทาการเลี้ยงในเชิงธุรกิจได้ โครงการหลวงต้องสามารถสกัดความรู้
จากการทดลองเลี้ยงในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตของ
ปลาเทร๊าซ์ เพื่อให้ได้ผลผลิต ปริมาณและคุณภาพ ตรงตามความต้องการ
1.5 ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า มูลนิธิโครงการหลวงมี
วิธีการในการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัด
ฝึ ก อบรมสั ม มนาทั้ ง ในส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในโครงการและเกษตรกรสมาชิ ก รวมถึ ง
บุคคลภายนอกที่มีความสนใจในองค์ความรู้ของโครงการหลวง เริ่มจากการอบรมถ่ายโอนเผยแพร่
ความรู้จากนักวิชาการสู่อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ สู่ผู้นาชุมชน สมาชิกเกษตรกร โดยตรง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องสื่อสารองค์ความรู้ในรูปแบบภาษาที่เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ใช่ศัพท์ทาง
วิชาการมากนัก ไม่เจาะลงในรายละเอียด เช่น ในสูตรปุ๋ยที่ใช้มีส่วนผสมของธาตุ 13 ชนิด ก็ไม่ต้อง
แจงรายละเอียดว่ามีธาตุอะไรบ้าง อาจแทนด้วยปุ๋ยสูตร A สูตร B เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจได้ง่ายขึ้น
โครงการหลวงมีการจัดงาน Field Day โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมความรู้ทาง
เกษตร พันธ์พืชต่างๆ อบรมวิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว ฯลฯ เกษตรกรสมาชิกเข้ามาอบรม
แล้วนาไปทดลองปลูก ในพื้ นที่ ของตนเอง ในส่วนฝ่ายการตลาด มีก ารเผยแพร่ความรู้ กระจาย
ความรู้ สู่ ผู้ บ ริ โ ภคอี ก ทางหนึ่ ง ผ่ า นการออกบู ท งานต่ า งๆ มี ก ารสาธิ ต ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
โครงการหลวงว่า ปลอดภั ย อย่ า งไร มี ที่ม าที่ ไ ปกระบวนการผลิต ของผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มีคุ ณภาพ มี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อ
ปริมาณยอดขายที่สูงขึ้นผ่านทางช่องทางต่างๆ ของโครงการหลวงในการกระจายสินค้าสู่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินการที่ผ่านมาพบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ความรู้
อาทิเช่น การเผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มเกษตรกรชนเผ่าที่มีความแตกต่างกันทาง เชื้อชาติ วัฒนธรรม
ภาษา นิสัยใจคอ ฯลฯ บางกลุ่มเข้าใจได้ง่าย บางกลุ่มไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่แนะนา
บางครั้งเกิดอุปสรรคด้านภาษา ทาให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิผลเท่าที่ควร หลายกรณีเกิดปัญหาขึ้นแต่
เกษตรกรไม่นาปัญหาดังกล่าวมาปรึกษา แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ไม่เป็นไปตามองค์ความรู้ เป็นการ
ลองผิดลองถูก ซึ่งโครงการหลวงพยายามเข้าไปแนะนาความรู้ที่ถูกต้องให้อยู่เสมอ เช่น โครงการ
หลวงไม่มี นโยบายให้เกษตรกรสมาชิก ใช้ส ารเคมี ยาปราบศัตรูพืช แต่ในทางปฏิบัติบางครั้งมี
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เกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตาม ทาให้โครงการหลวงไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายนั้นได้
เนื่องจาก มีสารเคมีเจือปนอยู่ใ นผลผลิตเกินมาตรฐานของโครงการหลวง การเผยแพร่ความรู้ส่วน
หนึ่ ง มาจากปั จ จั ย เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการหลวงด้ ว ย เนื่ อ งจาก กลุ่ ม สายการจั ด การมี ค วามเห็ น ว่ า
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของโครงการหลวง อายุน้อย มีความอดทนในการทางานที่ต่าลงกว่ารุ่นบุกเบิก
ซึ่งลักษณะงานของโครงการหลวงต้องใช้ความอดทนมาก ในการเข้าถึงพื้นที่จริงบนดอยของชุมชน
และใช้ เวลามากในการอบรมชี้ แจง แก้ไ ขปัญหาที่เกิ ดของเกษตรกร เป็นการทางานที่หนัก ซึ่ง
โครงการหลวงได้เล็งเห็นถึงประเด็นนี้ จึงพยายามหาสวัสดิการต่างๆ เข้ามาเสริม เช่น ปรับฐาน
เงินเดือนให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ในระดับปริญญาตรีเริ่มต้นที่ 19,000 บาท เพิ่มค่าครองชีพ 3,000
บาท มีประกันสังคม บาเน็ต กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว เป็นต้น และที่ผ่าน
มาโครงการหลวงมีวิธีการแก้ไขกับอุปสรรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยพยายามทาให้เกษตรกรสมาชิกเห็น
เป็นตัวอย่าง ทาซ้า อธิบายซ้า สื่อสารผ่านผู้นาชุมชนหรือเกษตรกรที่มีประสบการณ์ความรู้ความ
เข้าใจที่มากกว่า แล้วให้นาไปสื่อสารต่อยังกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เข้าใจในองค์ความรู้ มีการแบ่งระดับ
ความรู้ ความสามารถของเกษตรกร เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลผลิตที่ได้ไม่ตรงกับแผนการผลิต
สามารถควบคุ ม ปริ ม าณการผลิ ตได้ถู ก ต้ อ งยิ่ งขึ้ น มี ส่ง เสริม การต่อ ยอดความรู้สู่ เ กษตรกรที่ มี
ความสามารถสูงและประสบผลสาเร็จในการเพาะปลูกพันธ์พืชชนิดต่างๆ (Pilot Farmer) เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและเกษตรกรรายอื่นๆ สามารถนาไปปฏิบัติตามได้ ในบางครั้งโครงการ
หลวงต้องทาการออกกฏระเบียบบังคับ เพื่อให้เกษตรกรนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตาม เช่น มาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงต้องได้คุณภาพที่สูง ไม่มีสารเคมีเจือปน จึงรับซื้อผลิตภัณฑ์นั้น
ได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม โครงการหลวงก็ไม่รับซื้อผลผลิตนั้น ทาให้เกษตรกรมีความจาเป็นต่อหาตลาด
อื่นทดแทน
1.6 ด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า มูลนิธิโครงการหลวง
สามารถตรวจสอบความรู้เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติได้เหมาะสมหรือประยุกต์ให้เข้ากับ
กลุ่มบุ คคลและพื้นที่เป้า หมายในสภาพการปัจจุ บันโดยเป้าหมายหลักคือ การประยุก ต์ข้อมูล ที่
ถูกต้องเที่ยงตรงไปใช้ดาเนินการได้ผลตามที่ตั้งเป้าไว้ โครงการต่างๆ บนดอยอินทนนท์ สามารถ
นาไปประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนดอยหรือบนพื้นที่สูงอื่นๆ ได้ สามารถขยายผลจากบน
ดอยสู่ที่ราบสูงในภาคต่างๆ ของประเทศ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
จากผักที่ เน่าเสีย หรือการส่ง เสริมการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อช่วยทาให้พื้ นดินร่วนซุย เหมาะแก่ การ
เพาะปลูก การสร้างห้องเย็นเพื่อเป็นการถนอมอาหาร หรือการขนส่งโดยรถห้องเย็น สิ่งเหล่านี้เกิด
จากการนาความรู้ไปประยุกต์ปฏิ บัติจริง ส่วนด้านการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรงนั้น โครงการ
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หลวงได้มีการวิจัยซ้า ทดลองซ้า จนกระทั่งแน่ใจว่า ข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริง และทดสอบโดยการ
ปฏิบัติการทดลองเสริม เพื่อยืนยันข้อมูลนั้นๆ และมีการอ้างอิงจากข้อมูลมาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่
ยอมรับในสากล ความรู้ ต่างๆ จากต่างประเทศ ข้อมูลในอดีต ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชน อาสาสมัคร อาจารย์มหาวิทยาลัย เปรียบเทียบการเป้าหมาย ผลลัพธ์ หรือ Benchmarking ที่
วางไว้ แต่การนาไปประยุกต์ใช้ในบางครั้ง ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ เช่น ผลผลิตลดลงจากที่
คาดหมายไว้ เนื่องจากสภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพพื้นดินที่เสื่อมลง ฯลฯ
2. มิติภาวะผู้นาขององค์การ
2.1 ด้านวิสัยทัศน์ความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ผู้บริหาร
ของโครงการหลวงแสดงบทบาท การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ที่โครงการหลวงจะพัฒนาและให้ความรู้กับชุมชนในพื้นที่โดยตลอด
47 ปี โครงการหลวงที่ ผ่านมา สามารถตอบสนองนโยบายของโครงการได้อย่างชัดเจน สามารถ
รวบรวมความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกองค์การ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มพูนความรู้
ให้กับโครงการหลวงอย่างมากมาย มีนโยบายอย่างชัดเจน วางกรอบการทางานและเป้าหมายอย่าง
กว้างๆ โดยเน้น การให้องค์ความรู้ต่อสมาชิกในโครงการเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสร้างรายได้ที่สูงขึ้นให้กับ
ครอบครัว สร้างความมั่นคงให้ท้องถิ่น ให้พัฒนาสังคมความเป็นอยู่ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน โดยวางแผนเรียบร้อยแล้วต้องทาทันที เช่น การจัดทาแผนพัฒนาชุมชน 5 ปี เป็นต้น
โครงการหลวงยังมีนโยบายในการเน้นเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่ บุคคลากรของโครงการหลวง เข้าไป
หาความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกโดยตรงตามดอยต่างๆ มีเป้าหมายและตารางกาหนดการอย่างชัดเจน
เช่น การอบรม Food Safety การอบรมเรื่องการรักษาผืนป่า ต้นน้า เป็นต้น
2.2 ด้านการแบ่งปันความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ผู้บริหาร
ของโครงการหลวง มีการกาหนดนโยบายและบทบาทในส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนา แบ่งปันให้
ความรู้แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์การโดยเริ่มจากบุคคลากรภายในและสมาชิกชุมชน
เกษตร จะมีการจัดอบรมอยู่เสมอ โดยฝ่ายบุคคลจะดูแลเรื่องหัวข้อการอบรมให้เกี่ยวข้องกับฝ่าย
ต่างๆ ที่เข้าอบรม หรือฝ่ายต่างๆ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในเรื่องใด ก็สามารถที่จะทาเป็นหนังสือ
ขอให้อบรมได้เช่นกัน มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ มีการฝึกงานภาคปฏิบัติ
โดยเน้นที่ผลลัพธ์ว่าสามารถนากลับมาใช้งานได้ เช่น ดูงานกาแฟ ก็ต้องสามารถปรับปรุงพันธ์หรือ
อาจพัฒนาสู่การทาธุรกิจกาแฟได้ สมาชิกเกษตรกรจะได้ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
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ทาเกษตร การเพาะปลูกพืชพันธ์ใหม่ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูก รวมถึงการ
เก็บเกี่ยวให้มี การสูญเสียน้อยที่สุด ฯลฯ ส่วนการแบ่งปันความรู้สู่บุคคลภายนอกทั้งภายในและ
ต่างประเทศ มีดังนี้เช่น ประเทศพม่า ซึ่งมีพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นลาดับที่สองของโลก ต้องการลดพื้นที่
การปลูกฝิ่นให้น้อยลงและหมดไปในที่สุด โครงการหลวงได้เข้าร่วมให้ความรู้และการทางานที่
ได้ผลจากโครงการหลวงไปเป็นแนวทางและได้รับการยอมรับแนวคิดและวิธีการการดาเนินการ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มไทยใหญ่ และมีการทาตลาดในพม่าเพื่อขยายผลิตผลของโครงการหลวง
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศภูฎาน มีการเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยน (MOU) ระหว่างรัฐบาล ในการที่
ให้โครงการหลวงเข้าไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม ส่วนการแบ่งปันความรู้ให้กับ
บุคคลภายนอกอื่นๆ โครงการหลวงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิก
ศึกษาเข้าดูงาน ฝึกงานในโครงการหลวงได้ โครงการหลวงถือว่าเป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกั บ
เกษตรกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจทุกท่าน สืบค้นข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระ แต่อย่างไรก็ตามในการ
ดาเนินการที่ผ่า นมาพบอุปสรรคบ้าง ที่เป็นปัญหาต่อการแบ่งปันความรู้ อาทิเช่น ทรัพ ยากรไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เช่น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อผู้ที่สนใจเข้ามาดูงาน สถานที่ไม่อานวยใน
บางครั้ง ความพร้อมของปั จจัย ไม่ส มบูรณ์ เช่น ตัวอย่ างพั นธ์พื ช หรือผลผลิตไม่ออกผลตามที่
คาดหมายไว้ เป็นต้น การรับเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการฝึกอบรม ดูงานได้ไม่เต็มที่ สืบเนื่อง
ปัญหาการสื่อสาร หรือการที่มีนโยบายที่ชัดเจนแต่การปฏิบัติไม่จริงจังหรือไม่ส่งผลตามที่ต้องการ
เท่าที่ควรเนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกไม่เอื้ออานวย และขาดการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจนเห็นผลจริง
2.3 ด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารของโครงการ
หลวง มีการกาหนดนโยบายและบทบาทในการส่งเสริมการนาความรู้เพื่อนามาปฏิบัติจริงได้โดย
โครงการหลวงมีเป้าหมายหลัก คือ การทาให้เกษตรกรชาวเขาช่วยเหลือตนเองได้ มีการเจริญเติบโต
แบบยั่งยืน ดังนั้น องค์ความรู้ที่ค้นพบจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสามารถแปลงสู่การปฏิบัติ
ความรู้นั้นๆ ได้ โดยเริ่มจากความสนใจในเรื่องที่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ อยากรู้อยากศึกษา
ถูกตีย้อนกลับมาเป็นโจทย์วิจัยนามาทาการวิจัยค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลในตารา สอบถามผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ แหล่งความรู้ต่างๆ ทดลองสมมติฐานที่ตั้งไว้ จนสามารถหาข้อสรุปจาก
งานวิจัย นาผลงานวิจัยมาปฏิบัติจริงผ่านเจ้าหน้าที่โครงการหลวง มีการส่งเสริมการปฏิบัติความรู้ มี
การติดตามผลการดาเนินการอยู่ ต ลอดเวลา ปฏิ บัติดูแล ปรับปรุงแก้ไ ขตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
ส่งเสริมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยนักวิชาการของโครงการหลวงให้ความใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดกับ
เกษตรกร โครงการหลวงจัดงบประมาณสนับสนุนให้เกษตรกรฝึกฝนปฏิบัติความรู้ที่เกษตรกร
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ต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งในการดาเนินการที่ผ่านมาผลการนาความรู้เพื่อไปปฏิบัติจริง ได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ เมื่อปฏิบัติความรู้ได้จริง ก็ส่งผลให้โครงการหลวงสามารถขยายขอบเขตการกระจายสินค้า
สู่ผู้บริโภคได้กว้างขวางขึ้น สามารถนาผลิตภัณฑ์ ผลผลิตใหม่ๆ ที่มีความสด สะอาด มีคุณภาพสู่
ลูกค้าได้ทันต่อความต้องการ และท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็ย้อนกลับมาสู่เกษตรกรสมาชิกของโครงการมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอาจพบปัญหาบ้างในบางกรณีที่การ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ไม่ ไ ด้ ผ ลตามที่ ค าดไว้ เนื่ อ งจาก ข้ อ มู ล ความรู้ ห รื อ ต าราที่ เ ขี ย นขึ้ น นั้ น ใช้ ไ ม่ ไ ด้ กั บ
สภาพแวดล้อมของชุมชนชาวเขาดอยอินทนนท์ หรือความสามารถและศักยภาพในการรับรู้ถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของเกษตรกรสมาชิกรายย่อยน้อย ทาให้ไม่สามารถนาเทคโนโลยีนั้นไปใช้ได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งนักวิชาการของโครงการหลวง ก็หาทางแก้ไขปรับปรุงเป็นกรณีต่อไป
2.4 ด้านการเป็นผู้จัดการเครือข่าย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารของโครงการ
หลวง มีการกาหนดนโยบายและบทบาทในการสร้างเครือข่ายกับองค์การต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาประสานสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายความรู้โดย
โครงการหลวงส่งเสริมความร่วมมือเชิงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการร่ ว มมื อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แลกเป ลี่ ย น พั ฒ นา ค้ น คว้ า ความรู้ ใ หม่ ๆ อาทิ เ ช่ น
มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ าจื ด เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) สวพส. ซึ่งเป็ นโครงการคู่ขนานกับโครงการหลวง ขยายผลการวิจัยและมุ่งมั่นในการ
พัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผล เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งล่าสุด
โครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมวิชาการ
ขึ้น เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เพื่อ
การแลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็น ด้า นงานวิ ชาการและส่ งเสริ มกระบวนการมีส่ วนร่ว มของเครื อข่ า ย
พันธมิ ตรการวิจัย เพื่ อการพั ฒนาพื้ นที่สูงอย่ างยั่ งยื น การพั ฒนาแลกเปลี่ย นความรู้กั บเครือข่าย
ภาคเอกชนขนาดใหญ่หลายบริษัท ในการพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า ผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล หรือแม้กระทั่งการร่วมมื อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับประเทศต่างๆ เช่น พม่า
โคลอมเบีย ภูฎาน เป็นต้น ผ่านความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้และฝึกฝนเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่สูง
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3. มิติวัฒนธรรมองค์การ
3.1 วัฒนธรรมทางความคิด
จากการศึ ก ษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า ชุมชนในโครงการ
หลวงมีปรัชญา แนวคิด ค่านิยม บรรทัดฐาน แบบแผนการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ภายใน
โครงการในการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ โดยความคิดเดิมจะ
เป็นแนวคิดในการดารงชีวิตแบบชนเผ่า มีความเป็นอยู่ที่ เรียบง่าย อยู่ในสังคมเฉพาะกลุ่ม ไม่ชอบ
ติดต่อกับสังคมภายนอก มีความคิดในการเพาะปลูกพืชซ้าๆ ตามฤดูกาลทางธรรมชาติ เช่น ข้าว ฝิ่น
เป็นต้น ไม่มีแนวคิดที่จะทาเกษตรประเภทอื่น เป็นการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น และวัฒนธรรมทาง
ความคิดของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนหลังจากที่ โครงการหลวงเข้ามาดาเนินการโดยมีแนวคิดใน
การการเกษตรเพื่อค้าขาย หารายได้เข้าสู่ครอบครัว ปลูกพืชที่มีความหลากหลายที่โครงการหลวง
ส่งเสริมจะสามารถสร้างรายได้หลักที่สูงขึ้นได้ ส่วนในแนวคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ ของชุมชน โครงการหลวงพยายามรณรงค์ให้คงอยู่ แต่แนวคิดชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสสังคมที่เจริญเติบโตขึ้น
3.2 วัฒนธรรมทางการกระทา
จากการศึ ก ษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า ชุมชนในโครงการ
หลวงมีพฤติกรรมการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยเมื่อเริ่มก่อตั้งโครงการใหม่ๆ มีความ
ขัดแย้งขึ้นมาก เนื่องจากเกษตรกรชุมชนชาวเขา ปลูกพืชฝิ่นและข้าวเป็นหลัก ซึ่งทาการเพาะปลูกมา
นานมาก ไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนพันธ์พืชในการเพาะปลูก ซึ่งการปลูกฝิ่นของเกษตรกรชาวเขา
สร้ า งรายได้ ใ นปี พ.ศ.2522 ประมาณ 3,000-4,000 บาท ต่ อ เดื อ น แต่ ก ารปลู ก ฝิ่ น เป็ น สิ่ ง ที่ ผิ ด
กฎหมาย และการเพาะปลูกเป็นแบบไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชซ้าๆ ทาความคิดของตนเอง เมื่อพื้นดินมี
ความเสื่อมสภาพก็เปลี่ยนสถานที่เพาะปลูก ตัดไม้ทาลายป่าเพิ่ม ขยายบริเวณการเพาะปลูกกว้างขึ้น
แต่พฤติกรรมการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่โครงการ
หลวงเข้ามาดาเนินการอย่างมาก โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โครงการหลวง
พยายามนาสิ่งที่ดีกว่าให้กับชุมชน พยายามอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้คงอยู่ มีการนาความรู้ใหม่ๆ
พันธ์พืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ ทดแทนการปลูกฝิ่นที่เกษตรกรปลูกมา
ช้านาน เปลี่ยนเป็นพืช ผัก ผลไม้เมืองหนาว ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกและเก็บเกี่ยวได้หลายรอบต่อปี
ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น ต้องอยู่ในขอบเขตโครงการหลวง ทาการ
เพาะปลูกเฉพาะบนดอย ไม่ทาในพื้นราบ มีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกสูงขึ้น สร้างโรงเรือนที่มี
โครงสร้างเป็นเหล็กที่มีคาวามั่นคงแข็งแรง มีการอารักขาพืช ตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับสู่ต้นน้า
ได้ว่า มาจากที่ใดอย่างไร จึงสามารถควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้
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ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้ น จากเดิมหลักหมื่นเพิ่มเป็นหลักหลายแสนต่อปีต่อครอบครัว ส่งผลดี ต่อ
สภาพความเป็ นอยู่ ในส่วนพฤติก รรมการดารงชีวิตมีก ารปรับเปลี่ย นไปตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ตามสังคมโลกมากยิ่งขึ้น เปิดรับความรู้ ความคิดใหม่ๆ เข้าสู่ชุมชน มีความเป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น ยังคงให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกันในชุมชนอยู่ แต่น้อยลงกว่าในอดีต
3.3 วัฒนธรรมทางวัตถุ
จากการศึ ก ษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า ชุมชนในโครงการ
หลวงมีโครงสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ทางวัตถุ ที่แสดงถึงความเป็นโครงการหลวง โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมของชนเผ่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ เช่น สภาพบ้านเรือน วัฒนธรรมรูปแบบ
การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยโครงการหลวงนา
วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นการสัญลักษณ์ทางวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ สภาพ
บ้านเรือนมุงหญ้าคา ครัวไฟที่ซึ่งทุกคนในครอบครัวจะมานั่งล้อมวงทานข้าว สนทนาเรื่องราวต่างๆ
ทาให้เกิ ดความสัม พั นธ์ที่ ดีภายในครอบครัว หรือในด้านหัตถกรรม จะมีความเป็นเฉพาะกลุ่ม
เอกลัก ษณ์ที่ ชัดเจนประจาเผ่า แต่ในปัจจุบันโครงสร้างลักษณะวัตถุดังกล่าว มีก ารปรับเปลี่ย น
ลักษณะรูปแบบโครงการ การใช้งานหลังจากที่โครงการหลวงเข้ามาดาเนินการ แต่การเปลี่ยนแปลง
นั้นไม่ได้มาจากนโยบายของโครงการหลวงโดยตรง เป็นการเปลี่ยนแปลงตามสังคมที่เปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดล้อมที่เปิดรับมากยิ่งขึ้น โครงการหลวงรณรงค์ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมดั่งเดิมไว้ เช่น
ลักษณะการแต่งกาย สภาพบ้านเรือน แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป การเดินทางส ะดวก
ยิ่งขึ้น สาธารณสุขเจริญขึ้น การสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทาให้ความคิดอ่านและพฤติกรรมเปลี่ยนไป
มีค วามเป็ นสัง คมเมื องสูงขึ้ น ต้องการความสะดวกสบาย มีรถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไ ซต์
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สื่อ สารแบบไร้ ส าย ดาวเทีย ม เป็น ต้ น สภาพบ้ า นเรื อ นที่ ส ร้า งมั่ น คงแข็ งแรง
โครงสร้างเหล็ก ผนังปูน หลังคากระเบื้อง มีจานวนมากขึ้นในชุมชน อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
ไม่ใช่มีเพียงจอบเสียม ดังเช่นแต่ก่อน หลายครัวเรือนสามารถซื้อรถไถขนาดเล็ก เครื่องจักรอุปกรณ์
ในการเกษตร เครื่องตัดหญ้า ทาให้ประกอบอาชีพได้ง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกรม
พัฒนาที่ดินเข้าร่วมพัฒนาให้คาแนะนา หลายชุมชนพยายามขยายช่องทางการประกอบอาชีพสู่การ
เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ เน้นนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณสูงขึ้น ทาให้ชุมชนมีความเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้น
รายได้เกิดจากธุรกิจการท่องเที่ยว ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่รายได้เกิดจากการเกษตรกรรมเพียง
อย่างเดียว เป็นที่ชัดเจนว่าชุมชนชาวเขามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างมาก จึงส่งผลให้วัฒนธรรม
ท้องถิ่นเริ่มถูกกลืนหายไปกับความเจริญที่เข้ามาสู่ชุมชน วัฒนธรรมถูกเจือจางลง อย่างเช่นเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายประจาชนเผ่า เยาวชนชาวเขาใส่กันน้อยลง ส่วนใหญ่ใส่กันตามแบบอย่างสังคมเมือง
มีการอนุรักษ์บ้างในกรณีมีงานประจาชนเผ่าหรืองานกิจกรรมที่ต้องให้ความร่วมมือกับโครงการ
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หลวง โครงการหลวงพยายามนารูปแบบการแต่งกายนั้นมาออกแบบใหม่ เพื่อให้เข้ากับสังคมเมือง
มากขึ้น มีความเป็นสมัยใหม่แต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชนเผ่า แล้วนามาจาหน่ายให้กับผู้บริโภค
ในสังคมเมือง เพื่อให้ใส่ได้ในทุกโอกาส ใส่ได้หลายครั้ง หลายงาน แต่ในปัจจุบันพบว่า แรงงาน
ผลิตงานด้านหัตถกรรมของโครงการหลวงน้อยลง หายากขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น ลงมาเรียนหนังสือ ศึกษาหาความรู้ในพื้นราบมากยิ่งขึ้นและทางานที่ในเมืองมากขึ้น
4. มิติการทางานเป็นทีม
4.1 หลักการทางานเป็นทีม
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม สายการจั ด การ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า โครงการหลวงมี
นโยบายและหลักการในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของบุคลากรในโครงการหลวงอินทนนท์
หรือ รวมถึ ง ส่ ง เสริม การท างานร่ว มกั น กั บ ชุม ชนในโครงการในการพั ฒนาชุม ชนของเขาโดย
บุคลากรของโครงการหลวงส่วนหนึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีความต้องการทางานเพื่อพัฒนาชุมชน
ชาวเขาและเพื่อโครงการหลวงโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการที่รับผิดชอบงานต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมายภายในโครงการหลวง โครงสร้างองค์การมีอ ย่างชัดเจนและมีการระบุรายละเอียด
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง แต่ละหน่วยงาน มีการแบ่งงานกันทาทั้งในภาคปฏิบัติ
และภาคการทางานเชิงวิชาการ มีการร่วมงานกัน ประสานงานกันภายในองค์การ มีการประชุม
ปรึกษาหารือในมิติต่างๆ กันเป็นประจาทุกเดือน ทางานตามแผนพัฒนา 1 ปี 5 ปี ทุกๆฝ่าย เช่น ฝ่าย
ส่งเสริม ฝ่ายตลาด ฝ่ายวิชาการจะนาผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบ การแก้ปัญหาและแนวทางใน
การพัฒนาในเรื่องนั้นๆ เข้าปรึกษาหารือกันและหาข้อสรุปกันในที่ประชุม ส่วนการส่งเสริมการ
ทางานเป็นทีมภายในชุมชนที่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการหลวงส่งเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานร่วมกับ
เกษตรกรในการดาเนินการเพาะปลูกพันธ์พืชของโครงการอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมร่วมกันใน
กิจกรรมชุมชนต่างๆ เช่น การดูแลรักษาผืนป่า ผืนน้า การช่วยกันรักษาความสะอาด ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยและขยะเคมีในชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ ที่ชุมชนและโครงการหลวงได้ ร่วมกันจัดทาขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการที่ผ่านมา กลุ่มสายการจัดการก็ยอมรับว่าการทางานเป็นทีมของ
ชุมชนและภายในโครงการ ส่วนใหญ่ได้ผลสาเร็จแต่มีบางครั้งประสบปัญหาบ้าง โดยการทางาน
เป็นทีมต้องเปิดใจพร้อมเสียสละและรับฟั งความคิดเห็นของทุกฝ่าย ต้องมีประนีประนอม ยืดหยุ่น
ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อความสาเร็จในผลของงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน อาจเป็นการประชุมที่บ่อยครั้งขึ้น ทันเหตุการณ์มากขึ้น รับฟัง
ความคิดเห็นและเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผ ลการปฏิบัติออกมาได้ดี
และตรงวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
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4.2 รูปแบบการทางานเป็นทีม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า โครงการหลวงมีวิธีการ
ดาเนิ นการท างานเพื่ อพั ฒนาการทางานเป็ นทีมอย่ างมี ประสิทธิภ าพตามลัก ษณะของงานและ
เป้าหมายโดยรวมของชุมชนในโครงการหลวงอินทนนท์ ไม่มีรูปแบบในการทางานเป็นทีมอย่าง
ตายตัว ไม่ว่าในแง่รูปแบบการทางานเป็นทีมเฉพาะกิจ ทีมงานบริหารตนเองและทีมงานข้ามสาย
งาน ทีมงานของโครงการหลวงสามารถปรับลักษณะได้รวมเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรวมตัว
เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันที ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทุกฝ่าย
ช่วยเหลือกันแบบครอบครัวเดียวกัน อาทิเช่น การร่วมมือกันในแต่ละสถานีในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นบนดอยต่างๆ มีการร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนบุคลากร ส่งเครื่องไม้เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ
ทดแทนเพิ่มเติมกันอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วน มีการร่วมมือกันจัดระบบการขนส่ง
สินค้าโดยการบริหารการใช้รถขนส่งแบบเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ได้ปริมาณเพียงพอในการขนส่งและ
ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย มีการร่วมมือในการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพภายใน GAP ตรวจสอบ
กั น ภายในและแลกเปลี่ ย นกั น ตรวจสอบระหว่ า งสถานี อี ก ทั้ ง โครงการหลวงยั ง สนั บ สนุ น
งบประมาณในการจัดอบรมสัมมนา สร้างทีมงานอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เข้าใจในวัตถุประสงค์
ของการทางานของโครงการหลวงอย่างลึกซึ้ง และดาเนินการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็
ตาม การดาเนินการที่ผ่านมาการทางานเป็นทีมของชุมชน ถือว่าประสบผลสาเร็จอย่างมาก แต่การ
การทางานเป็นทีมของโครงการหลวงก็พบประสบปัญหาบ้าง เช่น ปัญหาในส่วนของพื้นที่ซึ่งมี
ความห่างไกลกัน การเดินทางในบางครั้งไม่สะดวกเท่าที่ควร ถนนหนทางบางดอยยังต้องการการ
ซ่อมแซมปรับปรุง ปัญหาแนวทางปฏิบัติในงานเชิงลึกไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรในบางโครงการ แต่ทีมงานทุกส่วนตระหนักถึงการทางานเพื่อผลสาเร็จ
ของงานเป็นหลัก โดยเน้นให้ชุมชนชาวเขาต้องสามารถช่วยตนเองได้
5. การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
5.1 องค์ประกอบของชุมชน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า ในการดาเนินการพัฒนา
ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในการจัดการความรู้ของโครงการหลวงอินทนนท์
ได้นาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีองค์ประกอบ เหล่านี้ ดังนี้
- ชุมชนมีความหลากหลายของบุคคล พบว่า มีหลากหลายชนเผ่า เช่น ชนเผ่าม้ง
ชนเผ่า ปกากะญอ บนดอยอินทนนท์ และชนเผ่าไทยใหญ่ ชนเผ่ามูเซอ ฯลฯ ซึ่งแต่ล ะชนเผ่ามี
วัฒนธรรมแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป
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- ชุมชนมีเป้าหมายร่วมกัน ยึดประโยชน์สาธารณะ พบว่า กลุ่มสายการจัดการมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 3 ท่านมีความคิดเห็นว่าชุมชนมีเป้าหมายร่วมกัน
เนื่องจาก มีโครงการที่ชุมชนจัดทา บริหารจัดการด้วยตนเอง การดูแลสภาพแวดล้อมสาธารณูปโภค
ต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา แต่ผู้ ให้ข้อมูลสาคัญอีก 3 ท่านที่เหลือ มีความคิดเห็นว่า ชุมชนยึด
ตนเองเป็นหลัก ไม่ค่อยยึดประโยชน์สาธารณะ โดยสังเกตุจากการขอร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน มีน้อยลง
- มีจิตสานึกของการพึ่งตนเอง เอื้ออาทร รักท้องถิ่น พบว่า กลุ่มสายการจัดการมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 3 ท่านมีความคิดเห็นว่าชุมชนส่วนใหญ่มีจิตสานึก
ของการพึ่งตนเอง รักท้องถิ่น มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะของชนเผ่า แต่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญอีก
3 ท่านที่เหลือ มีความคิดเห็นว่าไม่มีความเอื้ออาทร รักท้องถิ่นหรืออาจจะมีแต่น้อยมาก โดยคิดว่า
สมาชิกชุมชนให้ความสาคัญกับปัจจัยเรื่องเงินทอง ปากท้อง มาเป็นลาดับแรก
- มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมตัดสินใจ ภายในชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อ
ชุมชน พบว่า มีอิสระในการคิดตัดสินใจภายในชุมชน โดยโครงการหลวงสนับสนุนอย่างเต็มที่ใน
การร่วมกันรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ต าม ลักษณะของผู้นาชุมชนมีส่วนอย่างมากในการดาเนินการ
ภายในชุมชนว่า จะเปิดโอกาสมากน้อยเพียงใด
- ใช้ทรัพยากรภายในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ยังไม่มีเครื่องมือวัดอย่าง
ชัดเจนว่าเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่หรือไม่ แต่ภายในชุมชนมีการใช้ทรัพยากรในปริมาณสูง ใช้
อย่างเต็มที่ ยังคงมีการลักลอบตัดไม้ทาลายไม้อยู่บ้าง ซึ่งในเรื่องนี้โครงการหลวงพยายามที่จะให้
ความรู้ แนะนาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้น้าอย่างมีคุณค่า
การวางแผนในการใช้พื้นที่เพาะปลูก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
- มีการติดต่อสื่อสาร เรียนรู้เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย พบว่า มีการรวมกลุ่มภายในชน
เผ่าอย่างหนาแน่น เช่น กลุ่มชาติพันธ์กระเหรี่ยง สมาพันธ์ม้งแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันทุกปี โดยสมาชิกชาวม้งจากทั่วโลก ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น
- มีกิจกรรมสาธารณะของชุมชน พบว่า มีการจัดกิจกรรมอยู่เป็นระยะๆ โดย
โครงการหลวงมีส่วนร่วมในการให้คาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินการจัดกิจกรรม เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดจานวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มปริมาณสูงขึ้น
- มีการบริหารจัดการภายในชุมชน พบว่า ในชุมชนมีผู้นาอาวุโส กาหนดระเบียบ
กฎเกณฑ์ภายในชนเผ่า และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีโครงสร้างที่ชัดเจน คอยดูแลเกี่ยวกับการ
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จัดการภายในชุมชน เช่น จัดโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด จัดโครงการการบริหารจัดการน้าใน
พื้นที่ เป็นต้น
- มีการส่งเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน พบว่า ภายในชุมชนมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งผู้นาชุมชน พ่อหลวง ผู้ใหญ่บ้าน แต่การเลือกตั้งครั้งผ่านๆ มา ครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดผู้นาคนเดิม ก็จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดั่งเดิม
- ชุมชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิตและสังคม พบว่า ชุมชนมีความมั่นคงสูงขึ้น
มาก เช่น การทาการเกษตร เดิมที อาศัยสภาพดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันมีระบบ
ประปา ระบบชลประทานบนดอยเพื่อการเกษตรโดยตรง ทาให้เกษตรกรมีฐานะดีขึ้น สามารถมีที่
พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีพาหนะในการเดินทางที่สะดวกสบาย มีความสามารถในการส่งบุ ตร
หลานมาเรียนในพื้นราบมากขึ้น มีการศึกษาที่สูงขึ้น มีการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ในการด าเนิ น การพั ฒ นาพบปั ญ หาอุ ป สรรคในการพั ฒ นา
องค์ป ระกอบเหล่านี้ เช่ น การร่วมมือของชุมชนชาวเขามีอย่างไม่เต็มที่ ซึ่งโครงการหลวงต้อง
พยายามทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน เช่น การร่วมมือ
ในการหยุดทาลายป่า การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมซัพ พลายเชนให้ครบวงจร แต่ด้วยความคิด
พฤติกรรมการดารงชีพที่แตกต่างระหว่างชนเผ่า บางครั้งเกษตรกรไม่เห็นด้วยและไม่ปฏิบัติตาม
คาแนะนาและข้อตกลงที่มีต่อโครงการ เช่ น ระบบโควต้าในการปลูกพันธ์พืช หรือมาตรฐานของ
ผลผลิตที่ถูกกาหนดไว้สูงมาก
5.2 ลักษณะของชุมชน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มสายการจัดการ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนาชุมชนใน
โครงการหลวง ทาให้ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนดังนี้
- สมาชิกมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนในการพัฒนาชุมชน พบว่า
เกษตรกรเชื่อมั่นในชุมชนและโครงการหลวงในการช่วยพัฒนาชุมชน โดยมีผลตอบรับที่ดีขึ้นทุกปี
โครงการมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรโดยตรง จากการให้คาแนะนา ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต
- สมาชิกพร้อมที่จะร่วมมือกันจัดการปัญหาของตนและชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือ เช่น เมื่อเกิดปัญหาปริมาณของเสียหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ทุกคนในชุมชนจะร่วมมือ
ช่วยกันแก้ไขกันภายในผ่านความร่วมมือจากโครงการหลวงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ผู้นาชุมชนมีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นสร้างความร่วมมือของชุมชน
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- ชุ ม ชนเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ พบว่ า มี
คณะกรรมการดาเนินการในการทางานและตรวจสอบการทางานอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้สอบถามผ่านการประชุมของชุมชน
- ชุมชนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีการประเมินผลร่วมกัน พบว่า มีการ
ประชุมกาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการทางานของชุมชนอย่างชัดเจน แต่การประเมินผล
นั้นยังไม่มีเครื่องมือที่วัดโดยตรง จะประเมินผ่านของพอใจ ความรู้สึก จากงานนั้นๆ
- สมาชิกมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชน พบว่า เกษตรกรสมาชิกมีก าร
เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านในการประชุม การสาธิต การทดลองปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ โดย
ได้รับความร่วมมือขับเคลื่อนจากผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น
- มีแผนการดาเนินการของชุมชน พบว่า มีแผนการดาเนินการของชุมชนที่เกิดจาก
ประชุมขอชุมชนนั้นๆ โดยสอดคล้องกับแผนงานของโครงการหลวงและแผนงานของหน่วยงาน
ภายนอกอื่นๆ โดยปกติโครงการหลวงจะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการแนะนาการดาเนินการเกี่ยวกับ
งานด้านการเกษตรโดยตรง
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาภายนอก พบว่า มีเครือข่ายของชุมชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น เครือข่ายชุมชนชาวม้ งในต่างประเทศ และมีเครือข่ายในการ
ปฏิบั ติ ง าน คอยเกื้ อ กู ล กั น อีก หลากหลายองค์ ก าร เช่น กลุ่ม ผู้ประกอบการด้านต่างๆ เทศบาล
หน่วยงานการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งกันและกัน
- ภายในชุมชนพบปัญหาและมีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงในประเด็น ดังนี้
ปั ญ หาในการใช้ ท รั พ ยากร การใช้ ส ารเคมี การขยายตั ว ของชุ ม ชน ท าให้ ต้ อ งหาพื้ น ที่ ใ นการ
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นการรับความเจริญของสังคมเมืองเข้าสู่ชุมชน ในประเด็นเรื่องการบริหารจะพบว่า
การบริหารจัดการภายในยังต้องปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติม มีการประสานงานกันน้อย และการ
เรียนรู้ในด้านการพัฒนาองค์การยังไม่ชัดเจน
การพัฒนาลักษณะของชุมชนนั้นก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อชุมชนเกษตรกร
สมาชิ ก โครงการหลวงตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนได้ เ ป็ น อย่ า งดี เป็ น โครงการที่ ป ระสบ
ความสาเร็จอย่างสูง ในด้านการแนะนาให้เกษตรกรเต็มใจในการเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นพืช
ที่ผิดกฎหมาย มาสู่การปลูกพันธ์พืชเมืองหนาวต่างๆ เป็นการลดปัญหาแหล่งผลิตวัตถุดิบยาเสพติด
โดยไม่ ใ ช้ อ านาจของกฎหมายมาบั ง คั บ ใช้ ไม่ มี ก ารต่ อ ต้ า นจนเกิ ด ความสู ญ เสี ย ของชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน แต่เป็นการสร้างความเข้าใจและนาเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพันธ์พื ช
พันธ์สัตว์ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่านการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง สร้างอาชีพใหม่ๆ ที่มีรายได้สูงขึ้น โครงการหลวงยังคงมีส่วนรวมในการพัฒนา
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ความเจริญทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ถนนหนทาง รวมถึงเปิดโอกาส
ในการเข้ า ถึง การศึ ก ษาใหม่ ๆ ที่ สูง ขึ้น การแพทย์ พ ยาบาล ทาให้ก ารด าเนิ นชีวิ ตมีค วามมั่นคง
ปลอดภัย โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง การดารงชีพที่ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่
สะอาด เป็นสัดส่วน
ส าหรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น อื่ น ๆ จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญฝ่ า ยการจั ด การ พบว่ า มี
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความท้าทายและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ในการดาเนินการจัดการ
ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือของโครงการหลวงอินทนนท์ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้
“งานวิจัยต้องทาทั้งระบบ” โครงการหลวงเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้มากมาย
และมีประสิทธิผลสูงกว่าโครงการอื่นอย่างเป็นรูปธรรม แต่การปฏิบัติงานในบางครั้ง ไม่ได้มีการ
วางแผนหรือการคิดการจัดการทั้งระบบ ยังไม่คิดทั้งกระบวนการ (Process) ปัญหาจึงถูกแก้เป็นจุดๆ
ไม่ได้แก้ปัญหาโดยรวม ดังนั้นงานวิจัยพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยวิจัยทั้งระบบ ไม่ใช่วิจัยเป็นส่วนๆ และ
ไม่สามารถนาแต่ละส่วนมาเชื่อมประสานกัน โจทย์การวิจัยต้องมาจากความต้องการของเกษตรกร
ชุมชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เกิดจากความต้องการอยากรู้ ความสนใจเฉพาะตัวของผู้วิจัย ซึ่งบางครั้ง
ได้ผลงานวิจัยที่มีความรู้ออกมาจริงแต่ไม่สามารถนาไปใช้ได้ให้ก่อประโยชน์อย่างเหมาะสมกับ
เกษตรกรสมาชิก เพื่อใช้งบประมาณการวิจัยให้มีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
“เน้นความมั่นคง” โครงการหลวงก่อให้เกิดความมั่ นคง 3 ด้าน คือ ความมั่นคง
ด้านอาหาร ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากโจทย์ตั้งต้นคือ การ
ทาอย่างไรให้เกษตรกรเลิกเพาะปลูกฝิ่น ซึ่งได้รายได้หลักของเกษตรกร ณ ขณะนั้น โครงการหลวง
จึงใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เข้ามาดาเนินการตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว โดย ทาความ
เข้าใจกับเกษตรกรชาวเขาว่า ทาไมเขามีความจาเป็นต้องเพาะปลูกฝิ่น ทาไมเขาต้องตัดไม้ทาลายป่า
ทั้ ง หมดเนื่ อ งมาจาก การที่ เ กษตรกรต้ อ งท ามาหาเลี้ ย งชี พ เลี้ ย งครอบครั ว เพื่ อ การด ารงชี วิ ต
โครงการหลวงจึงต้องให้ความรู้ คาแนะนาใหม่ๆ อะไรที่ดีกว่า และสิ่งเดิมเป็นปัญหาอย่างไร ให้กับ
เกษตรกรด้วยความปรารถนาดี จริงใจที่จะทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้น หลังจากนั้นก็ลงมือ
ทาให้เป็นตัวอย่าง ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงผลลัพธ์ที่เกษตรกรจะได้รับ
ว่าท้ายที่สุดแล้วคืออะไร ส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวอย่างไร ความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือไม่
โครงการหลวงเป็นโครงการช่วยเหลือ ไม่ใช่โครงการสร้างผลกาไร ดังนั้นโครงการหลวงไม่ได้
ต้องการผลกาไรอย่างเต็มที่และผลกาไรนั้นๆ โครงการนาคืนสู่ชุมชนสมาชิกโดยตรงทั้งในรูปของ
รายได้ที่เกษตรกรได้รับและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ สภาพสังคมที่ได้รับการดูแลรักษา พัฒนา
ยิ่งขึ้น พยายามลดช่องว่างการขาดโอกาสของชุมชน เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ
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โดยเน้นการดูแลรักษาควบคู่ไปกับการใช้งาน เช่น โครงการการปลูกป่า โดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
“ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร” โครงการหลวงถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมความรู้
ทางเกษตรแห่งใหญ่ในประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีการศึกษาดูงาน ขอความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการโครงการ มีผู้ให้ความสนใจ นักวิชา นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าเยี่ยม
ชมโครงการอย่ า งมากมาย ในปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ เ ข้ า มาเพิ่ ม เติ ม
โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของโครงการตั้งแต่ในอดีต ให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน
สามารถสืบค้นได้โดยง่าย ซึ่งเป็นนโยบายที่โครงการกาลังดาเนินการอยู่
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน
จานวนกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในโครงการ
หลวง และผู้นาชุมชนที่ได้รับการยอมรับในชุมชนและเป็นสมาชิกในโครงการหลวง จานวน 12
ท่านซึ่งสามารถนาเสนอผลการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
1. มิติกระบวนการการจัดการความรู้
1.1 ด้านการแสวงหาความรู้
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ น าชุ ม ชน มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
โครงการหลวงมีช่องทางวิธีการที่ช่วยให้บุคลากรในโครงการหลวงและชุมชนชาวไทยภูเขาใน
พื้นที่ดาเนินการของโครงการหลวงอินทนนท์ ในการหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ จากภายในมูล นิธิ
โครงการหลวง และจากแหล่งข้อมูลความรู้ภายนอกได้โดย โครงการหลวงสนับสนุนให้ทุกฝ่าย
สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้หลายช่องทาง อาทิเช่น การส่งเสริมการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ
ให้กั บบุค ลากรและเกษตรกรสมาชิก เช่น การอบรมระบบ GIP และมาตรฐานใหม่ๆ สาหรับ
บุคลากร และการให้ความรู้ในการเพาะปลูกพันธ์พืชใหม่ๆ กับเกษตรกร การส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการวิจัย การทดลอง สนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ หรือการแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หัวหน้างาน นักวิชาการในงานนั้นๆ
ผ่านเอกสารตารา เอกสารประกอบการอบรม หรือการสอบถามโดยตรงกับเจ้าของความรู้นั้นๆ
บุคลากรของโครงการหลวงส่วนใหญ่ไม่ได้รอความรู้เข้ามาหาตนเอง จะแสวงหา สืบค้นได้ด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี ใ นการสื่อสารเป็นอีก ช่องทางหนึ่งในการแสวงหาความรู้ของ
บุคลากรของโครงการหลวง จากเวปไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เชื่อถือได้ มาอ้างอิง แต่
อย่ า งไรก็ ตามในการดาเนินการที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคในประเด็นดังกล่าว โดยบุคลากร
บางส่วนหรือเกษตรกรสมาชิก บางส่วน ไม่ใ ห้ความสนใจเท่าที่ควร อาจสืบเนื่องมาจาก คิดว่า
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ความรู้นั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องการหน้าที่การทางานหรือการดารงชีพของตน หรือในบางครั้งบุคลากร
ต้องการอบรม แสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ แต่ระบบยังไม่เอื้ออานวยเท่าที่ควร ทาให้ไม่สามารถ
จัดการฝึกอบรมหรือแสวงหาได้ยาก เช่น ข้อมูลจากฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย
ซึ่งใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูล ไม่มีฐานหรือแหล่งข้อมูลกลางที่มีการความพร้อมในการใช้
งานได้ ทั น ที เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ดั ง นั้ น การหาข้ อ มู ล แต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งมี ก าร
กระบวนการหาซ้าหลายๆ ครั้ง หลายข้อมูลไม่มีที่อ้างอิง ต้องจัดทาขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการเสียเวลา
ข้อมูลหลายส่วนอยู่ในตัวบุคคลและงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นใช้ในส่วนการตลาดไม่ได้ ปัญหา
การเดินทางที่แต่ละสถานีอยู่กันค่อนข้างไกลกันทาให้การแสวงหาความรู้ระหว่างกันเป็นไปได้ยาก
ถ้าต้องการเห็นสภาพสถานที่จริง ตัวอย่างจริง เนื่องจากการเดินทางที่ลาบากและสภาพภูมิ อากาศ
ภูมิประเทศมีผลต่อการเดินทาง
1.2 ด้านการสร้างความรู้
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ น าชุ ม ชน มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
โครงการหลวงมีช่องทางวิธีการที่ช่วยให้บุคลากรในโครงการหลวงและชุมชนชาวไทยภูเขาใน
พื้นที่ดาเนินการของโครงการหลวงอินทนนท์นาความรู้จากมูลนิธิโครงการหลวงไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาต่อยอดความรู้ต่อไป ได้โดยบุคลากรภายในโครงการหลวงจะได้รับการฝึกอบรม
ในเรื่องการทางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีความสามารถในการปฏิบัติถ่ายทอดความรู้
สู่ชุมชนเกษตรกรสมาชิก โดยส่วนใหญ่การสร้างความรู้ของโครงการหลวงจะมาจากการทาการ
วิจัยส่วนใหญ่ และนาผลการวิจัยซึ่งเป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่ตกผลึกเรียบร้อยนามาใช้งาน ซึ่ง
งานวิจัยส่วนมากเป็นวิจัยทางการเกษตรกรรม เพื่อเล็งวัตถุประสงค์ไปยังเกษตรกรสมาชิก เมื่อ
โครงการหลวงสร้างความรู้จากภายในเรียบร้อย ชัดเจนถ่องแท้แล้วจะนาความรู้นั้นไปสู่สมาชิกและ
ผู้สนใจภายนอก อาทิเช่น เทคนิควิธีการผลิตพืชพันธ์ต่างๆ ผลิตอย่างไรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
วิธีการเก็บเกี่ยว วิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ผลิตผลเสียหายน้อย หลังจากที่อบรมสร้างความรู้ให้
เกษตรกรแล้ว โครงการหลวงยังส่งเจ้าหน้าที่ไปประจาศูนย์สถานีต่างๆ ทั้งงานผลิตและงานส่งเสริม
เพื่อติดตามว่าความรู้ใหม่ๆ ที่สร้างไว้ให้กับเกษตรกรนั้นสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริงหรือไม่
เจ้า หน้า ที่จะเข้ าไปพูดคุย ดูแลอย่ างใกล้ชิด เพื่อจะแก้ไ ขให้คาปรึก ษาในพื้ นที่เพาะปลูกจริงกั บ
เกษตรกร

187

1.3 ด้านการจัดเก็บความรู้
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ น าชุ ม ชน มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
บุคลากรในโครงการหลวงและชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดาเนินการของโครงการหลวงอินทนนท์
สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากมูลนิธิโครงการหลวงได้โดยสะดวก รวดเร็วและถูกต้องตามความ
ต้องการโดยโครงการหลวงเป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างสาหรับผู้ที่สนใจที่สืบค้นความรู้ โดยเฉพาะ
องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง พืช ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา
เป็นต้น ข้อมูลความรู้ของโครงการที่จัดเก็บหลากหลายแหล่ง อาทิเช่น การเก็บข้อมูลของานวิจัย
ต่างๆ ของโครงการจะเก็บในลักษณะของหนังสือ ตารา คู่มือการเพาะปลูก เอกสารวิจัย รายงาน
ประจาปี เป็ นต้ น รวมถึ ง การเก็ บ ความรู้ ใ นรูปของอิเ ล็ก ทรอนิ คส์ ไ ฟล์ใ นคอมพิ ว เตอร์ และใน
อินเทอร์เน็ต โครงการหลวงมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการนาเสนอเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการ รวมถึงผลผลิตต่างๆ ที่โครงการหลวงได้
ทาขึ้น และโครงการหลวงยังมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่างๆ พร้อมที่จะอธิบายผู้ที่
สนใจได้ทราบและเข้าใจถึงองค์ความรู้นั้นๆ ได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามโครงการหลวงพบ
อุปสรรคในชุมชน มีเป็นปัญหาด้านการจัดเก็บความรู้ ดังนี้ ข้อมูลความรู้บางส่วนต้องสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งบางครั้ง พบปัญหาเกี่ ยวกั บเวลาที่สะดวกไม่ตรงกัน ติดตามกันยาก ข้อมูล
บางส่วนไม่ทันต่อเหตุการณ์ ส่วนการสืบค้นความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ พบปัญหาเดียวกันคือการทาให้
ข้อมูลทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทายังไม่ได้เต็มที่ บางข้อมูลเป็นข้อมูลในอดีตซึ่งไม่สามารถนามาใช้
อ้างอิงได้ อาจเนื่องมาจาก การคีย์ข้อมูลไม่ทัน และในบางครั้งเกิดความไม่เสถียรความสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตก็ทาให้เกิดความไม่สะดวก อีกหนึ่งปัญหาที่พบคือ องค์ความรู้นั้ นอ่านแล้วทาความ
เข้าใจยาก มีคาศั พท์เชิงวิชาการ ทาให้ผู้ที่อ่านไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ถึงมีการจัดเก็บความรู้นั้นดี
อย่างไร สืบค้นง่ายเพียงไร ก็ไม่สามารถสื่อถึงแก่นความรู้นั้นสู่ผู้ที่สนใจได้จริง
1.4 ด้านการวิเคราะห์และการสกัดความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน มีความคิดเห็นว่า มูลนิธิ
โครงการหลวง มีส่วนส่งเสริมในการวิเคราะห์และสกัดความรู้แก่บุคลากรและชุมชนชาวไทยภูเขา
ในพื้นที่ฯ เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยา เป็นจริงก่อนนาไปเผยแพร่โดยผ่านการทาวิจัย ส่งเสริม
งบประมาณ ส่งเสริมบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักวิชาการของโครงการให้นาผลงานวิจัยมาสกัดเป็นองค์
ความรู้ที่ปฏิบัติได้ โดยที่ผ่านมาโครงการหลวงได้สกัดความรู้ทางการเกษตรออกมาเป็นจานวนมาก
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิก เช่น เทคนิคการเพิ่มผลผลิตของพันธ์พืชที่โครงการ
ส่งเสริมให้เพาะปลูก เป็นต้น ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ทดลองจริง เช่น การขึ้นแปลงทดลองปลูกพันธ์พืช การดูแลรักษาจนออกผลผลิตและการเก็บเกี่ยว
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ผลิตผล ถ้าผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์นี้ แล้วสามารถสรุปหรือสกัดความรู้ออกมาได้ โครงการหลวง
ก็จะนาความรู้นั้น ประชุมปรึกษาตรวจสอบกับทีมงาน หัวหน้างาน เพื่อเป็นการกรองความรู้อีกขั้น
หนึ่งก่อนนาไปใช้เผยแพร่สู่เกษตรกร โดยบางครั้งการวิเคราะห์และสกัดความรู้นั้น ทางโครงการ
หลวงค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งอ้างอิงอื่นภายนอกโครงการ เนื่องจากโครงการหลวงไม่ได้ศึกษา
เรื่องนั้นๆ โดยตรง มาเป็นเครื่องยืนยันการสกัดความรู้นั้น หรือมีการนาประสบการณ์ตรงของ
เกษตรกรผู้ปลูกมาช่วยในการสกัดข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงพบว่า การสกัดความรู้ที่
ออกมานั้น ในบางครั้งในการปฏิบัติดาเนินการจริงไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ของผลผลิตได้ตาม
องค์ความรู้ที่ค้นพบมา เนื่องจาก สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและไม่สามารถควบคุมได้
1.5 ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน มีความคิดเห็นว่า มูลนิธิ
โครงการหลวง มีวิธีการในการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรในโครงการหลวงและชุมชนชาว
ไทยภูเขาในพื้นที่ดาเนินการของโครงการหลวงอินทนนท์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยเริ่มจากการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของโครงการหลวงว่า โครงการหลวงมีหลักการดาเนินการ
อย่างไร จุดประสงค์อย่างไร ชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์การทางาน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกั นใน
การทางาน หลังจากบุคลากรเข้ามาทางาน โครงการหลวงจะมีการฝึกอบรมวิธีการทางานต่างๆ ที่
ต้องรับผิดชอบ ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน พี่เลี้ยง และหัวหน้างานโดยตรง หรือจากวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกโครงการที่มี ความเต็มใจในการถ่ายทอดความรู้ ยิ นดีที่จะพูดคุยสอบถามปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มีการถ่ายทอดความรู้
ผ่านการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ มีการฝึกทักษะการสื่อสาร การพูด การอธิบาย การเป็นวิทยากร เพื่อ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในการสื่อสารต่อผู้ฟั งได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ข้อมูล ใจความส าคัญ
สามารถเข้ า ใจและสื่อออกไปในภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ โครงการหลวงมีก ารจัดบุคลากรเข้ า
ร่ ว มงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอก ศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ในและต่ า งประเทศ โดยมี จุ ด ประสงค์ ใ นการ
แลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ของโครงการหลวงสู่สาธารณะ และนาความรู้ใหม่ๆ ภายนอกกลับมา
ปรับปรุงให้เข้ากับงานและสภาพแวดล้อมของโครงการหลวง ส่วนการเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกร
สมาชิกนั้น โดยส่วนใหญ่จะเชิญสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ประจาหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมภายในโครงการ
หลวงหรือในสถานที่ตั้งจริงภายในชุมชนสมาชิก ผ่านนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของโครงการให้ความรู้
ความเข้าใจ แนะนากระบวนการ วิธีการเพาะปลูกพันธ์พืชที่เกษตรกรสนใจโดยการปรึกษาร่วมมือ
กันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกับเจ้าหน้าที่ผลิต ส่วนการเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลภายนอกที่มีความ
สนใจในโครงการหลวงหรือ องค์ค วามรู้ ที่โ ครงการหลวงมี นั้น โครงการหลวงเปิด โอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษา เรียนรู้งาน ดูงานของโครงการหลวงอย่างเต็มที่ มีการขอเข้าเยี่ยมชม
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ศึกษาเป็นหมู่คณะทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้โครงการหลวงยังมีช่องทางสื่อเว็บไซต์อย่าง
เป็นทางการในการเผยแพร่ความรู้ของโครงการ การติดต่อสื่อสารกับโครงการและการให้คาแนะนา
ต่างๆ ที่โครงการสามารถนาเสนอความรู้นั้นได้ แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการที่ผ่านมาพบปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่บ้าง อาทิเช่น ในฝ่ายการตลาดพบว่า เอกสารในการเผยแพร่แนะนา
ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หลายหน่วยงานไม่มีการสารองข้ อมูลเพื่อการ
เผยแพร่ ข้อมูลมาตรฐานต่างๆ หายากไม่พร้อมสาหรับการเผยแพร่ การเผยแพร่ความรู้ต้องมีความ
พร้ อ มทั้ ง ตั ว ผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สารว่ า ทั ก ษะทางการสื่ อ สาร ภาษาที่ ใ ช้ การมี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้มากน้อยเพียงไร ในบางครั้งบุคคลทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีความพร้อม
เพียงพอ ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ทาให้เป็นกาแพงในการเผยแพร่ความรู้อย่างหนึ่ง ใน
ส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปเล่มค่อนข้างหนา อ่านเข้าใจยาก มีรายละเอียดปลีกย่อยมาก ทาให้
ความพยายามในการอ่านของผู้ที่สนใจลดน้อยลง หรืออาจจะไม่มีเวลาที่พอจะตั้งใจอ่านงานวิจัย
หรือบทความนั้นๆ อย่างจริงจัง ในเรื่องการเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรสมาชิกเรื่องการส่งเสริมการ
เพาะปลูก อาจเกิดอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยเท่าที่ควร เช่น ภูมิอากาศแปรปรวน
สภาพถนนหนทางที่ใช้สัญจร ระบบน้าบนดอยและระบบไฟฟ้าที่ใช้ ฯลฯ ปัญหาอีกประการหนึ่งที่
พบคือ เมื่อมีการลาออกหรือเกษียณอายุของบุคลากร เมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายงานจากคนหนึ่งสู่คนใหม่
อาจประสบปัญหาในช่วงเริ่มต้นการปรับตัวเข้าสู่งานการเผยแพร่นั้นๆ เช่น การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ประจาสถานีที่มีการติดต่อโดยตรงกับชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในค่านิยม ความคิด การดาเนิน
ชีวิตของชุมชนเป็นอย่างดี มีการร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา มีความสนิทสนม มีสัมพันธภาพที่ดี มี
ความเป็นมิตร ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมนี้ให้ได้เพื่อ
สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นเชื่อใจของเกษตรกรต่อเจ้าหน้าที่และต่อโครงการหลวง ปัญหาต่างๆ
ดังที่กล่าวมาสามารถมีวิธีการแก้ไขโดยประการแรกต้องทาความเข้าใจกับบุคลากรภายในก่อนว่า
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหลวงคืออะไร ทุกคนต้องทางานบนพื้นฐานและเป้าหมาย
เดียวกัน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสมาชิกเกษตรกรชาวเขา ทุกคนต้องให้ความร่ว มมือร่วมใจใน
การสร้ า งผลส าเร็ จ นี้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งยั่ ง ยื น เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ แ สดงความคิ ด เห็ น อย่ า ง
ตรงไปตรงมา ให้ความสาคัญต่อทุกความคิดเห็นและนาความคิดเห็นต่างๆ เหล่านั้นมาสรุปให้เป็น
แนวทางในการดาเนินการร่วมกันที่ชัดเจน ต้องยอมรับความจริงในการบริหารงานบางครั้ ง ระบบ
ยังไม่คล่องตัว การส่งเสริมการทางานในด้านต่างๆ ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร บางระบบมีข้อบกพร่อง
บางระบบใช้งานได้ ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขแบบบูรณาการ และการทาความเข้าใจสภาพการณ์ของ
เกษตรกรผู้เป็นเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ว่า องค์ความรู้นั้นเป็นที่ต้องการจริ งๆ ของเกษตรกร
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ชาวเขาหรือไม่ สามารถสร้างรายได้ โอกาสที่ดีกว่าเดิมของสมาชิกหรือไม่ และสมาชิกชุมชนมี
ความพร้อมที่จะรับองค์ความรู้หรือไม่
1.6 ด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ น าชุ ม ชน มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
บุคลากรในโครงการหลวงและชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดาเนินการของโครงการหลวงอินทนนท์
สามารถประยุกต์ความรู้และนาความรู้นั้นๆ จากมูลนิธิโครงการหลวง มาปรับใช้ได้ในการดาเนิน
ชีวิตจริง โครงการหลวงมี ก ระบวนการการทวนสอบข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่ อให้ข้อมูล ถูก ต้อง
เที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็นการทดลองซ้าแล้วซ้าเล่าจนแน่ใจในผลสรุปที่ได้ การทวนสอบกับผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ยืนยันข้อมูลความรู้นั้นๆ ว่าตรงตามหลักวิชาการและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง การทวน
สอบกับหัวหน้างานและทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในด้านนั้นๆ ทาให้แน่ใจในองค์ความรู้ต่างๆ ที่
ได้ทาการศึกษา ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้นั้น โครงการหลวงประเมินจากผลผลิตที่เกษตรกรผลิต
ได้ตรงตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ใช้วัสดุและวัตถุดิบในการผลิต
เหมาะสม ภายใต้พื้นที่เพาะปลูกที่จากัดแต่มีคุณภาพที่ดี ได้รับประโยชน์อย่างสูง สามารถสร้าง
ผลผลิตต่อไร่ได้ปริมาณมาก โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทาลายธรรมชาติ
2. มิติภาวะผู้นาขององค์การ
2.1 ด้านวิสัยทัศน์ความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน มีความคิดเห็นว่า จาก
ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการหลวง เห็นว่า ผู้นาของโครงการหลวง (อาทิ หัวหน้าฝ่าย ผอ.สถานี/
ศูนย์ฯ) มีบทบาทอย่างชัดเจนในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ที่โครงการ
หลวงจะพัฒนาและให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยผู้นาของโครงการหลวงปฏิบัติตามแนวทาง
ของโครงการหลวงโดยส่ง เสริม สนับสนุนให้ทุก ฝ่ายสืบค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพในการทางานในหน้าที่ของตนเอง งานที่ตนเองรับผิดชอบต้องทราบรายละเอียด ต้องรู้จริง
ทาจริงได้ มีการวางแผนการทางานล่วงหน้า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น พันธ์ไม้ดอกทุกชนิดที่
ปลูกบนดอยอินทนนท์ เป็นวิสัยทัศน์ความรู้ที่ผลิตออกมาจากโครงการหลวงทั้งสิ้น แล้วนาความรู้
นั้นสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดในการผลิตเพื่อจัดจาหน่ายต่อไป ในบางกรณีเกษตรกรสามารถต่อยอด
โดยการผลิตและจัดจาหน่ายได้เ องโดยตรงไม่ผ่านโครงการหลวง และแน่นอนว่าวิสัยทัศน์ความรู้
หรือการส่งเสริมความรู้ให้กระจายออกไปในวงกว้างนั้น จะประสบความสาเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่
กับลักษณะของผู้นา ว่าสนใจและใส่ใจในเรื่องนี้มากน้อยเพียงไร มีความคิดที่ทันสมัยสามารถรับรู้
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เรียนรู้เข้าใจบทบาทของตนมากน้อยเพียงไร ซึ่งในความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลสาคัญท่านหนึ่งรู้สึกว่า
ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ได้คุณภาพอย่างแท้จริง และกลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
และผู้นาชุมชน เห็นว่า ผู้นาชุมชนในพื้นที่ได้มีบทบาทโดยตรงในการกาหนดทิศทางและเป้าหมาย
เกี่ยวกับความรู้ ร่วมกับโครงการหลวงโดย การนาวิสัยทัศน์ความรู้สู่ชุมชนโดยโครงการหลวงได้รับ
ความร่วมมือจากผู้นาชุมชน มีส่วนร่วมอย่างมาก เป็นตัวกลางในการดาเนินการรับนโยบายของ
โครงการหลวง และมีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ เช่น อาเภอ ป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ฯลฯ ช่วยเหลื อเกื้อกูล กัน สนับสนุนซึ่งกั นและกันให้ความรู้นั้นสามารถใช้ปฏิบัติไ ด้จริง นามา
เผยแพร่ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน จัดการประชุมชี้แจงสู่สมาชิกเพื่ อให้ได้รับข้อมูล ที่ถูกต้องตรงกั น
หลากหลายความรู้เป็นการส่ง เสริมอาชีพสร้างรายได้ให้เกิ ดกับชุมชนจากองค์ความรู้ที่มีสู่ก าร
ปฏิบัติ มีโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง พืชผักปลอดสารพิษ หมู่บ้าน
สะอาด หมู่บ้านน่าอยู่ แต่อย่างไรก็ตามในการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาอุปสรรคประเด็น
ดังกล่าวคือ ปัจจัยความรู้ ความสามารถ อุดมการณ์ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ความรู้ของผู้นาชุมชน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น ผู้นาชุมชนกลุ่มดอยอินทนนท์สามารถที่จะจัด
ประชุมชี้แจงประเด็นต่างๆ ขึ้นได้เอง แต่บางดอยไม่สามารถทาได้ เนื่องจากศักยภาพที่แตกต่างกัน
หลายคนรอคาสั่งรอคาแนะนาจากส่วนกลาง ทางานเฉพาะแค่ตามหน้าที่และไม่เข้าใจเนื้อหาข้อมูล
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สมาชิกภายในชุมชนจะดูแบบอย่างผู้นาชุมชนของเขา ผู้นาชุมชนที่เป็นคน
ในพื้นที่และมาจากการเลือกตั้งจะได้รับการยอมรับนับถือ เชื่อฟัง ส่วนผู้นาชุมชนที่มาจากการ
แต่งตั้งอาจพบปัญหาเหล่านี้ในเบื้องต้นได้ ส่วนเรื่องบุคลากรกรภายในโครงการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ความรู้นั้น หลายครั้งเกิดความรู้ความเข้าใจไม่ตรงกัน ทาให้เกิดปัญหาในการประสานงานและส่วน
งานร่วมมือกันอย่างไม่แท้จริง วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ โดยกลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
และผู้นาชุมชน มีข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงประเด็นดังกล่ าว คือ ความมั่นคงของชาติส่วน
หนึ่งมาจากการอยู่ดีกินดีของประชาชน เมื่อชุมชนเข้าใจวิสัยน์ทัศน์ความรู้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นการแก้ปัญหาประการหนึ่งคือการให้ความรู้ที่เพิ่มขึ้นภายใน
ชุมชน ต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน ต้องพร้อมที่
จะรับรู้ เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ และพร้อมที่จะนาความรู้เหล่านั้นไปถ่ายทอดไปปฏิบัติ ถ้าผู้นาชุมชนมี
ความรู้ความสามารถก็จะสามารถช่วยเหลือโครงการได้เป็นอย่างมาก การสื่อสารผ่านตัวผู้นาชุมชน
กับสมาชิกชุมชนเองนั้น เป็นการสื่อสารที่มีความเข้าใจในบริบทของกันและกันเป็นอย่างมาก เข้าใจ
ในความคิดอ่าน พื้นฐานค่านิยมเดียวกัน ส่วนในการทางานภายในโครงการหลวงนั้น ควรสื่อสาร
ทาความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับให้ชัดเจน เข้าใจเนื้อความตรงกัน ว่า รายละเอียดแผนการทางาน
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โดยภาพรวมเป็นอย่างไร ฝ่ายใดต้องรับผิดชอบขอบเขตงานขนาดใด และควรส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้บุคลากรในระดับกลางและระดับล่างสามารถคิดแผนการทางานของตนเองได้
2.2 ด้านการแบ่งปันความรู้
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ น าชุ ม ชน เห็ น ว่ า ผู้ น าของ
โครงการหลวงและผู้นาชุมชน สนับสนุนอย่างมาก ให้มี การจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้ที่
สนใจทั้งภายในและภายนอก โดยโครงการหลวงมีนโยบายอย่างชัดเจนในการเปิดกว้างการแบ่งปัน
ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่า จะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม บุคลากรภายในโครงการมีการประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ของแต่ละฝ่ายเป็นประจาทุกเดือน เพื่ อให้บุคลากรภายในรับทราบข้อมูลที่
ตรงกั น อย่ า งชั ดเจนเป็ นประโยชน์ใ นการปฏิบั ติง าน มีก ารสอนงานภายในฝ่า ยต่า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพและความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน มีการอบรมสัมมนาอยู่สม่าเสมอในหัวข้อที่ได้นาไปใช้งานจริง
หรือหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวบนดอย เป็นต้น ส่วนการ
แบ่งปันสู่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกนั้น โครงการหลวงใช้การสาธิตวิธีการลงมือปฏิบัติให้เห็น โดย
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินการ ผลิตผลที่ได้รับว่าใช้ได้หรือไม่ กับ
แผนการที่วางไว้ในเบื้องต้น และมีการร่ วมมือกันจัดกิจกรรมระหว่างโครงการหลวงกับชุมชนใน
การแบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติ เช่น โครงการเก็บขยะ การฟื้นฟูป่า การอบรมพัฒนาอาชีพ การอบรม
การพั ฒนาตนเอง การตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น ส่วนการแบ่งปันความรู้สู่บุคคลทั่วไปทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่สนใจผ่านเว็บไซต์โครงการหลวงที่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้เข้า
เยี่ยมชมโครงการหลวง เปิดโอกาสให้เข้าอบรมสัมมนาในหัวข้อที่โครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญ
และเปิดโอกาสในการทางานร่วมงานวิจัยทั้งทางตรงและทางอ้อมกับโครงการหลวง แต่อย่างไรก็
ตามกลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่า ในการจัดอบรมสัมมนาที่ผ่านมา ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงด้านสถานที่การจัดการอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า ควรใช้พื้นที่อบรมสัมมนาภายใน
ชุมชน อาทิ พื้นที่ภายในบ้าน อาคาร โบสถ์ พื้นที่เพาะปลูก โรงเรือน เป็นต้น เกษตรกรต้องการให้
โครงการหลวงจัดอบรมบ่อยครั้งมากขึ้น โดยความรู้ที่ อยากได้ในการอบรม ควรส่งเสริมให้เน้น
เฉพาะทางเกี่ยวกับพันธ์พืชที่มีโอกาสในเพาะปลูกในพื้นที่สูงและมีโอกาสในการสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้น สร้างศักยภาพในการแข่งขันกับผลผลิตจากต่างประเทศที่นาเข้า และมีแผนเฉพาะทางใน
การทาตลาดอย่างชัดเจนว่าจะทาอย่างไรเพื่อให้ผลผลิตจาหน่ายได้ ในการจัดการอบรมควรเน้น
ความตระหนักในการนาความรู้ไปใช้ ซึ่งการอบรมหลายๆ ครั้ง ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สนใจ
ในการอบรม เข้าร่วมแบบเสียไม่ได้ ไม่สนใจว่าจะได้รับความรู้หรือไม่ ทาให้การอบรมนั้นเสียเวลา
เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ การแบ่งปันความรู้นั้น ไม่ได้เกิดเฉพาะสมาชิกภายในโครงการ
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็มีการรวมกลุ่มแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน เช่น การสอนการทาปุ๋ย การ
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ติดตา ทาบกิ่งตามภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ดั่งเดิมและกระจายวิธีปฏิบัติสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ที่เป็น
สมาชิกด้วยอีกทางหนึ่ง
2.3 ด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่าผู้นาของโครงการ
หลวงและผู้นาชุมชน มีการส่งเสริมการนาความรู้ที่มาอยู่ทั้งภายในและภายนอกโครงการ นามาใช้
พัฒนาในการปฏิบัติง านจริงภายในโครงการหลวง โดยการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้นั้นเป็น
เจตนารมณ์ หลัก ของโครงการหลวงในการที่ต้ องการพั ฒ นาองค์ความรู้ สู่ก ารปฏิบั ติใ ห้เ กิ ดผล
บุคลากรบนดอยอินทนนท์ของโครงการหลวงมีประมาณ 60 ท่าน ทุกท่านได้รับการฝึกฝนปฏิบัติ มี
ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี โครงการหลวงมีสัญญา
ความร่วมมือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่เพิ่มมากขึ้น เช่น เบทาโกร เอสซีจี ซีพี ในการฝึกฝนปฏิบัติ
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาคน การจัดการต้นทุนการผลิต การสร้างผลิตผลที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการและระบบการจัดการอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้มาก
ยิ่งขึ้น ส่วนในชุมชนเกษตรกรมีการส่งเสริมการทางาน โดยการให้รางวัลแก่เกษตรกรที่สามารถ
สร้างผลผลิตได้ตามเป้าหมาย มีการจัดลาดับความสามารถของเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตาม ในการ
ดาเนินการที่ผ่านมาพบปัญหาบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมดังกล่าว แต่เมื่อพบปัญหา ทาง
โครงการหลวงก็ มี หน้ า ที่ ใ นการแก้ ปัญ หา ไม่ปล่ อยให้ปัญหานั้นกลายเป็นปั ญหาที่ใ หญ่ ขึ้น มี
คณะท างานในพื้ นที่ โ ครงการเพื่ อ แก้ ปัญ หาโดยทั นที การปฏิบัติ ความรู้นั้ นอาจไม่เ ป็นไปตาม
แผนการที่ตั้งเป้าไว้ ผลผลิตในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน เกิดจากความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อม หรือ
อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจาก เกษตรกรชุมชนอาจไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติ เช่น ระยะเวลา
ในการปฏิบัติยาวนานเกินไป มีความจาเป็นต้องประกอบอาชีพอื่นๆ การมีกิจกรรมของชุมชนหรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติ สถานที่ที่ปฏิบัติควรเหมาะสม เกษตรกรไม่อยากฝึก
ปฏิบัติในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย การสื่อสารต้องชัดเจน ผู้ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติความรู้ต้องมีความเข้าใจ
ที่ตรงกั น สื่อสารแบบสองทาง สอบถามปัญหาหรือความรู้ที่ไ ม่เข้าใจได้ การสอนปฎิบัติต้องมี
เทคนิค ในจูง ใจ การสร้า งความน่าสนใจในการสอน ต้องมีทัก ษะทางการปฏิบัติและมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และเกษตรกรสมาชิกหลังจากฝึกฝนความรู้และปฏิบัติจริง
เรียบร้อย ก็จะคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับ เช่น การฝึกปฏิบัติการปลูกเพาะพันธ์พืชเมืองหนาวเพื่อ
จาหน่าย บางครั้งเกษตรกรมีความรู้สึกว่าการส่งเสริมไม่เพียงพอ ไม่เต็มที่ มี การจากัดการเพาะปลูก
และผลผลิตที่ออกมามีราคารับซื้อที่ต่ากว่าตลาด ดังนั้นความคิดเห็นบางส่วนจากผู้นาชุมชนจึงเห็น
ว่า เมื่อส่งเสริมการปฏิบัติความรู้แล้ว ผลลัพธ์ของการปฏิบัตินั้น ก็ควรส่งผลที่คุ้มค่าต่อการลงทุนใน
การปฏิบัตินั้น
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2.4 ด้านการเป็นผู้จัดการเครือข่าย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ผู้นา
ของโครงการหลวงและผู้นาชุมชน มีส่วนช่วยสนับสนุนให้บุคลากรในโครงการหลวงและชุมชน
ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดาเนินการของโครงการหลวงอินทนนท์ มีโอกาสในการร่วมงานกับเครือข่าย
องค์ ก ารต่า งๆ เพื่ อก่ อให้เ กิ ดการปฏิบัติ งานที่มีประสิท ธิผล ตรงตามเป้าหมายทุ ก ด้านโดยการ
ดาเนินการแบบบู รณาการ นาทุ กฝ่าย ทุก ภาคส่วน มาร่วมงานกันทางาน เช่น ด้านการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมก็จะมี องค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทธยาน เครือข่ายลุ่มน้า เครือข่ายป้องกันไฟป่า เข้า
มาร่วมกันทากิจกรรมการอนุรักษ์ กิจกรรมของชุมชนก็จะมีเครือข่ายชุมชนชาติพันธ์ เข้ามาร่วมของ
โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับชุมชน มีนโยบายการร่วมมือกับภาคเอกชน
รายใหญ่ เช่น บริษัท เบทาโกร จากัด ในการเข้ามามีส่วนช่วยในการดาเนินการปรับระบบการผลิต
เพื่ อลดต้ นทุนการผลิต และส่ง นัก วิจัย มาทางานร่วมกับนัก วิชาการของโครงการในการวิจัย หา
ความรู้ใหม่ๆ มีการร่วมมือกันจัดงานโครงการต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คง
อยู่ อย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นบางส่วนที่อยากให้มีการส่งเสริมเครือข่ายกว้างและลึกมากยิ่งขึ้น
กว่ า ในปั จ จุ บั น แต่ ติ ด ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ของโครงการและงบประมาณที่ จั ด สรร และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ประสานงานเครือข่ายชุมชนไม่ควรเปลี่ยนเจ้าหน้าทีบ่อยนัก จะทาให้การประสานงานเกิดปัญหา
อุปสรรคขึ้น ไม่สะดวกรวดเร็ว
3. มิติวัฒนธรรมองค์การ
3.1 วัฒนธรรมทางความคิด
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่า ในชุมชนในอดีต
ก่อนที่โครงการหลวงจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ ขุมชนมีค่านิยม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ การ
ดารงชีวิต และ ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้คือ ชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆ มีแนวคิดความวิถีชาวบ้าน มี
ความเชื่อในบรรพบุรุษ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา ผีสางเทวดานางไม้ ฯลฯ มีวัฒนธรรมเป็นของ
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ความคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ตามฤดูกาล ทาไร่ข้าว ข้าวโพด ปลูกฝิ่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่
โดยการปลูกฝิ่นเพื่อแลกกับข้าวสารเพื่อยังชีพ ปลูกข้าวโพดเพื่อนามาเลี้ยงสัตว์ มีการแลกเปลี่ยน
ผลผลิ ตซึ่ ง กั น และกั น และเมื่ อภายหลัง โครงการหลวงเข้ า มาดาเนิ น การในพื้ นที่ ชุม ชนมีก าร
ปรับ เปลี่ย น ค่ านิย ม ความคิ ด ความเชื่อเกี่ ยวกั บ การดารงชีวิต และ ประกอบอาชีพ เนื่อง จาก
โครงการหลวงนาสิ่งที่ดีกว่ามาแนะนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ การศึกษา การปลูกพืชพันธ์ใหม่
รวมถึงสาธารณสุข สาธารณูปโภคต่างๆ ถนนหนทาง ทาให้ชุมชนมีความเจริญขึ้น อาจกล่าวได้ว่า
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พื้นที่ใด โครงการหลวงเข้าถึง พื้นที่นั้นจะมีความเจริญตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้น ชุมชนชาวเขาจึง
มีความเชื่อมั่นในโครงการหลวงสูง เชื่อถือและยอมรับแนวทางปฏิบัติ เช่น การเลิกปลูกฝิ่นตาม
คาแนะนา โดยหันมาปลูกพันธ์พืชเมืองหนาวทดแทนซึ่งเหมาะกับสภาพแวดล้อมบนดอยที่มีอากาศ
หนาวเย็น ในอดีตเกษตรกรชาวเขาบนดอยอินทนนท์ใช้พื้นที่ในการปลูกฝิ่นเดิม 7-8 พันไร่โดยมี
ประชากรประมาณ 800 คน ส่วนในปัจจุบันใช้พื้นที่ทาการเกษตรตามคาแนะนาของโครงการหลวง
เพี ย ง 2 พั น ไร่ต่ อ จ านวนประชากรประมาณ 2,000 คน ท าให้ มี พื้ นที่ ป่ า มากขึ้ น และเกษตรกร
สามารถสร้างผลผลิตให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นกว่าในอดีต ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิก
ให้สูงขึ้น มีมาตรฐานคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องความเชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขา ยังคงมีอยู่และมี
ศาสนาเข้าเผยแพร่สู่ชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับนับถือศรัทธามากที่สุด
ในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรบางส่วนไม่ยอมรับกระบวนการ วิธีการการเพาะปลูกใหม่ๆ
ของโครงการหลวง ไม่สามารถเข้ากับความรู้ที่โครงการหลวงแนะนาได้ อาทิเช่น ความคิดที่ไม่
ยอมรั บ การเกษตรแบบอิน ทรีย์ มี ความคิด ว่าการใช้ ส ารเคมีจ ะทาให้ไ ด้ ผลผลิ ตที่ดี ก ว่าและได้
ปริม าณผลผลิตที่ม ากกว่า เป็ นต้น เกษตรกรมีความคิดอยากมีส่วนร่วมกั บโครงการ อยากเป็น
สมาชิก แต่มี ความรู้สึกว่า การร่วมมือเพาะปลูกกับโครงการหลวงมีความไม่สะดวก โดยเฉพาะ
คุณภาพของผลผลิตที่ถูกกาหนดมาตรฐานไว้สูง และบางครั้งคิดว่าราคาผลผลิตที่เกษตรกรได้รับ
จากโครงการหลวงไม่เหมาะสมกับราคาในท้องตลาดที่จัดจาหน่ายอยู่
3.2 วัฒนธรรมทางการกระทา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่า ในชุมชนภายใต้
โครงการหลวงมีระเบียบวิธี การประพฤติปฏิบัติ ที่เป็นการกระทาเฉพาะกลุ่มเกิดขึ้นและมีการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับอดีตก่อนโครงการหลวงจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยแต่เดิมจะมี
วัฒ นธรรมชนเผ่า เช่ น ประเพณี ปี ใ หม่ วัฒ นธรรมการแต่ง กาย ประเพณีก ารแต่ ง งาน เป็ น ต้ น
เกษตรกรชุมชนชาวเขามีลักษณะมีความขยันขันแข็ง ไม่อยู่นิ่ง ทาไร่เพาะปลูก ซ่อมแซมบ้านเรือน
เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงการติดต่อกับคนภายนอก รักความเป็นอิสระ รักสามัคคี ส่วนการประกอบ
อาชีพชุมชนชาวเขาจะทาการเพาะปลูกฝิ่ นเป็นหลัก ทาไร่เลื่อนลอย ภายหลังโครงการหลวงได้เข้า
ไปมีส่วนในการแนะนาพัฒนาพื้นที่ชุมชน ทาให้สภาพแวดล้อมเจริญมากขึ้น การเดินทางสะดวก
รวดเร็ว ระบบสาธารณสุขพัฒนาขึ้น รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน
สู่การเป็นแหล่ง ท่องเที่ย วเชิง นิเวช ซึ่ งเป็นการท่องเที่ย วที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ย ว
ธรรมชาติ มีก ารจัดการรัก ษาสิ่ง แวดล้อมและให้การศึกษาแก่นัก ท่องเที่ย ว และพื้ นที่ในชุมชน
บางส่วนถูกพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะปลูกพันธ์พืชที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ทาให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรท้ องถิ่นที่ดีขึ้น โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในด้านการเพาะปลูกเดิมชุมชนที่มีพื้นฐานจากการปลูกฝิ่นและทาไร่เลื่อนลอย ซึ่งในปัจจุบัน
หันมาปลูกพืชผัก ทาไร่ข้าวโพดและปลูกไม้ผล เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งสู่ตลาด ศึกษา
พัฒนากระบวนการการจัดการทรัพ ยากรในพื้นที่ สังคมบนพื้นที่สูงเปิดโอกาสในการรับสิ่งใหม่ๆ
จากโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น มีการอพยพแรงงานเข้าสู่ตัวเมือง วัฒนธรรมหนึ่งที่โดนกระทบอย่าง
มาก คือ วัฒนธรรมการแต่งกาย ในปัจจุบันประเพณีการแต่งกายแบบชนเผ่า ถูกกลืนหายไปมาก
ชาวเขาแต่งกายแบบสังคมเมืองกันส่วนใหญ่ จะแต่งชุดชนเผ่าเฉพาะงานเทศกาลเท่านั้น โครงการ
หลวงพยายามรณรงค์ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีการแต่งกายเอาไว้ พยายามออกแบบดีไซน์ให้เข้า
กั บ สัง คมเมื องมากยิ่ ง ขึ้ นโดยไม่ ทิ้งเอกลัก ษณ์ของชุดชนเผ่ า โครงการหลวงเริ่มจากการเข้ามา
ช่วยเหลือสงเคราะห์ในเบื้องต้น แต่ปัจจุบันมีการดาเนินการเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้น เป็นการค้าขายมาก
ขึ้น ระบบการแข่งขันที่รุนแรง ชุมชนเกษตรกรชาวเขามีผลตอบรับในเชิงบวกกับโครงการหลวง ดัง
จะเห็นได้จากจานวน สมาชิกโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5-10% เกษตรกรสมาชิกสร้างอาชีพและ
ดูแลตนเองมากขึ้น และในเรื่องการถ่ายทอดวัฒนธรรมภายในชุมชนเกษตรกรชาวเขา มีวิธีในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม โดยการเล่าสู่กันฟังในชุมชน เนื่องจากไม่มีการเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์
อัก ษร บรรพบุ รุษพู ดคุ ย สอนสั่ง ประเพณีปฏิบัติสู่รุ่นต่อรุ่น มีการจัดเทศกาลประจาชนเผ่าตาม
ประเพณีที่สืบต่อกันมา ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นได้ร่วมกิจกรรมของชุมชนนั้นๆ
3.3 วัฒนธรรมทางวัตถุ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่า โครงการหลวง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางวัตถุหรือลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ในการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ที่เป็นรูปธรรม มีความทันสมัย พอเหมาะพอดี กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคนในชุมชนสมาชิกโครงการหลวงโดย เดิมสภาพชุมชนชาวเขาอยู่
กันตามธรรมชาติ ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีถนน ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้าประปา ใช้วัสดุ
อุปกรณ์จากธรรมชาติภายในชุมชนและอยู่บนดอย อุปกรณ์การเกษตรและเครื่องไม้เครื่องมือในการ
ดารงชีพเป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย เช่น เตาไฟ ขวาน มีด จอบ ปืนล่าสัตว์ ทาไร่เลื่อนลอย ดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุขสงบตามอัตภาพพอเหมาะพอควร มีความเจริญเติบโตเข้ามาสู่ชุมชนแต่อาจจะไม่ทัน
โลกทั น เหตุ ก ารณ์ แต่ เ มื่ อ โครงการหลวงเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ให้ค าแนะนาในการประกอบอาชี พ
ปรับเปลี่ยนพันธ์พืชเมืองหนาว ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกจากการใช้สารเคมีเป็นสารอินทรีย์ชีวมวล
ทดแทน ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีคุณค่า มีราคาเป็นที่ต้องการในท้องตลาด ทาให้ชุมชนเกษตรกรชาวเขา
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ชุมชนมีสุขลักษณะที่ดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดี มีถนนหนทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
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ทาให้สามารถไปมาหาสู่กับพื้นราบได้ง่ายขึ้น ประกอบกับความเจริญทางสังคมเมืองได้แพร่กระจาย
เข้ า สู่ ชุ ม ชนชาวเขาบนดอย ท าให้ วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ ข องชุ ม ชนชาวเขาดอยอิ น ทนนท์ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อย่างเช่นอุปกรณ์เครือ่ งมือทางการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ในเครื่องมือ
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลในการเพาะปลูก เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือขุดเจาะ รวมถึงรถไถขนาดเล็ก
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมืออานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ชุมชนมี
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เครื่องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์การสื่อสาร ที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงขึ้น
ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายได้ต่อครัวเรือนที่มากขึ้นจากการเป็นสมาชิกโครงการ
หลวงและร่วมงานกับโครงการอย่างจริงจัง แต่นโยบายหลักของโครงการหลวงไม่ใช่การเข้าไปเน้น
ชุมชนเรื่องวัฒนธรรม โครงการหลวงเน้นเรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพ นาความรู้มาทามาหา
กิน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวเขาดารงชีวิตอยู่บนดอยเป็นหลัก
ดัง นั้ นวั ฒนธรรมได้รับ การสื บ ทอดกั นเองภายในชุ มชน เช่น งานปี ใ หม่ งานศพ งานแต่ง งาน
พิธีกรรมต่างๆ จากรุ่นต่อรุ่น ผู้หลักผู้ใหญ่สู่ลูกหลาน บางวัฒนธรรมยังคงอยู่ บางวัฒนธรรม บางอัต
ลักษณ์ เริ่มมีการสูญหายกลายไป เช่น ชาวเขาบนดอยรุ่นใหม่ไม่นิยมอัตลักษณ์ วัฒนธรรมการแต่ง
กายเฉพาะชนเผ่า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนและโครงการหลวงพบอุปสรรคปัญหาในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างลักษณะของวัตถุดังกล่าวคือ มีข้อสังเกตจากผู้ให้
ข้อมูลสาคัญบางท่านว่า เมื่อวัฒนธรรมทางวัตถุเจริญขึ้น ชุมชนมีความต้องการทางวัตถุเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้คุณค่าทางด้านจิตใจลดน้อยลง จิตใจแย่ลง มีความเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดลง ความสามัคคีลดลง ให้ความร่วมมือกับชุมชนน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ชุมชนชาวเขาถูกแปรสภาพกลายเป็นชุมชนสังคมเมือง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง สภาพ
ครอบครัวห่างเหินกัน ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีความต้องการใช้ ต้องการบริโภคสิ่ง
อานวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทาให้ต้องการหารายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย อี กปัญหาหนึ่งที่
พบคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ ปัญหาน้าเสีย เมื่อความเจริญเข้ามา ทาให้มีนักท่องเที่ยวและ
ผู้คนอีกมากมายเข้ามาสู่ชุมชน ทาให้เกิดปัญหาเหล่านี้ตามมาก แต่ทางชุมชนร่วมกับโครงการหลวง
ช่วยรณรงค์รักษาโดยกาหนดวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีให้เป็นวันรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
4. มิติการทางานเป็นทีม
4.1 หลักการทางานเป็นทีม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่า โครงการหลวงมี
นโยบายและแนวทางการทางานที่ส่งเสริมให้บุคลากรภายในโครงการหลวงร่วมแรงร่วมใจในการ
ทางานเป็นทีมทั้งกับบุคลากรภายในโครงการและกับชุมชนในพื้นที่ในการดาเนินการพัฒนาชุมชน
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ในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ โดยโครงการหลวงมีนโยบายส่งเสริมการทางานเป็นทีมอย่าง
ชั ด เจน ซึ่ ง บุ ค ลากรภายในโครงการหลวงได้ รั บ การส่ ง เสริ มการท างานร่ ว มกั น กั บ ทั้ ง ภายใน
โครงการและภายนอกโครงการ ภายในโครงการมีการประชุมร่ วมกันทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ย น
ความคิดความรู้ จัดทาแผนงานที่ชัดเจน แบ่งหน้าที่ไปยังฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ หาวิธีการทางานที่
เหมาะสมที่สุดของโครงการหลวง มีการนาปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมาช่วยกันแก้ไขปัญหา
หาข้อสรุปอย่างชัดเจน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเชื่อ มต่อกัน มีการร่วมงานกันระหว่างสถานีต่างๆ ใน
การจั ดสรรแบ่ ง ปั น ทรัพ ยากรบุ ค คล เครื่อ งไม้ เครื่ องมื อ เพื่ อส่ งเสริ มการทางานระหว่างกั น มี
การศึก ษาดูง านภายในหน่วยต่างๆ ของโครงการ ส่วนการทางานเป็นทีมกั บภายนอก เช่น การ
ร่วมมือในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ร่วมมือกันทาวิจัย กับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชน ร่วมมือศึกษาดูงานภาคปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง เช่น การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนชาวเขา
การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชพันธ์ที่เหมาะกับ สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ช่วยเหลือดูแลร่วมกันในระหว่างการดาเนินการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่มหาเมล็ดพันธ์จนกระทั่ง
การเก็ บเกี่ ย วและส่ง ให้ถึง มื อผู้บ ริโภค แต่อย่ างไรก็ ตาม ในการดาเนินการที่ผ่านมา พบปัญหา
อุปสรรคในประเด็นดังกล่าว อาทิเขเช่น เรื่อ งวิธีการทางานที่เข้าใจไม่ตรงกันของผู้ปฏิบัติการ ต่าง
จิดต่างใจ ความต้องการไม่ตรงกัน ต่างคนต่างคิดว่าวิธีการตนนั้นถูกต้อง ขั้นตอนกฎระเบียบในการ
ทางานเยอะมาก หลายขั้นตอนในการทางาน การทางานบางครั้งรู้สึกว่าทางานด้านเอกสารมากกว่า
งานทางด้ า นการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลจริ ง ในพื้ น ที่ ปั ญ หาขาดความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ได้รับมอบหมายงานโดยตรงไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานอย่างไม่เต็มที่ หรือไม่
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่พอใจ และส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อผลของงาน ปัญหาการเคลื่อนย้ายเข้าออกของบุคลากรโครงการ ทาให้งานทางานขาดช่วง
ต้องสร้า งบุคลากรทดแทนคนเดิม ที่ออกไป ส่วนปัญหาที่เกิดในการร่วมมือกั นกับชุมชน ได้แก่
ข้อจากัดของโครงการหลวงที่ประสบความสาเร็จมีการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ในปริมาณมาก ทา
ให้งบประมาณที่ได้รับถูกจัดสรรปันส่วนไปยังพื้นที่ที่หลากหลายในปริมาณที่จากัด แต่พื้นที่ในการ
จัดการเป็นวงกว้าง พื้นที่อยู่ห่างไกล การเดินทางไม่สะดวก ทาให้ส่งผลต่อการทางานเป็นทีม และ
การขอความร่วมมือกับชุมชน ก็ได้รับความร่วมมืออย่างไม่เต็มที่ ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาในการร่วม
กิจกรรมกับโครงการ เนื่องจากมีความต้องการหารายได้อย่างเต็มที่ สภาพเศรษฐกิจรัดตัวยิ่งขึ้นใน
ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามในชุมชนมีการแก้ไขปัญหาประเด็นดังกล่าวและมีการพัฒนาปรับปรุงแนว
ทางการทางานเป็นทีมโดยเริ่มจากระบบภายในโครงการหลวงพยายามลดขั้นตอนในการทางาน ลด
งานเอกสารในการขออนุมัติ จัดโครงสร้างให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ให้อานาจหน้าที่ในการตัดสินใจในการ
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ทางานอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพิ่มอานาจการที่
ผิดพลาดไปแล้วจะเกิดผลกระทบต่อตนเองและองค์การอย่างใหญ่หลวง ไม่สามารถรับผิดชอบต่อ
ผลลัพ ธ์นั้นได้ องค์ก ารพยายามส่งเสริมความรับผิดชอบ จิตส านึก ส่วนบุคคลให้เพิ่มสูงขึ้น จะ
โครงการละลายพฤติกรรมของทีมงานเพื่อให้ทีมงานมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งได้ผล
เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ก็พบปัญหาคือการเข้าออกของบุคลากร ต้องสร้างบุคลากรทดแทน
กันอยู่ตลอดเวลา มีส่วนให้ผู้บริหารต้องลงมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้คาปรึกษาเพิ่มมากขึ้น ให้
เวลากั บ การท างานเป็ น ที ม สู ง ขึ้ น ส่ ว นการแก้ ไ ขปั ญ หาการท างานเป็ น ที ม กั บ ชุ ม ชนและ
บุคคลภายนอก โครงการหลวงปฏิบัติโดยเน้นเจ้าหน้าที่ นักวิชาการของโครงการหลวงให้ลงพื้นที่
หน้างานร่วมกิจกรรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น รับรู้รับฟังข้อคิดเห็นและความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริมการร่วมงานกันอย่างแท้จริง เพิ่มโอกาสของชุมชน รวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเป็นทีม สร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยสนับสนุนงบประมาณ
ในการดาเนินการอย่างเพียงพอต่อความต้องการชุมชน ให้ชุมชนสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
สมาชิกชุมชนผ่านระบบสหกรณ์ และโครงการหลวงเน้นเรื่องการดูแลสร้างความรู้ผ่านงานวิจัย การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เป็นต้น
4.2 รูปแบบการทางานเป็นทีม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่า บุคลากรและ
ชุมชนในพื้นที่ดาเนินการในโครงการหลวงอินทนนท์ มีรูปแบบ และวิธีการดาเนินการทางานเพื่อ
พั ฒนาการท างานเป็ นที ม อย่ า งมี ประสิทธิ ภาพตรงตามวัตถุ ประสงค์ใ นแง่ของทีมงานเพื่ อการ
แก้ปัญหา ทีมงานบริหารตนเอง และทีมงานข้ามสายงาน โดยโครงการหลวงมี ลักษณะคล้ายกับ
ทีมงานต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดของลักษณะทีมงานนั้นๆ อาจเรียก
ได้ว่าเป็นทีมงานแบบโครงการหลวงซึ่งไม่ได้เป็นรูปแบบเฉพาะเจาะจง ทีมแก้ปัญหา (ProblemSolving Teams) จะประกอบด้วยกลุ่มของพนักงานและผู้บริหารเข้ามารวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ
ประชุ ม ร่ ว มกั น อย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ อภิ ป รายหาวิ ธี ก ารในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ท าหน้ า ที่ ใ ห้
คาแนะนาและไม่มีอานาจสั่งการ ซึ่งในโครงการหลวงทีมดังกล่าวมีอานาจในการที่จะทาให้เกิดการ
กระทาตามคาแนะนา ทีมบริหารตนเอง (Self-Managed Teams) เป็นทีมที่สมาชิกทุกคนล้วน
รับผิดชอบต่อลักษณะทั้งหมดของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งใน
โครงการหลวงมีทีมเหล่านี้แต่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้นโยบายในการปฏิบัติงาน สุดท้าย
ทีมงานข้ามสายงาน (Cross-Function Teams) เป็นการผสมประสานหน้าที่ ความสามารถในการดึง
ทรั พ ยากรบุ ค คลเข้ า มารวมกั น จากหน้ า ที่ ห ลั ก ที่แ ตกต่ า งกั น ตั้ ง เป็ น ที ม ชั่ วคราวลั ก ษณะคล้ า ย
คณะกรรมการ ซึ่งในโครงการหลวงมีการตั้งทีมลักษณะนี้เช่นกัน แต่โดยรวมแล้วโครงการหลวงมี
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นโยบายการส่งเสริมการทางานเป็นทีม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม โดยเล็งถึงผลลัพธ์ที่ได้และ
การจั ด สรรทรั พ ยากรให้ เ หมาะสม เช่ น มี ก ารจั ด ที ม ในการแก้ ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรน้ า โดย
คณะทางานมาจากโครงการหลวงส่วนหนึ่ง เครือข่ายลุ่มน้า เทศบาล ชาวบ้านในชุมชน มาร่วมกัน
ออกความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาน้าที่เกิดขึ้น ภายในโครงการหลวงมีประชุม
กันทุกเดือน โดยทุกฝ่ายจะเข้าร่วมประชุม ข้อสรุปจากที่ประชุมสื่อสู่บุคลากรภายใน สู่ผู้นาชุมชน สู่
ชนชนเกษตรกร ทาให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ตรงกันชัดเจน และนาข้อสรุปนั้นสู่การปฏิบัติร่วมกัน
ในการทางานระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน การทางานเป็นทีมบางครั้งเป็นการทางานแบบทีมอย่าง
ไม่เป็นทางการ (Informal Teams) เป็นการร่วมมือกันโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการขอความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน มีการร่วมมือกัน ประชุมกัน สื่อสารกันผ่านไลน์กลุ่ม งานใดที่ทาไม่ได้หรือ
ติดขัด ก็ขอร้องให้เพื่อนในกลุ่มช่วยเหลือ โดยไม่ผ่านกระบวนการตามโครงสร้างองค์การ และ
ภายในชุมชนเกษตรกรก็มีการรวมทีมงานกันในลักษณะนี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มของ
ชาวม้ ง ในจั ง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ น ต้ น โดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ กลุ่ม ผู้ ป ฏิ บัติ ง านและผู้ น าชุ ม ชน มี
ข้อแนะนาในการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมในประเด็นการทางานเป็นทีม ดังนี้ โครงการหลวงควร
พัฒนารูปแบบการทางานเป็นทีมที่ชัดเจนมากขึ้น เพิ่มการกระจายอานาจการตัดสินสู่ทีมงาน สร้าง
ความรับผิดชอบโดยตรงกับผลงานที่ขึ้น เพิ่มหลักสูตรพัฒนาอบรมการสร้างทีม โครงการหลวงควร
รับบุคลากรเพิ่มเติมเนื่องจากที่ผ่านมาบุคลากรมีไม่เพียงพอต่องานของโครงการ ทาให้ทางานล่าช้า
ไม่ทันการณ์ การทางานเป็นทีมควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ที่ปลายเหตุ ทาให้ปัญหาไม่ได้รับการ
แก้ ไ ขที่ ถู ก ต้ อ ง จะเกิ ด ปั ญ หาขึ้ น ซ้ าอี ก ส่ ว นการท างานร่ ว มกั บ ชุ ม ชน รั ฐ ฯ ควรสนั บ สนุ น
งบประมาณให้เพี ยงพอต่อการพั ฒนาชุมชน และเข้าถึงชุมชนให้มากที่สุด สนับสนุนให้ชุมชน
สามารถเลี้ยงชีพ ดารงชีพได้ด้วยตนเอง เช่น โครงการหลวงให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้
ชาวเขาลงมาค้าขายด้วยตนเอง จองบูธออกงานขายสินค้าที่เมืองทองธานี เป็นต้น
5. การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
5.1 องค์ประกอบของชุมชน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่า ในชุมชนชาว
ไทยภูเขาก่อนและหลังที่โครงการหลวงจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ ชุมชนของท่านมีองค์ประกอบ
เหล่านี้คือ
- ชุมชนมีความหลากหลายของบุคคล พบว่า จานวนชนเผ่ายังมีปริมาณเท่าเดิม แต่
การศึกษามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ชาวเขามีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเดิมมาก
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- ชุมชนมีเป้าหมายร่วมกัน ยึดประโยชน์สาธารณะ พบว่า เดิมมีเป้าหมายร่วมกัน
โดยเป็นข้อสรุปจากผู้นาชุมชน แต่ในปัจจุบันมีมากขึ้นในการยึดประโยชน์สาธารณะ แต่ยังไม่เต็มที่
มีกฎหมายและกฎระเบียบหมู่บ้านเป็นแนวทาง
- มีจิตสานึกของการพึ่งตนเอง เอื้ออาทร รักท้องถิ่น พบว่า เดิมชุมชนชาวเขามี
จิตสานึกในการพึ่งตนเองอยู่ก่อนแล้ว แต่ในปัจจุบัน มีความรักท้องถิ่นมากขึ้น อยู่ในหลักแหล่ง ไม่
อยากเคลื่อนย้ายไปที่อื่น มีการรณรงค์รักษาทรัพยากรป่าเขา ต้นน้า เพิ่มมากขึ้น
- มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมตัดสินใจ ภายในชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อ
ชุมชน พบว่าในปัจจุบันมีการร่วมคิดร่วมตัดสินใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากชุมชนมีความรู้ มีศักยภาพ
สูงขึ้น บางชุมชนมีมา บางชุมชนมีน้อย ผู้นาชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและลงมติ มีการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล ประชุมผู้ใหญ่บ้าน ประชุม
ร่วมกับโครงการหลวงในการวางแผนการผลิต ประชุมวางแผนกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ใช้ป่าไม้ ลาน้าร่วมกัน แต่ในการตัดสินใจบางเรื่อง ก็ติดขัดกับระบบราชการที่ไม่เอื้ออานวย
ในการปฏิบัติ
- ใช้ทรัพยากรภายในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า เดิมมีการตัดป่าทาลายป่า
ทาไร่เลื่อนลอย ซึ่งโครงการหลวงได้นาความรู้เชิงปฏิบัติมาแนะนาในเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้การใช้
ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เน้นคงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้
สมบูรณ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลร่วมกัน
- มีการติดต่อสื่อสาร เรียนรู้เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย พบว่า เดิมมีการติดต่อสื่อสาร
กันภายในชนเผ่า กลุ่มเล็ก ไม่กว้างขวาง แต่ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้นผ่าน
ความเจริญทางเทคโนโลยี ชุมชนชาวเขามีเ ครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยขึ้นใกล้เคียงชุมชนเมือง การ
เดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับการศึกษาของชาวเขาสูงขึ้น ทาให้ง่ายต่อการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ
- มีกิจกรรมสาธารณะของชุมชน พบว่า ประเพณีประจาชนเผ่าได้สืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ในปัจจุบันประเพณีต่างๆ เหล่านี้ เช่น งานเลี้ยงผีป่าผีดอย งานทาบุญผู้เฒ่าผู้แก่
ก็ยังคงอยู่แต่ได้รับความสนใจจากชาวเขารุ่นใหม่น้อยลง โดยโครงการหลวงมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ ที่จัดขึ้นกับชุมชน เช่น จัดงานวันแม่ วันต่อต้านยาเสพติด วันกีฬา งานปลูกป่า งาน
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เป็นต้น
- มีการบริหารจัดการภายในชุมชน พบว่า เดิมมีการบริหารจัดการชุมชนอยู่แต่ไม่
เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ในปัจจุบันโครงการหลวงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการภายในชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบการทางานได้ เช่น การจัดตั้งสหกรณ์
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ชุ ม ชน ไว้ บ ริ ห ารการซื้ อ ขายวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต และผลิ ต ผลที่ เ กษตรกรผลิ ต ได้ หรื อ
คณะกรรมการจัดการบริหารการใช้น้าในหน้าแล้งทั้งในส่วนภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยว การ
จัดการการท่องเที่ยว ดูแลเกี่ยวกับความสะอาด ความปลอดภัย มลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้น การจัดการดู
และรั ก ษาป่ า เขา ต้ น น้ า การเพาะปลู ก ที่ เ หมาะสม ใช้ พื้ น ที่ ต ามที่ ก าหนดตกลงกั น ไว้ และมี
กฎระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานในการจัดการอย่างชัดเจน
- มีการส่งเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน พบว่า เดิมมีการเลือกตั้งผู้นา
ชุมชนอยู่ และในปัจจุบันมีจัดเลือกตั้งอย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น มีการกาหนดวาระในการ
ดารงตาแหน่ง บางตาแหน่ง 2 ปี บางตาแหน่ง 4 ปี หลายตาแหน่งเป็นการทางานด้วยจิตสาธารณะ
ไม่มีเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เช่น การเลือกตั้งประธานสหกรณ์ การเลือกหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้า
เป็นต้น แต่ผู้ให้ข้ อมูลส าคัญท่ านหนึ่ง ให้ข้อคิดว่า เมื่อมีการเปลี่ย นแปลงผู้นาชุมชน จะมีความ
แตกแยกเกิดขึ้นจากการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน
- ชุมชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิตและสังคม พบว่า ชุมชนมีความมั่นคงในการ
ดารงชีวิตและสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อโครงการหลวงเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แนะนา
สนับสนุน พัฒนาชุมชน เนื่องจากจุดประสงค์ของโครงการหลวง คือ การกระจายรายได้สู่ชุมชน
เกษตรกรสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดีเพิ่มสูงขึ้น พร้อมรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่ มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณสุขพื้นฐาน ชุมชนมีลักษณะการ
เป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัย ถนนหนทาง การเดินทางที่สะดวก ความรู้สูงขึ้นมีโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญา แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญว่า ชุมชนมีความ
มั่นคงในการดารงชีวิตและสังคมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ถูกกลืนไปกับ
ความเจริ ญ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และมี ชุ ม ชนชาวเขาบางส่ ว นมี พ อใจกั บ การเป็ น อยู่ แ บบเดิ ม ๆ กั บ
สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องการความเจริญทางวัตถุที่เข้ามา
โดยสามารถสรุปได้ว่า เมื่อโครงการหลวงเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ ชุมชนมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและการดาเนินชีวิตไปในแนวตรงที่ดีขึ้น แนวคิดและการดาเนินชีวิตของชุมชน
เดิมมีการพัฒนาตามลาดับอยู่แล้ว แต่เมื่อโครงการหลวงเข้ามาช่วยเสริม ช่วยขั บดัน กระตุ้นการ
พัฒนาเหล่านั้นให้รวดเร็ว มีความชัดเจนในแนวทาง มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น จากการส่งเสริมความรู้
ทัก ษะ งบประมาณสู่ชุ ม ชน โดยความร่วมมือกั บหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในและ
ต่างประเทศ และการร่วมมือของผู้นาชมชนรวมถึงสมาชิกทุกคน แต่อย่างไรก็ตามในการดาเนินการ
พัฒนาพบปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้ เช่น การดาเนินการของโครงการหลวง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวม มีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นช่องทางให้กลุ่มคนบางกลุ่มที่
ต้องการผลประโยชน์นั้นเข้ามาแก่งแย่ง แม้แต่บุคคลภายนอกทั่วไปซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่บนดอย ก็
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อยากจะได้สิทธิของเกษตรกรชาวเขาที่อยู่บนดอยเพื่อพัฒนาต่อยอดผลประโยชน์ของธุรกิจของตน
ทาให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของชุมชนของกลุ่ม การไม่ถูกกัน คิดเห็นไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดการ
ร้องเรียนฟ้องร้องกันเกิดขึ้น และอีกหนึ่งประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันช่วยแก้ปัญหาคือ การพัฒนา
ชุมชนและการกระจายรายได้สู่ครัวเรือนมีความทั่วถึงเกษตรกรชาวเขาทุกกลุ่มแล้วหรือไม่ การ
กระจายรายได้เป็นการกระจายจริงๆ ไม่ใช่กระจายไปสู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ต้องทั่วถึงแก่
ความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง
5.2 ลักษณะของชุมชน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่ มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่า ชุมชนชาวไทย
ภูเขาในโครงการหลวงมีลักษณะดังต่อไปนี้ที่แสดงถึงความเป็นชุมชนโครงการหลวง และปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลต่อชุมชน ดังนี้
- สมาชิกมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนในการพัฒนาชุมชน พบว่า
สมาชิกชุมชนของโครงการ ส่ วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนและโครงการ
หลวงในการพั ฒนาชุ ม ชนร่ วมกั น ชุมชนแต่ล ะชุมชนมี ความสามารถ มีต้ นทุนทางสังคม ทาง
วัฒนธรรม กันแต่ดั่งเดิมอยู่แล้วโครงการหลวงเป็นตัวช่วยในการเป็นแรงผลักดันเพื่อให้มีโอกาสใน
ความสาเร็จของงานมากยิ่งขึ้น
- สมาชิกพร้อมที่จะร่วมมือกันจัดการปัญหาของตนและชุมชน พบว่า เมื่อก่อนใน
อดีตชุมชนมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ แต่ในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันมากยิ่งขึ้น มีการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาส่วนรวมที่เกิดขึ้ นโดยมีผู้นาชุมชนและโครงการหลวงคอยให้การสนับสนุน เช่น ชุมชน
สมาชิกชาวเขาบนดอยอินทนนท์
- ชุมชนเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ พบว่า ชุมชนมี
การประชุ ม วางกฎระเบี ยบ กรอบกติก าอย่ างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ เงินกองทุนจาก
รัฐบาล ที่ได้รับมา โดยผู้นาชุมชนและสมาชิก สมาชิกมีสิทธิในการตรวจสอบ สอบถามปัญหา ขอ
คาชี้แจงการทางานต่างๆ แล้วตัดสินสรุปผล ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญบางคนรู้สึกว่า การเปิดโอกาสยัง
น้อยเกินไป
- ชุมชนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีการประเมินผลร่วมกัน พบว่า ภายใน
โครงการหลวงมีการกาหนดวิสัยทัศน์และประเมินผล โดยการประเมินจากชีวิตความเป็นอยู่และ
รายได้ต่อครัวเรือนที่ดีขึ้นของสมาชิกเกษตรโครงการหลวง ส่วนภายในชุมชนก็มีเช่นกัน เช่น การ
ดาเนินการของสหกรณ์ชุมชน ก็มีการสรุปและประเมินผลร่วมกันในชุมชน
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- สมาชิกมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชน พบว่า มีการเรียนรู้แบบตาม
ธรรมชาติ ไม่มีแบบแผนอย่างเป็นทางการ เรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็ นที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การเลือกตั้ง
ประธานกลุ่มของชุมชน สมาชิกก็เลือกคนที่มีฝีมือ มีความเสียสละ จากที่ได้รู้จักพูดคุยกัน หรือการ
วางแผนในการทางานก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อเรียนรู้เข้าใจก็จะมีการส่งต่อความรู้ความ
เข้าใจนั้นจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
- มีแผนการดาเนินการของชุมชน พบว่า ชุมชนมีการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 1 ปี
และ 3 ปี ในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น การพัฒนาตลาดชุมชนชาวเขา
การดาเนินการของสหกรณ์ เป็นต้น โดยมีโครงการหลวงคอยให้คาแนะนา
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาภายนอก พบว่า มีเครือข่ายในวงกว้าง
ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ภาคีระหว่างหมู่บ้าน มีอนุกรรมการในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กรมอุทยาน องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ใหญ่บ้าน สมาคมชาวม้ง
องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น โครงการหลวงเป็นโครงการที่องค์การต่างๆ ให้ความร่วมมือในการ
ทางานเป็นอย่างดี จึงมีเครือข่ายที่สมบูรณ์แข็งแรง
แต่อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน เห็นว่า
เกี่ยวกับปัญหาภายในชุมชนว่า พบปัญหาใด และมีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงในประเด็นใด
เพิ่มเติม พบว่า อยากให้มีการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ
สร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หลังจากนั้นปัญหา
ต่างๆ จะสามารถได้รับการแก้ไขจากกลุ่มคนที่มีคุณภาพ มีทักษะ ตรรกะความถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาปากท้องของชุมชน ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีในการผลิต เป็นต้น แต่เมื่อ
ประสบความสาเร็จในการพัฒนาชุมชน สิ่งหนึ่งที่สูญเสียไป คือ อัตลักษณ์ของชุมชน จะถูกกลืนไป
ตามสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่เข้ามาทดแทนสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่เคยเป็นอยู่ และมีอีกหนึ่งปัญหา
จากผู้ให้ข้อมูล สาคัญที่เป็นผู้นาชุ มชนคิดเห็นว่า ปัญหาสิทธิบนที่ดินในการทากินและอยู่อาศัย
โฉนดชุมชน เป็นปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการให้มีการแก้ไข โดยต้องการให้ออกเอกสารสิทธิที่
สมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ตนถือครองนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ จะเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้กับชาวบ้านในชุมชนบนดอยในการพัฒนาความเป็นอยู่ในการดารงชีพให้มีความมั่นคง
เพิ่มมากขึ้น
สาหรับ ข้ อ คิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ ยวเนื่อง จากการศึก ษาพบว่า กลุ่มกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความท้าทาย และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ในการดาเนินการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือของโครงการ
หลวงอินทนนท์ ดังต่อไปนี้

205

- การส่งเสริมในการปลูกพันธ์พืชของโครงการหลวง พบว่า บางครั้งไม่ตรงตาม
ความต้ องการของสมาชิ ก ชุ ม ชน บางครั้ งบางพั น ธ์พื ชส่ ง เสริ มให้ป ลู ก แล้ว โครงการหลวงไม่
สามารถรับซื้อผลผลิตได้ทั้งหมด หรือรับซื้อกลับในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด ทาให้ชาวบ้านต้องหา
ตลาดเอง และมีความรู้สึกว่า โครงการหลวงดาเนินการเป็นธุรกิจมากขึ้นกว่าในอดีต มีมาตรฐาน
ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้ องมากมาย ทาให้ชาวบ้านมีความไม่มั่นใจว่า ผลผลิตที่ได้รับจะสามารถผ่าน
มาตรฐานควบคุมคุณภาพและขายให้กับโครงการหลวงได้หรือไม่ แต่ในมุมมองของโครงการหลวง
มองว่า โครงการหลวงไม่ใช่หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างผลกาไร แต่เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อ
ชุมชนชาวเขาบนดอย เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและคืนผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรสมาชิก
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยพยายามยึดชุมชนเป็นหลัก ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ต้อง
ส่งเสริมผลักดันให้รายได้ของเกษตรกรสูงขึ้น ต้องวิเคราะห์ว่าเกษตรกรมีรายได้ต่าเนื่องจากสาเหตุ
ใด เช่น พื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม ไม่มีศักยภาพในการเพาะปลูก ฯลฯ โครงการหลวงต้องเน้น
และแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยความร่วมมือจากชุมชน เพื่อให้โครงการประสบผลสาเร็จ หน่วยงานต่างๆ
ที่เข้ามาช่วยเหลือเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วก็กลับออกไป แต่ชุมชนยังคงอยู่และต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องส่งเสริมความรู้สู่บุคคลในชุมชนให้มาก ให้รู้จริงปฏิบัติได้ องค์ความรู้จาก
โครงการหลวงผ่านการศึกษาวิจัย จึงจาเป็นต้องใช้ได้ผลจริง ต้องเหมาะกับเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ
อย่างแท้จริง
- การพัฒนาการจัดการของโครงการหลวง องค์การทุกองค์การต้องมีการปรับตัว
ให้ทันยุคทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคมโลก โครงการ
หลวงน่ า จะปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายและแนวทางวิ ธี ก ารด าเนิ น การให้ ชั ด เจน
เหมาะสม รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับปรุงตัวบ่งชี้ต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพการทางานให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถวัดศักยภาพได้จริง เช่น โดยหลักการแล้วโครงการต้องมอง
“เกษตรกร” เป็นหลัก ถ้าโครงการมอง “ผลผลิต” เป็นหลัก แล้วเกษตรกรที่ไม่มีศักยภาพ ไม่ผ่าน
คุณสมบัติของโครงการหลวงแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร เกษตรกรบางกลุ่ม
คิดว่า ผลผลิตที่จาหน่ายให้กับโครงการหลวงถูกกาหนดมาตรฐานที่สูงเกินไป ทาให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมกับโครงการได้ ดังนั้นจึงต้องร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดเพื่อกลับเข้าสู่เป้าประสงค์หลัก
โดยตรง คือ เกษตรกรชาวเขาที่อยู่บนดอย ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- โครงการหลวงควรเปิดกว้างในการขยายสู่พื้นที่บนดอยอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ยังมี
ชุมชนชาวเขาบนดอยอีกมากมายที่โครงการหลวงยังคงไม่ไม่ถึง ขาดโอกาสเฉกเช่นเดียวกับชุมชน
ที่เป็นสมาชิกโครงการหลวง งบประมาณเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ชุมชนอยากให้จัดสรร
งบประมาณในปริมาณที่สูงขึ้น ควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
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เพี ยงพอต่ อการต่อยอดของชุ ม ชน เช่ น การออกกฎข้อบังคับให้ชาวเขาเลิก ปลูก ข้าวโพด ก็ควร
นาเสนอพืชเศรษฐกิจอื่นเข้ามาทดแทน ให้ความรู้ วิธีการและผลลัพธ์ที่ชาวเขาจะได้รับ ไม่ใช่การ
บังคับไม่ให้ปลูกแล้วไม่มีทางออกสาหรับเกษตรกรชาวเขา ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ทาความเข้าใจ
กับชาวเขาถึงผลสาเร็จ ทาให้ช าวเขาเชื่อมั่นและมั่นใจมากยิ่งขึ้น อาจมีอุปสรรคเรื่องการสื่อสาร
เนื่องจากสื่อสารกันตามภาษาถิ่น ภาษาชนเผ่า และความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม ดังนั้น
เจ้ า หน้า ที่ ต้ องที่ ทั ก ษะและความตั้ง ใจอย่ างแน่ วแน่ใ นการดาเนิ นงาน จึ งจะประสบผลได้ ตาม
เป้าหมายที่โครงการหลวงต้องการ
- ความเจริญของชุมชนชาวเขาส่งผลต่อความเสี่ยงในการสูญหายของประเพณีและ
วัฒนธรรมชนเผ่าที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ชุมชนมีความเป็นกลุ่มวัตถุนิยม บริโภคนิยมเพิ่มสูงขึ้น ทา
ให้ค่านิยมเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งอยู่กันอย่างพอเพียง ทาให้ชุมชนเริ่มสูญเสียความเป็นชุมชนดั่งเดิ ม
ไป โครงการหลวงมีแนวคิดในการรณรงค์เรื่องเหล่านี้อยู่แต่ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
- ผู้ให้ข้อมูลสาคัญท่านหนึ่งที่เป็นผู้นาชุมชน ให้มุมมองในเรื่องของความมีสิทธิ
ของชาวเขาไม่เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป อยากเรียกร้องสิทธิในการดารงชีพ การมีเอกสารสิทธิ
ในที่ดินทากิน ให้ได้รับความเป็นธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ อยากให้แบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนว่า พื้นที่ใด
เป็ น ป่ า อุ ท ยาน ป่ า สงวน วนอุ ท ยาน พื้ น ที่ ท ากิ น ของชุ มชนชาวเขา ฯลฯ และพื้ น ที่ ท ากิ น ของ
เกษตรกรที่จัดสรรให้ควรมีงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดล้อม เช่น พื้นที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มี
ระบบประปา พื้นที่รกร้างไม่สามารถทาการเพาะปลูกได้ เป็นต้น จะสามารถทาให้ชุมชนชาวเขาใช้
ประโยชน์จากพื้นที่นั้นได้
2.2 ผลวิ เคราะห์รูปแบบ ระบบและกลไกในการจัด การความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการ
พัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย
จากผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกข้างต้น ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสายการบริหาร กลุ่มสายการจัดการ และ
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้นาชุม ชนที่มีต่อระบบและกลไกในการจั ดการความรู้ของมูล นิ ธิ
โครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยตามมิติ 5 มิติไ ด้แก่ มิ ติ
กระบวนการการจัดการความรู้ มิติภาวะผู้นาขององค์การ มิติการวัฒนธรรมองค์การ มิติการทางาน
เป็นทีม และมิติการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้
ดังต่อไปนี้
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1. มิติกระบวนการการจัดการความรู้
ในการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบประสิทธิภาพการจัดการความรู้ของ
มูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย มี 6 องค์ประกอบสาคัญใน
กระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้ างความรู้ ด้านการจัดเก็บ
ความรู้ ด้านการวิเคราะห์และสกัดความรู้ ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ และด้านการ
ประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการแสวงหาความรู้
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงเป็นแหล่งแสวงหาความรู้โดยตรง รับผิดชอบเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยพืชเมือง
หนาวและไม้ดอก ในเบื้ องต้นอาศัยความร่วมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในปัจจุบันโครงการหลวงมีงบประมาณสนับสนุน
เงิ นทุ น ให้แก่ นัก วิจั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกโครงการ ท าให้เกิ ดการแสวงหาความรู้ใ หม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร ในเรื่องอุปสรรคขัดขวางการแสวงหาความรู้มีไม่
มาก อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ฟ้าฝน โรคระบาด ฯลฯ หรืออาจเกิดจากขั้นตอนใน
การทางานที่ผิดพลาด
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
วิธีการช่องทางที่สามารถช่วยบุคคลากรในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยภายในโครงการหลวง ถือ
ว่าเป็นแหล่งที่มีผู้มีความรู้เข้ามารวมกัน ทาให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆ ขึ้นมากมาย เหมาะสาหรับการ
สืบค้นสาหรับผู้ที่มีความสนใจ โครงการหลวงจึงมีการส่งเสริมให้บุคคลกรภายในหน่วยงานได้รับ
การอบรม ศึกษางานเพิ่มเติมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายนอกประเทศและภายในประเทศ
ผู้เ ชี่ ย วชาญจากภาคเอกชนที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ผู้เ ชี่ ย วชาญจากประเทศต่ างๆ โดยมีต ารางการ
ฝึกอบรมและหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกั บการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและส่งเสริมให้บุคคลกร
ไปอบรมยังต่างประเทศ
กลุ่มสายการปฏิบัติก ารของมูล นิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่ างสายการ
ปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการหลวงสนับสนุนให้ทุกฝ่ายสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้หลาย
ช่องทาง อาทิเช่น การส่งเสริมการฝึกอบรมในหัวข้ อต่างๆ ให้กับบุคลากรและเกษตรกร ส่งเสริม
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การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการวิจัย สนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ หรือการแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หัวหน้างาน นักวิชาการในงานนั้นๆ
ผ่านเอกสารตารา เอกสารประกอบการอบรม หรือการสอบถามโดยตรงกับเจ้าของความรู้นั้นๆ
สืบค้นด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีในการสื่อสารเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสวงหาความรู้
ของบุคลากรของโครงการหลวง จากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เชื่อถือได้
สรุปได้ว่ามูลนิธิโครงการหลวงมีการแสวงหาข้อมูลในมูลนิธิโครงการหลวงใน
การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เขตภาคเหนื อของประเทศไทยเกิ ดจากความร่ วมมือ ของสถาบัน การศึ ก ษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ ง ในประเทศอย่ า งต่อเนื่อง ซึ่งโครงการหลวงมีก ารส่งบุ คลากร
ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บรมพัฒนาความรู้ของบุคลากรใน
โครงการ พร้อมทั้งนี้โครงการหลวงมีการสนับสนุนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการวิจัย และใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ แสวงหาความรู้และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย
1.2 ด้านการสร้างความรู้
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงเป็ นแหล่ง สร้า งความรู้ที่ส าคัญแหล่งหนึ่งในประเทศ โดยโครงการหลวงสร้าง
ความรู้ผ่านทางงานวิจัยของนักวิชาการ เน้นงานด้านการเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
พันธ์พืชใหม่ๆ ขึ้นมาที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศของบ้านเรา ซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะ
ด้านและสามารถนาความรู้ที่สร้างขึ้นนั้นมาส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวง สามารถสร้างความรู้รวมถึงวิธีการจัดการการทางานใหม่ๆ ที่ช่วยให้บุคลากรภายใน
โครงการดาเนินการได้ดีขึ้น โดยโครงการหลวงเน้นการสร้างความรู้ผ่านประสบการณ์และงานวิจัย
ที่ปฏิบัติได้จริง มีการส่งเสริมงบสนับสนุนงานวิจัยให้นักวิจัยเต็มจานวน และส่งเสริมนักวิจัยรุ่น
เยาว์ทางานวิจัยร่วมกับเกษตรกรสมาชิก เพื่อสร้างความรู้ทางการเกษตรให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเกษตรกรโดยตรง ให้ความรู้เกิดขึ้นและนาไปใช้ได้เช่น เทคโนโลยีการเพาะปลูกพันธ์พืชที่
เหมาะสมต่อเกษตรกรบนดอยอินทนนท์ โครงการหลวงเน้นเรื่องการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ทันสมัย
เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว่ า โครงการหลวงเป็ น แหล่ ง สร้ า งความรู้
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โดยเฉพาะความรู้ด้านการเกษตรที่มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อนาความรู้นั้น มาพัฒนาสังคมชุมชน
ชาวเขา
กลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่ างสายการปฏิบั ติก ารและผู้นาชุมชนของมูล นิธิโ ครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า โดยส่วนใหญ่การสร้างความรู้ของโครงการหลวงจะมา
จากการทาวิจัย ทาการทดลองและนาผลการวิจัยซึ่งเป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่ตกผลึกเรียบร้อย
นามาใช้งาน ซึ่งงานวิจัยส่วนมากเป็นวิจัยทางการเกษตรกรรมเพื่อ เล็งประโยชน์ไปยังเกษตรกร
สมาชิก เมื่อโครงการหลวงสร้างความรู้จากภายในเรียบร้อย ชัดเจนถ่องแท้แล้วจะนาความรู้นั้นไปสู่
สมาชิกและผู้สนใจภายนอก โครงการหลวงส่งเจ้าหน้าที่ไปประจาศูนย์สถานีต่างๆ ทั้งงานผลิตและ
งานส่งเสริม เพื่อติดตามว่าความรู้ใหม่ๆ ที่สร้างไว้ให้กับเกษตรกรนั้นสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริง
เจ้า หน้า ที่จะเข้ าไปพูดคุย ดูแลอย่ างใกล้ชิด เพื่อจะแก้ไ ขให้คาปรึก ษาในพื้ นที่เพาะปลูกจริงกั บ
เกษตรกร
สรุป มู ล นิธิโครงการหลวงมีก ารสร้างความรู้ของมูล นิธิโครงการหลวงในการ
พัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยจากผลงานวิจัยของนักวิชาการ การศึกษาทดลองจาก
บุ ค ลากร ฝ่ า ย หรือ สถาบั นการศึ ก ษา หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง พร้ อมทั้ง นี้เ กิ ด จากการเรี ย นรู้จ าก
ประสบการณ์ระหว่างเกษตร นักวิชาการร่วมกันเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดความรู้ หรือ
สังเคราะห์ให้มีความชัดเจนนาไปปฏิบัติในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
1.3 ด้านการจัดเก็บความรู้
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมีการจัดเก็บความรู้ มิใ ห้สูญหายและง่ายต่อการสืบค้น โดยโครงการหลวงมีศูนย์
ข้อมูล สามารถสืบค้นได้ งานวิจัยต่างๆ จะถูกรวบรวมไว้ มีเอกสาร วารสารต่างๆ ที่ถูกจัดทาขึ้นและ
ถูกจัดเก็บไว้ทั้งที่เป็นอิเลคทรอนิคส์ไฟล์และเอกสารกระดาษ มีการจัดเก็บข้อมูลความรู้ในหลายๆ
ด้าน เช่น ข้อมูลด้านบุคคลากร ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง หรือตัวอย่างพันธ์พืชชนิดต่างๆ ที่ได้วิจัย
คิดค้นขึ้นมา เช่น สตอเบอรี่พันธ์พระราชทาน 80 เป็นต้น
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมีเทคนิคในการจัดเก็บความรู้ มิให้สูญหาย และง่ายต่อความสืบค้นความรู้ได้สะดวก
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รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยเมื่อในอดีต ไม่มีการจัดเก็บ บันทึก ความรู้
เป็นกิจจะลักษณะที่ ถูกต้อง ส่วนใหญ่เมื่อโครงการหลวงพบความรู้ ใหม่ๆ ก็ จะนาไปถ่ายทอดสู่
สมาชิกโดยตรง โดยการปฏิบัติลงพื้นที่ ทาให้ความรู้บางส่วนสูญหายไป แต่ในปัจจุบันมีการนาการ
จัดการความรู้ม าใช้ใ นโครงการหลวง มีก ารจัดเก็บความรู้อย่างมีระบบระเบีย บ เช่น จัดเก็ บใน
รูปแบบเอกสารประกอบการศึกษาอบรม ตาราวิชาการสาหรับการเพาะปลูก จัดเก็บข้อมูลลงไฟล์
ในระบบคอมพิวเตอร์ จัดทาระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ จัดทาแอพพลิเคชั่นให้เกษตรกรและ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่ างสายการปฏิบั ติก ารและผู้นาชุมชนของมูล นิ ธิโครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า การสืบค้นข้อมูลความรู้จากมูลนิธิโครงการหลวงทาได้
โดยสะดวก รวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการโดยโครงการหลวงเปิดกว้างสาหรับผู้ที่สนใจที่
สืบค้นความรู้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมบนพื้ นที่สูง ข้อมูลความรู้ของโครงการที่
จัดเก็บหลากหลายแหล่ง อาทิเช่น การเก็บข้อมูลของานวิจัยต่างๆ ของโครงการจะเก็บในลักษณะ
ของหนังสือ ตารา คู่มือการเพาะปลูก เอกสารวิจัย รายงานประจาปี เป็นต้น รวมถึงการเก็บความรู้ใน
รูป ของอิเล็ก ทรอนิค ส์ไ ฟล์ใ นคอมพิ วเตอร์และในอินเทอร์เน็ต เว็บ ไซต์อย่ างเป็นทางการของ
โครงการนาเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการ
รวมถึงผลผลิตต่างๆ ที่โครงการหลวงได้ทาขึ้น มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ พร้อมอธิบายผู้ที่สนใจได้
ทราบและเข้าใจถึงองค์ความรู้นั้นๆ
สรุปมูลนิธิโครงการหลวงมีการจัดเก็บความรู้มีการเก็บข้อมูลมีศูนย์ข้อมูลในการ
สืบค้นข้อมูล งานาวิจัย เอกสารวิชาการ วารสาร คู่มือ รายงานประจาปีทั้งเอกสารและไฟล์ข้อมูล มี
การจัดทาระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ จัดทาแอพพลิเคชั่นให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าถึง
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้ไว้กับบุคลากร และมีการสั่งสมความรู้ไว้
กับบุคคล นักวิชาการ เพื่อให้เกิดการสั่งสมความรู้ ภูมิปัญญากับบุคคลในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนใน
องค์ความรู้ในโครงการหลวง
1.4 ด้านการวิเคราะห์และการสกัดความรู้
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมีการวิเคราะห์และสกัดความรู้ ผ่านงานวิจัย โดยสามารถแบ่งที่มาของงานวิจัยได้ 2
ทาง คื อ จากความต้องการของนัก วิชาการและจากความต้องการของโครงการหลวงเอง ซึ่งจะ
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สะท้อนมาจากความต้องการของชุมชนในพื้นที่จริง โดยการวิเคราะห์เริ่มจาก นาผลการวิจัยที่ได้ไป
ทดสอบในโรงเรือนหรือแปลงทดลองก่อนเพื่อสกัดความรู้หรือพันธ์พืชว่าสามารถสร้างผลผลิตได้
จริงแล้ว หลังจากนั้นจึงนาไปให้เกษตรกรปลูกในแปลงใหญ่ โดยพันธ์พืชหรือความรู้ที่สกัดออกมา
นั้น ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ เหมาะสมกับการใช้งานจริง โดยความรู้ที่สกัดได้นั้น มาจากฝ่ายต่างๆ
ของโครงการหลวง เช่น ฝ่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายการตลาด เป็นต้น
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมี ขั้ น ตอนในการวิเ คราะห์ แ ละสกั ด ความรู้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามรู้ ที่ถู ก ต้ อง เป็น จริ ง
เหมาะสมกับชุมชน ก่อนนาไปเผยแพร่สู่ภายนอก โดยความรู้ในโครงการหลวงเกิดจากการปฏิบัติ
ทดลองจริง เริ่มจากศึกษาภายในพื้นที่โครงการจนมั่นใจ ผ่านการสังเคราะห์ ปฏิบัติจริง ดาเนินการ
อย่างเป็นระบบแบบแผน ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าสามารถนาไปใช้ได้ ส่งผลในทางบวกทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตรงความต้องการของเกษตรกรโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยต่า งๆ เพื่อ
วิเคราะห์ผลและสกัดความรู้นั้นออกมาใช้ปฏิบัติได้ มีการประเมินผลงานวิจัยโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ที่เกี่ย วข้ องมาประเมิน ไม่ ว่าจะเป็นนักวิชาการ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในส่วนงานที่เกี่ย วข้อง
ดังนั้นโครงการหลวงจึงเป็นโรงเรียนการเกษตรที่สามารถสกัดความรู้เกี่ย วกับการพัฒนาเชิงเกษตร
ในทุกด้าน
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่ างสายการปฏิบั ติก ารและผู้นาชุมชนของมูล นิธิโครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการหลวง มีส่วนส่งเสริมในการวิเคราะห์ และสกัด
ความรู้แก่บุคลากรและชุมชน โดยที่ผ่านมาโครงการหลวงได้สกัดความรู้ทางการเกษตรเป็นจานวน
มาก สร้า งรายได้ ใ ห้ กั บ เกษตรกรสมาชิก เช่ น เทคนิค การเพิ่ มผลผลิ ตของพั นธ์ พื ช ที่โครงการ
ส่งเสริมให้เพาะปลูก เป็นต้น ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากการทดลองจริง เช่ น
การขึ้นแปลงทดลองปลูกพันธ์พืช การดูแลรักษาจนออกผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลิตผล ถ้าผ่าน
ขั้นตอนการวิเคราะห์นี้ แล้วสามารถสรุปหรือสกัดความรู้ออกมาได้ โครงการหลวงก็จะนาความรู้
นั้น ประชุมปรึกษาตรวจสอบกับทีมงาน หัวหน้างาน เพื่ อเป็นการกรองความรู้อีกขั้นหนึ่งก่อน
เผยแพร่สู่เกษตรกร โดยบางครั้งการวิเคราะห์และสกัดความรู้นั้น ได้นาความรู้จากแหล่งอ้างอิงที่
น่าเชื่อถืออื่นภายนอกมาเป็นเครื่องยืนยันอีกทางหนึ่ง
สรุปได้ว่าของมูลนิธิโครงการหลวง มีการวิเคราะห์และการสกัดความรู้ของมูลนิธิ
โครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยผ่านกระบวนการวิจัย ของ
นักวิชาการ และกระบวนวิจัยของประชาชนในโครงการหลวงเพื่อได้ความรู้ที่สอดคล้องกับการ
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พัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีกระบวนการนาองค์ค วามรู้ไปปฏิบัติจริงใน
พื้นที่กาหนดเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นจนมั่นใจ ผ่านการสังเคราะห์ ปฏิบัติจริง ดาเนินการอย่างเป็น
ระบบแบบแผนที่ มี ผ ลลั พ ธ์ ใ นทางบวกทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ตรงความต้ อ งการของ
เกษตรกรโดยตรง พร้อมทั้งนี้เกษตรกรผู้ดาเนินการยังต้องเก็บข้อมูลจากการลงแปลงเพาะปลูกจริง
ให้กับนักวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการหลวงเพื่อนาไปทาการวิเคราะห์และการสกัดความรู้ เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยต่อไป
1.5 ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้
กลุ่มสายการบริหารของมูล นิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมีการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการอบรม สัมมนา
ปฏิบัติงานจริง โดยเป้าหมายหลักของโครงการหลวงคือการอบรมแนะนาให้เกษตรกรปลูกพันธ์พืช
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ชุมชนนั้นๆ เพื่อให้เกิดรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการเผยแพร่
ความรู้ทางการเกษตรจึงสามารถเห็นได้ชัดเจน โดยทุกปีจะมีการจัดประชุมวิชาการ โดยเปิดโอกาส
ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในงานวิจัยต่างๆ ของโครงการหลวง ส่วนการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้
ภายในองค์การ จะมีการจัดประชุมทุกเดือน มีการอบรม พัฒนาบุคลากรอยู่อย่างสม่าเสมอ จากหน้า
งานจริงและจากห้องสัมมนา โดยหัวข้อความรู้ที่นามาอบรมจะเกี่ยวข้องกับงานที่หน่วยงานนั้นๆ
ต้องรับผิดชอบ
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
วิธีการในการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการ
อบรมถ่ายโอนเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการสู่อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ สู่ผู้นาชุมชน สมาชิก
เกษตรกร โดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสื่อสารองค์ความรู้ในรูปแบบภาษาที่เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย
โครงการหลวงมีการจัดงาน Field Day โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมความรู้ทาง
เกษตร พันธ์พืชต่างๆ อบรมวิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว ฯลฯ เกษตรกรสมาชิกเข้ามาอบรม
แล้วนาไปทดลองปลูกในพื้นที่ของตนเอง พยายามทาให้เกษตรกรสมาชิกเห็นเป็นตัวอย่าง ทาซ้า
อธิบายซ้า สื่อสารผ่านผู้นาชุมชนหรือเกษตรกรที่มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจที่มากกว่า แล้ว
ให้นาไปสื่อสารต่อยังกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เข้าใจในองค์ความรู้
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่ างสายการปฏิบั ติก ารและผู้นาชุมชนของมูล นิธิโครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขต
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ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการหลวง มีวิธีการในการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้
สู่ บุ ค ลากรในโครงการหลวงและชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขาในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลโดยเริ่มจากการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการทางาน มีการ
ฝึก อบรมวิธีก ารท างานต่างๆ ที่ ต้องรับผิดชอบ ผ่านทางเพื่ อนร่วมงาน พี่ เลี้ย ง และหัวหน้างาน
โดยตรง หรือจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกโครงการ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ มีการฝึกทักษะ
การสื่ อ สาร การเป็ น วิ ท ยากร เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในการสื่ อ สารต่ อ ผู้ ฟั ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ศึกษา เรียนรู้งาน ดูงานของโครงการหลวงอย่างเต็มที่ มีการขอเข้าเยี่ยม
ชมศึกษาเป็นหมู่คณะทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สรุ ป ได้ ว่ า มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงมี ก ารถ่ า ยโอนและการเผยแพร่ ค วามรู้ ผ่ า น
กระบวนการอบรม สัมมนา ปฏิบัติงานจริง การจัดประชุมวิชาการ โดยเปิด โอกาสให้บุคคลทั่วไปมี
ส่วนร่วมในงานวิจัยต่างๆ ของโครงการหลวง ส่วนการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ภายในองค์การ
ทุกเดือนเพื่ออบรม พัฒนาบุคลากร สมาชิกในโครงการหลวงอย่างสม่าเสมอตามศูนย์ นักวิชาการสู่
อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ สู่ผู้นาชุมชน สมาชิกเกษตรกร โดยตรง พร้อ มทั้งมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการส่งเสริมความรู้ทางเกษตร และมีการฝึกอบรมวิธีการทางานต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบ
ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน พี่เลี้ยง และหัวหน้างานโดยตรงเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ระหว่าง
บุคลากรในมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย
1.6 ด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมีการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง โดยมีการพัฒนางานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและต่อยอดจากงานก่อนหน้า มีวิธีการทาข้อมูลให้ถูกต้องเที่ยงตรง เช่น การทดสอบพันธ์
พืชในโรงเรือนควบคุมปัจจัยต่ างๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญของพืช การทดสอบพันธ์พืชในพื้นที่จริง
เพื่อดูสภาพแวดล้อม ศัตรูพืช อากาศ ความชื้น ความสมบูรณ์ของดิน การอารักขาพืช ทดสอบความ
แข็ ง แรง ความสมบู ร ณ์ ข องพื ช การน ามาตรฐานสากลมาควบคุม คุณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ ส่ ว นการ
ประยุกต์การนาไปใช้ เช่น การนาวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ นามาเป็นวัสดุในการทาโรงเพาะชา
การพัฒนาต่อยอดพันธ์พืชที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ศัตรูโรคพืช หรือการนาความรู้มา
ประยุกต์ เช่น ใบยาสูบแช่น้า ทาป้องกันทากได้ การใช้ยีสต์ป้องกันโรคราแป้งในไร่สตอเบอรี่ได้
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กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวง สามารถตรวจสอบความรู้เพื่อให้นาความรู้ไปปฏิบัติได้เหมาะสมหรือประยุกต์ให้
เข้ากับกลุ่มบุคคลและพื้นที่เป้าหมาย สามารถนาไปประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนดอยหรือ
บนพื้นที่สูงอื่นๆ ได้ สามารถขยายผลจากบนดอยสู่ที่ราบสูงในภาคต่างๆ ของประเทศ ประยุกต์
ความรู้สู่การปฏิบัติ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ จากผักที่เน่าเสีย หรือการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน
เพื่อช่วยทาให้พื้นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูก การสร้างห้องเย็นเพื่อเป็นการถนอมอาหาร หรือ
การขนส่งโดยรถห้องเย็น สิ่งเหล่านี้เกิดจากการนาความรู้ไปประยุกต์ปฏิบัติจริง ส่วนด้านการทาให้
ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรงนั้น มีการวิจัย จนกระทั่งแน่ใจว่า ข้อมูลเป็นจริงและปฏิบัติการทดลองเสริม
เพื่อยืนยันข้อมูลนั้นๆ และมีการอ้างอิงจากข้อมูลที่ยอมรับในสากล
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างสายสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่าบุคลากรในโครงการหลวงและชุมชนชาวไทยภูเขาใน
พื้นที่ดาเนินการของโครงการหลวงอินทนนท์ สามารถประยุกต์ความรู้และนาความรู้นั้นๆ จาก
มูลนิธิโครงการหลวง มาปรับใช้ได้ในการดาเนินชีวิตจริง โครงการหลวงมีกระบวนการการทวน
สอบข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็นการทดลองซ้าแล้วซ้าเล่าจน
แน่ใ จในผลสรุป ที่ ไ ด้ การทวนสอบกับผู้เชี่ยวชาญ นัก วิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
หน่วยงานอื่นที่ เกี่ย วข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชนในการยืนยั นข้อมูล ความรู้นั้นๆ ว่าตรงตามหลัก
วิช าการและมี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการปฏิบั ติ จ ริง การทวนสอบกั บ หั วหน้ างานและที ม งานที่ มี
ประสบการณ์ตรงในด้านนั้นๆ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้นั้น โครงการหลวงประเมินจากผลผลิตที่
เกษตรกรผลิตได้ตรงตามแผนที่วางไว้
สรุปได้ว่าของมูล นิธิโครงการหลวงมีการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้อง
เที่ยงตรง ด้วยการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องและต่อยอดจากงานก่อนหน้า มีวิธีการทาข้อมูลให้
ถูกต้องเที่ยงตรงตามระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์องค์ความรู้สอดคล้องกับกลุ่ มพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
สภาพแวดล้อมบนดอยหรือบนพื้นที่สูงและมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
เพื่อทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง จนกระทั่งแน่ใจว่า ข้อมูลเป็นจริงและปฏิบัติการทดลองเสริม เพื่อ
ยืนยันข้อมูล นั้นๆ และมี การอ้างอิงจากข้อมูลที่ยอมรับ ในสากล นอกจากนี้แล้วมูล นิธิโครงการ
หลวง มีกระบวนการการทวนสอบข้อมูล ความรู้ต่างๆ กับเกษตรกร บุคลากรโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง ยืนยันข้อมูลความรู้
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นั้นๆ ว่าตรงตามหลักวิชาการและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงตามที่ โครงการหลวงประเมิน
จากผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ตรงตามแผนที่วางไว้
2. มิติภาวะผู้นาขององค์การ
ในการศึกษาภาวะผู้นาในองค์การในรูปแบบประสิทธิภาพการจัดการความรู้ของมูลนิธิ
โครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย มี 4 บทบาทที่สาคัญในด้านภาวะ
ผู้นาองค์การ ได้แก่ บทบาทภาวะผู้นาในด้านวิสัยทัศน์ความรู้ บทบาทภาวะผู้นาในด้านการแบ่งปัน
ความรู้ บทบาทภาวะผู้นาในด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้ และบทบาทภาวะผู้นาในด้านการ
เป็นผู้จัดการเครือข่ายสามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านวิสัยทัศน์ความรู้
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ผู้บริหารของโครงการหลวงแสดงบทบาท การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย ให้มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ที่โครงการหลวงจะพัฒนาและให้ความรู้กับชุมชนใน
พื้ นที่ โดยโครงการหลวงมี แผนยุ ท ธศาสตร์ เป็นแผนระยะ 5 ปี มีก ารวางแผนก าหนดกลยุ ท ธ์
กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนการดาเนินการเพื่อให้ถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการหลวง ต้องได้รับความรู้ สามารถใช้ปฏิบัติได้จริง ปลูกได้จริง ดูแล
อย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า วิธีการเก็บเกี่ยวที่ให้ผลเสียหายน้อยที่สุด โดยเน้นไปที่ผู้นาชุมชน
เป็นแกนหลัก แล้วต่อยอดไปสู่ลูกบ้าน
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ผู้บริหารของโครงการหลวงแสดงบทบาท กาหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบาย มีความชัดเจน
เกี่ยวกับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ที่โครงการหลวงจะพัฒนาและให้ความรู้กับชุ มชนในพื้นที่
โครงการหลวงสามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างชัดเจน รวมความร่วมมือจากทุกฝ่ายเข้ามาช่วย
เพิ่มความรู้ให้กับโครงการหลวงอย่างมากมาย มีนโยบายอย่างชัดเจน วางกรอบการทางานและ
เป้ า หมายอย่า งกว้า งๆ โดยเน้นการให้ความรู้ต่อสมาชิก เพิ่มขึ้น เพื่ อสร้างรายได้ที่สูงขึ้น ให้กั บ
ครอบครัว สร้างความมั่นคงให้ท้องถิ่น ให้พัฒนาสังคมความเป็นอยู่ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน โดยวางแผนเรียบร้อยแล้วต้องทาทันที และโครงการหลวงเน้นเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่ ไป
ให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกโดยตรงตามดอยต่างๆ
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กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างสายสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้นาของโครงการหลวง (อาทิ หัวหน้าฝ่าย , ผอ.สถานี/
ศูนย์ฯ) มีบทบาทอย่างชัดเจนในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ที่โครงการ
หลวงจะพัฒนาและให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยผู้นาของโครงการหลวงปฏิบัติตามแนวทาง
ของโครงการหลวงโดยส่ง เสริม สนับสนุนให้ทุก ฝ่ายสืบค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพในการทางานในหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น พันธ์ไม้ดอก
ทุกชนิดที่ปลูกบนดอยอินทนนท์ เป็นวิสัยทัศน์ความรู้ที่ผลิตออกมาจากโครงการหลวงทั้งสิ้น แล้ว
นาความรู้นั้นสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดในการผลิตเพื่อจัดจาหน่ายต่อไป ในบางกรณีเกษตรกรสามารถ
ต่อยอดโดยการผลิตและจัดจาหน่ายได้เองโดยตรงไม่ผ่านโครงการหลวง
สรุปได้ว่าผู้นาในมูลนิธิโครงการหลวงมีด้านวิสัยทัศน์ความรู้ในการแสดงบทบาท
การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย ให้มีความชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งโครงการหลวง
มีการวางแผนกาหนดกลยุทธ์ กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนการดาเนินการเพื่อให้ถึงเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกั บการพัฒนาพื้ นที่ พร้อมทั้งกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้ นที่ส อดคล้องกับภูมิ
ประเทศความต้องการของประชาชนในพื้นที่และประชาชนมีทัศนะไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนา
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
2.2 ด้านการแบ่งปันความรู้
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ผู้บริหารของโครงการหลวงมีการกาหนดนโยบายและบทบาทในส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนา
แบ่งปันให้ความรู้แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์การอย่างชัดเจน เช่น มีการจัดอบรมสัมมนา
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อ
งานต่างๆ ในที่ประชุมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมดูงานในต่างประเทศ เช่น
เวียดนาม ลาว เนปาล ภูฎ าน โคลอมเบีย หรือการดูงานในศูนย์พั ฒนา สถานีอื่นๆ ในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยการอบรมเน้นควบคู่กับ
การปฏิบัติทดสอบจริง
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ผู้บริหารมีการกาหนดนโยบายและบทบาทในส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนา แบ่งปันให้ความรู้แก่
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บุคลากรภายในและภายนอกองค์การโดยเริ่มจากบุคคลากรภายในและสมาชิก
ชุมชนเกษตร จะมีการจัดอบรมอยู่เสมอ มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ มีการ
ฝึกงานภาคปฏิบัติ โดยเน้นที่ผลลัพธ์ว่าสามารถนากลับมาใช้งานได้ สมาชิกเกษตรกรจะได้ความรู้
ใหม่ๆ อยู่เสมอ ในเรื่องเกี่ยวกับการทาเกษตร การเพาะปลูกพืชพันธ์ใหม่ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเพาะปลูก รวมถึงการเก็บเกี่ยวให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ฯลฯ ส่วนการแบ่งปันความรู้สู่
บุคคลภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น พม่า ซึ่งมีพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นลาดับที่สองของโลก
ต้องการลดพื้ น ที่ ก ารปลูก ฝิ่ นให้หมด โครงการหลวงได้เข้ าร่ วมให้ค วามรู้แ ละการทางานเป็ น
แนวทางและได้รับการยอมรับอย่างสูง
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่ างสายการปฏิบั ติก ารและผู้นาชุมชนของมูล นิธิโครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้นาของโครงการหลวงและผู้นาชุมชน สนับสนุนอย่าง
มาก ให้มีการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอก โดยโครงการหลวงมี
นโยบายอย่างชัดเจนในการเปิดกว้างการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่
มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ของแต่ละฝ่ายเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่
ตรงกั น อย่ า งชั ดเจนเป็ นประโยชน์ใ นการปฏิบั ติง าน มีก ารสอนงานภายในฝ่า ยต่า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพและความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน มีการอบรมสัมมนาอยู่สม่าเสมอในหัวข้อที่ได้นาไปใช้งานจริง
เช่ น การฝึก อบรมเจ้า หน้า ที่ เพื่อรองรับการท่องเที่ย วบนดอย ส่วนการแบ่งปันสู่ก ลุ่มเกษตรกร
โครงการหลวงใช้การสาธิตวิธีการลงมือปฏิบัติให้เห็น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยเน้นผลลัพธ์ของการ
ดาเนินการ
สรุปได้ว่าผู้นาของมูลนิธิโครงการหลวงมีการแบ่งปันความรู้ โดยผู้บริหารมูลนิธิ
โครงการได้กาหนดนโยบาย ส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนา แบ่งปันให้ความรู้แก่บุคลากรภายใน
และภายนอกองค์ ก ารอย่ า งชั ด เจน เช่ น การจั ด อบรมสั ม มนาตามแผนยุ ท ธศาสตร์ การพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการส่งบุคลาการโครงการ สมาชิกหรือผู้นา
องค์กรไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ภายนอกหน่วยงานหรือต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังใช้
การสื่อสารภายในโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกษตรให้กับสมาชิกภายในมูลนิธิ
โครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย
2.3 ด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
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ผู้บริหารของโครงการหลวงมีการกาหนดนโยบายและบทบาทในการส่งเสริมการนาความรู้เพื่อ
นามาปฏิบัติจริงโดยโครงการหลวงมีนโยบายที่ชัดเจนว่าก่อนจะนาความรู้ออกไปเผยแพร่ ความรู้
นั้นต้องได้รับการทดสอบปฏิบัติจริงและได้ผลตามที่ได้กาหนดไว้ก่อนดังนั้น ผลงานวิจัยต่างๆ ต้อง
ทดสอบจนเห็นผลที่เหมาะสมก่อนนาสู่อบรมสู่บุคคลที่สนใจและการอบรมของโครงการหลวง
เน้นการปฏิบัติจริง ตัดแต่ง เพาะพันธ์ ดูแลจนกระทั่งออกดอกผล เก็บเกี่ยวทั้งหมดอยู่ในความดูแล
ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการหลวง และจะแก้ไขปรับปรุงทันที เมื่อเกิดปัญหา ศูนย์และ
สถานีต่างๆ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านทรัพยากรต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
และที่ผ่านมา ผลการนาความรู้เพื่อนามาปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ผู้บริหารของโครงการหลวง มีการกาหนดนโยบายและบทบาทในการส่งเสริมการนาความรู้เพื่อ
นามาปฏิบัติจริงได้โดยโครงการหลวงมีเป้าหมายหลัก คือ การทาให้เกษตรกรชาวเขาช่วยเหลือ
ตนเองได้ มีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน ดังนั้น องค์ความรู้ที่ค้นพบจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สามารถแปลงสู่การปฏิบัติความรู้นั้นๆ ได้ โดยเริ่มจากความสนใจในเรื่องที่เกษตรกร เจ้าหน้าที่
นักวิชาการ อยากรู้อยากศึกษา ถูกตีย้อนกลับมาเป็นโจทย์วิจัยนามาทาการวิจัย ค้นคว้า ศึกษาหา
ข้อมูลในตารา สอบถามผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ แหล่งความรู้ต่างๆ ทดลองสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ จนสามารถหาข้อสรุปจากงานวิจัย นาผลงานวิจัยมาปฏิบัติจริงผ่านเจ้าหน้าที่โครงการหลวง
มีการส่งเสริมการปฏิบัติความรู้ มีการติดตามผลการดาเนินการอยู่ตลอดเวลา
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างสายกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้ นที่สูง
เขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้นาของโครงการหลวงและผู้นาชุมชน มีก าร
ส่งเสริมการนาความรู้ที่มาอยู่ทั้งภายในและภายนอกโครงการ นามาใช้พัฒนาในการปฏิบัติงานจริง
ภายในโครงการหลวง โดยการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้นั้นเป็นเจตนารมณ์หลักของโครงการ
หลวงในการที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผล ได้รับการฝึกฝนปฏิบัติ มีความรู้
ความสามารถในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบเป็ น อย่ า งดี มี สั ญ ญาความร่ ว มมื อ กั บ
บริษัทเอกชนรายใหญ่เพิ่มมากขึ้นในการฝึกฝนปฏิบัติเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาคน การ
จัดการต้นทุนการผลิต การสร้างผลิตผลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและระบบการจัดการอื่นๆ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้มากยิ่งขึ้น
สรุปได้ว่าผู้นาของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้ โดยกาหนด
แนวทางนโยบายและบทบาทในการส่งเสริมการนาความรู้เพื่อนามาปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนา
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ด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยทดสอบปฏิบัติจริงจากการศึกษาวิจัยต่างๆ ต้องทดสอบ
จนเห็นผลที่ เหมาะสมก่อนนาสู่อบรมสู่บุคคลที่สนใจและการอบรมของโครงการหลวง ทาให้
เกษตรกรชาวเขาช่วยเหลือตนเองได้ มีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน พร้อมทั้งนี้ เกษตรกร เจ้าหน้าที่
นักวิชาการ หรือผู้นาชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลหรือการทวนความรู้และพัฒนางานวิจัย
ให้เหมาะสมกับตลาดและภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง
2.4 ด้านการเป็นผู้จัดการเครือข่าย
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ผู้บริหารของโครงการหลวงมีการกาหนดนโยบายและบทบาทในการสร้างเครือข่ายกับองค์การ
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาประสานสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเครือข่ายความรู้โดยมีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการร่วมมือกับองค์การต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิเช่น ร่วมงานวิจัยกับองค์การในประเทศไต้หวัน ลาว พม่า ภูฎาณ
โคลอมเบีย โดยความร่วมมือผ่านองค์การสหประชาชาติ ส่งเจ้าหน้าที่โครงการหลวงไปฝึกงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การไปดูงานไร่กาแฟที่โคลอมเบีย และแลกเปลี่ยนวิธีการลดการปลูกฝิ่น
ของชุมชนชาวเขาให้กับพม่าและโคลอมเบีย ในส่วนเครือข่ายภายในประเทศ ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายหน่วยงานจานวนมาก
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ผู้บริหารของโครงการหลวง มีการกาหนดนโยบายและบทบาทในการสร้างเครือข่ายกับองค์การ
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ในการร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน พั ฒนา
ค้ น คว้ า ความรู้ ใ หม่ ๆ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นโครงการคู่ขนานโครงการหลวง การพัฒนาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเครือข่ายภาคเอกชนขนาดใหญ่หลายบริษัท หรือแม้กระทั่งการร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้
กับประเทศต่างๆ เช่น พม่า โคลอมเบีย ภูฎาน ผ่านความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกฝนเจ้าหน้าที่
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่ างสายการปฏิบั ติก ารและผู้นาชุมชนของมูล นิธิโครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขต
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ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้นาของโครงการหลวงและผู้นาชุมชนมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้บุคลากรในโครงการหลวงและชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดาเนินการ มีโอกาสในการ
ร่วมงานกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมายทุกด้าน
โดยการดาเนินการแบบบูรณาการ นาทุก ฝ่าย ทุกภาคส่วน มาร่วมงานกั นทางาน เช่น ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะมีองค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทยาน เครือข่ายลุ่มน้า เครือข่ายป้องกันไฟป่า
เข้ามาร่วมกันทากิจกรรมการอนุรักษ์ กิจกรรมของชุมชนก็จะมีเครือข่ายชุมชนชาติพันธ์ เข้ามาร่วม
ของโครงการแลกเปลี่ย นข้ อมู ล ความรู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ ย วกั บชุมชน มีนโยบายการร่วมมือกั บ
ภาคเอกชนรายใหญ่ เช่น เบทาโกร ในการเข้ามามีส่วนช่วยในการดาเนินการปรับระบบการผลิตเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ น าของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงมี จั ด การเครื อ ข่ า ย โดยการก าหนด
นโยบาย แนวทางการสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก ารต่ า งๆ เพื่ อ คว ามร่ ว มมื อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้
แลกเปลี่ยน พัฒนา ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ การประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภาคีชุมชนผู้นาชุมชนในการช่วยส่งเสริม
สนั บ สนุ นประชาชนในพื้ นที่ ไ ด้มี โอกาสร่ วมด าเนิน การกั บเครือ ข่า ยต่ า งๆ เพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ดการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมายทุกด้านโดยการดาเนินการแบบบูรณาการ นาทุกฝ่าย
ทุกภาคส่วน มาร่วมงานกันทางาน
3. มิติวัฒนธรรมองค์การ
ในการศึ ก ษาวัฒนธรรมองค์ก ารในรูปแบบประสิทธิภาพการจัดการความรู้ของมูล นิ ธิ
โครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ น ที่เ ขตภาคเหนื อของประเทศไทย มี 3 องค์ป ระกอบส าคั ญใน
วัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ วัฒนธรรมทางความคิด วัฒนธรรมทางการกระทา และวัฒนธรรมทาง
วัตถุ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
3.1 วัฒนธรรมทางความคิด
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตั วอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมีปรัชญา แนวคิด ค่านิยม บรรทัดฐาน แบบแผนการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ภายในโครงการในการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ โดยมี
แนวคิดหลักคือ “ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” โดยพยายามให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยชุมชนเดิมมีแนวคิดตามวิถีชนเผ่า นับถือเจ้าป่าเจ้าเขา ทา
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มาหากินเพื่อดารงอยู่เท่านั้น ย้ายถิ่นฐาน หาที่ทากินใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่หลังจากที่โครงการหลวง
เข้ามาดาเนินการ มีการปรับเปลี่ยน โดยสร้างค่านิยมการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่
ทาลายป่า ไม่ทาไร่เลื่อนลอย ลดการปลูกฝิ่น สร้างความคิดในการปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูก
ฝิ่น ซึ่งผลตอบแทนการจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ชุมชนในโครงการหลวงมีปรัชญา แนวคิด ค่านิยม บรรทัดฐาน แบบแผนการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ภายในโครงการในการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์
โดยความคิดเดิมจะเป็นแนวคิดในการดารงชีวิตแบบชนเผ่า มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อยู่ในสังคม
เฉพาะกลุ่ม ไม่ชอบติดต่อกับสังคมภายนอก มีความคิดในการเพาะปลูกพืชซ้าๆ ตามฤดูกาลทาง
ธรรมชาติ เช่น ข้าว ฝิ่น และวัฒนธรรมทางความคิดของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนหลังจากที่โครงการ
หลวงเข้ามาดาเนินการโดยมีแนวคิดในการการเกษตรเพื่อค้าขาย หารายได้เข้าครอบครัว ปลูกพืชที่
มีค วามหลากหลายที่ โครงการส่ง เสริมจะสามารถสร้างรายได้หลัก ที่สูงขึ้นได้ ส่วนในแนวคิด
ค่านิยม ธรรมเนียมประเพณีต่างๆ โครงการหลวงพยายามรณรงค์ให้คงอยู่
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างสายสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า ชุมชนในอดีต มีค่านิยม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ การ
ดารงชีวิต และ ประกอบอาชีพ คือ ชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆ มีแนวคิดความวิถีชาวบ้าน มีความเชื่อใน
บรรพบุรุษ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา ผีสางเทวดานางไม้ ฯลฯ มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็ นที่ อยู่ อ าศั ย เสื้อ ผ้า เครื่องแต่ง กาย ความคิด เกี่ ย วกั บการประกอบอาชีพ เพื่ อ เลี้ย งตนเองและ
ครอบครัว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ตามฤดูกาล ทาไร่ข้าว ข้าวโพด ปลูกฝิ่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และเมื่อ
ภายหลังโครงการเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ ชุมชนมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากโครงการหลวงนาสิ่งที่
ดีกว่ามาแนะนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ การศึกษา การปลูกพืชพั นธ์ใหม่ รวมถึงสาธารณสุข
สาธารณูปโภคต่างๆ ถนนหนทาง ทาให้ชุมชนมีความเจริญขึ้น
สรุปได้ว่ามูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทยมี ลัก ษณะวัฒนธรรมทางความคิดดั้งเดิมของชุมชนด้วยแนวคิด ค่านิย ม บรรทัดฐาน แบบ
แผนการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพคือ “ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” ที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองซึ่ง
กันและกัน อย่างเรียบง่า ยโดยมีวิถีความเชื่อตามวิถีชนเผ่า นับถือเจ้าป่าเจ้าเขา ทาให้สร้างค่านิยม
การอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินาไปสู่การธารงคงอยู่ระหว่างวิถีชาวชุมชนในพื้นที่สูง
กับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
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3.2 วัฒนธรรมทางการกระทา
กลุ่มสายการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหารของ
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงในการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เขตภาคเหนื อ ของประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า
โครงการหลวงมีการวางแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน
ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ โดยเดิมชุ มชนชาวเขาจะเป็นระบบปิด อยู่
ภายในกลุ่มของตนเอง เป็นวิถีชีวิตแบบชนเผ่า มีวัฒนธรรม กิจกรรม ประเพณีประจาชนเผ่า เช่น
ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ เจ้าป่าเจ้าเขา ประจาชนเผ่าของตน ประกอบ
อาชีพทาไร่ฝิ่นเป็นหลัก แต่หลังจากที่โครงการหลวงเข้ามา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป อาทิเช่น
การปรับเปลี่ยนพันธ์พืชตามคาแนะนาของโครงการหลวง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
ได้สูงกว่าการปลูกฝิ่นมาก โดยการเปลี่ยนแนวคิดชุมชน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
การดารงชีวิตแบบเป็นหลักแหล่งสร้างอาณาเขตที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
กลุ่มสายการจัดการมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการของ
มูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า ชุมชน
ในโครงการหลวงมีพฤติกรรมการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยเมื่อเริ่มก่อตั้งโครงการ
ใหม่ๆ มีความขัดแย้งขึ้นมาก เนื่องจากเกษตรกรชุมชนชาวเขา ปลูกพืชฝิ่นและข้าวเป็นหลัก ซึ่งทา
การเพาะปลูกมานานมาก ไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนพันธ์พืชในการเพาะปลูก แต่พฤติกรรมมีการ
ปรับ เปลี่ยนหลัง จากที่ โครงการหลวงเข้ามา โดยเปลี่ย นแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด
โครงการหลวงพยายามนาสิ่งที่ดีกว่าให้กับชุมชน พยายามอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้คงอยู่ มีการนา
ความรู้ใหม่ๆ พันธ์พืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก
น้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น ทาการเพาะปลูกเฉพาะบนดอย ไม่ทาในพื้นราบ มีความเชี่ยวชาญใน
การเพาะปลูกสูงขึ้น สร้างโรงเรือนที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง มีการอารักขาพืช
กลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
สายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า เดิมมี วัฒนธรรมชนเผ่า เช่น ประเพณีปีใหม่ วัฒนธรรมการแต่งกาย
ประเพณี ก ารแต่ ง งาน เกษตรกรชุ ม ชนชาวเขามี ค วามขยั น ขั น แข็ ง ท าไร่ เ พาะปลู ก ซ่ อ มแซม
บ้านเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ประกอบอาชีพเพาะปลูกฝิ่นเป็นหลัก ทาไร่เลื่อนลอย ภายหลังโครงการ
หลวงได้ เข้ า แนะนาพั ฒนาพื้ นที่ ชุ ม ชน ทาให้ส ภาพแวดล้อมเจริญมากขึ้น การเดินทางสะดวก
รวดเร็ว ระบบสาธารณสุขพัฒนาขึ้น รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน
สู่การเป็นแหล่ง ท่องเที่ย วเชิง นิเวช ซึ่งเป็นการท่องเที่ย วที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ย ว
ธรรมชาติ มีการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
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สรุปได้ว่ามูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทยมี วัฒนธรรมทางการกระทาในยุดดั้งเดิมมีลักษณะวิถีชุมชนระบบปิดทั้งความคิด ความเชื่อ วิถี
ชีวิตแบบชนเผ่าการ หรือการเกษตรแบบเก่า แต่ภายหลังที่โครงการหลวงได้ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ชุมชนมีวิถีชีวิตที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม สภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสม นับตั้งแต่ชุมชนได้เปลี่ยนพันธุ์พืช
ตามค าแนะน าของโครงการหลวง ท าให้ มี ร ายได้ ม ากขึ้ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ชุ ม ชนมี ร ะบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอเป็นผลอันเนื่องมาจากชุมชนมีทัศนคติสอดคล้องกับนโยบายของ
โครงการหลวงจึงทาให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
3.3 วัฒนธรรมทางวัตถุ
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมีการวางแนวทาง/นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวัตถุที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตและ
การประกอบอาชี พของชุ มชนชาวไทยภูเขาในโครงการหลวงอินทนนท์ โดยโครงการหลวงมี
นโยบายอย่ า งชั ด เจนในการที่ จะช่ ว ยชุม ชนให้มี ก ารกิ น ดี อ ยู่ ดี สะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้น ระบบ
สาธารณสุข แพทย์พยาบาลที่เข้าถึงสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น การรักษาความสะอาดของชุมชน ระบบ
การศึกษา โรงเรียน ส่งเสริมระบบการจัดทาสหกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปาบนที่ สู ง ถนนหนทาง เดิ นทางสะดวกสบายขึ้ น รวมเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารสื่ อ สารที่ ทัน สมั ย
โทรศัพท์มือถือสามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น จานดาวเทียม บ้านเรือนที่อยู่อาศัยมั่นคง
แข็งแรง สร้างด้วยวัสดุที่คงทน ชุมชนชาวเขามีความเป็นคนเมืองมากยิ่งขึ้น
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ชุมชนในโครงการหลวงมีโครงสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ทางวัตถุ โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมดั่ง
เดิมของชนเผ่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ เช่น สภาพบ้านเรือน วัฒนธรรมรูปแบบการแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ฯลฯ แต่ในปัจจุบันโครงสร้างลักษณะวัตถุ
ดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบโครงสร้าง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มาจาก
นโยบายโครงการ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามสังคมที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปิดรับมาก
ขึ้ น ท าให้ ค วามคิ ด อ่า นและพฤติก รรมเปลี่ ย นไป มีค วามเป็น สัง คมเมื องสูง ขึ้ น ต้ องการความ
สะดวกสบาย มี รถกระบะ รถมอเตอร์ไซต์ โทรศัพท์มือถือ สื่อสารแบบไร้สาย ดาวเทียม เป็นต้น
สภาพบ้านเรือนมั่นคงแข็งแรง หลายครัวเรือนสามารถซื้อรถไถขนาดเล็ก เครื่องจักรอุปกรณ์ ช่วย
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ในการทากลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสาย
การเกษตร
การปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า เดิมสภาพชุมชนชาวเขาอยู่กันตามธรรมชาติ ไม่มีสิ่ง
อานวยความสะดวกต่า งๆ ใช้ วัส ดุอุปกรณ์จากธรรมชาติภายในชุมชนและอยู่บนดอย อุปกรณ์
การเกษตรและเครื่องไม้เครื่องมือในการดารงชีพเป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย เช่น เตาไฟ ขวาน มีด จอบ
ปืนล่าสัตว์ ทาไร่เลื่อนลอย ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขสงบตามอัตภาพ มีความเจริญเติบโตเข้ามาสู่
ชุมชนแต่อาจจะไม่ทันโลกทันเหตุการณ์ แต่เมื่อโครงการหลวงเข้ามาให้คาแนะนาในการประกอบ
อาชีพ ปรับเปลี่ยนพันธ์พืชเมืองหนาว เปลี่ยนวิธีการปลูกจากการใช้สารเคมีเป็นสารอินทรีย์ชีวมวล
ทดแทน ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีราคาเป็นที่ต้อ งการในตลาด ทาให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ชุมชนมี
สุขลักษณะที่ดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดี มีถนนหนทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถไปมาหาสู่กับพื้น
ราบได้ง่ายขึ้น
สรุปได้ว่ามูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทยมี วัฒนธรรมทางวัตถุในลักษณะการตอบสนองคุณภาพชีวิตพื้นฐานด้วยปัจจัยสี่ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น ระบบสาธารณสุข การรักษา
ความสะอาดของชุมชน ระบบการศึกษา ระบบการจัดทาสหกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ หรือ
การสื่อสาร พร้อมทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่สู งเขตภาคเหนือสามารถได้รับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ชุมชนเมื อง การปรับ เปลี่ยนที่พัก อาศัยให้มีความสะดวกสบาย การใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรที่
ทันสมัย ทาให้ประชาชนในพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา
4. มิติการทางานเป็นทีม
ในการศึ ก ษาการท างานเป็ นที มในรูป แบบประสิทธิ ภาพการจั ดการความรู้ ของมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย มี 2 องค์ประกอบสาคัญในการ
ทางานเป็นทีม ได้แก่ หลักการทางานเป็นทีม และรูปแบบการทางานเป็นทีม ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
4.1 หลักการทางานเป็นทีม
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมีนโยบายและหลักการในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของบุคลากรในโครงการ
หลวงอินทนนท์ และส่งเสริมการทางานร่วมกันกับชุมชนในโครงการในการพัฒนาชุมชน โดย
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โครงสร้างองค์การของโครงการหลวง แบ่งออกเป็นหลายฝ่าย โดยลักษณะของงานแล้ว ทุกฝ่ายงาน
ต้องมีการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา และต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นร่วมกันกับทุกฝ่าย มีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมกันตัดสินใจ ปฏิสัมพันธ์กับฝ่าย
อื่นๆ มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ในกรณีการส่งเสริมการทางานร่วมกันกับชุมชน ทางโครงการ
หลวงเข้าไปแนะนา ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ กับชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมากจน
สามารถดาเนินการแก้ไขจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
บุคลากรของโครงการหลวงส่วนหนึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีความต้องการทางานเพื่อพัฒนาชุมชน
ชาวเขาและเพื่อโครงการหลวงโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการที่ดูแลงานต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายภายในโครงการ โครงสร้างองค์การมีอย่างชัดเจนและมีการระบุรายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง แต่ละหน่วยงาน มีการแบ่งงานกันทาทั้งในภาคปฏิบั ติและภาคการ
ทางานเชิงวิชาการ มีการร่วมงานกัน ประสานงานกันภายในองค์การ มีการประชุมปรึกษาหารือใน
มิติต่างๆ กันเป็นประจาทุกเดือน ปรึกษากันและสรุปกันในที่ประชุม ส่วนการส่งเสริมการทางาน
เป็นทีมภายในชุมชนที่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการหลวงส่งเจ้าหน้าที่ร่วมงานกับเกษตรกรในการ
ปลูกพืชอย่างใกล้ชิด และมีทางานร่วมกันในกิจกรรมชุมชนต่างๆ
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่ างสายการปฏิบั ติก ารและผู้นาชุมชนของมูล นิธิโครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการหลวงมีนโยบายและแนวทางการทางานที่
ส่ง เสริม ให้บุ คลากรภายในโครงการหลวงร่วมแรงร่วมใจในการทางานเป็นทีมทั้งกั บบุคลากร
ภายในโครงการและกับชุมชนในพื้นที่ในการดาเนินการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงอิน
ทนนท์ โดยโครงการหลวงมีนโยบายส่งเสริมการทางานเป็นทีมอย่างชัดเจน ซึ่ งบุคลากรภายใน
โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมการทางานร่วมกันกับทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ
ภายในโครงการมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ จัดทาแผนงานที่
ชัดเจน แบ่งหน้าที่ไปยังฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเชื่อมต่อ กัน ส่วนการทางาน
เป็นทีมกับภายนอก เช่น การร่วมมือในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ร่วมมือกันทาวิจัย กับนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร
สรุป ได้ว่า หลัก การทางานเป็นทีมของมูล นิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลเป็นสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ ในการทางานร่วมกันกับชุมชนมีการ
แบ่งปันข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา และต้องบูรณาการบริหารจัดการในการ
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พัฒนาหรือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันกับทุกฝ่าย พร้อมทั้งนี้ยังมีสมาชิกและอาสาสมัครที่
มีความต้องการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนชาวเขาและเพื่อโครงการหลวงโดยตรงมีการกาหนดภารกิจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4.2 รูปแบบการทางานเป็นทีม
กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เ ห็นว่า
โครงการหลวงมีวิธีการดาเนินการทางานเพื่อพัฒนาการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ลักษณะของงานและเป้ าหมายโดยรวมของชุมชนในโครงการหลวงอินทนนท์ โดยมีการจัดทีม
เฉพาะกิจลงแก้ไขปัญหาหน้างาน หลังจากที่งานนั้นเสร็จลุล่วงไป ทีมเฉพาะกิจนี้ก็จะยุบไปตาม
และมีสร้างทีมข้ามสายงานโดยรวบรวมจากบุคคลากรฝ่ายต่างๆ มาร่วมกันคิด ตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เช่น การเจรจาถึงสิทธิในที่ดินทากินของชุมชน หรือ การบุกรุกที่ใน
อุทยาน ส่วนในเรื่องของการท างานร่วมกันในส่วนของการปลูกพันธ์พืชต่างๆ ก็ จะมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจาสถานีต่างๆ ทุกสถานี
กลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสายการจัดการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
โครงการหลวงมีวิธีการดาเนินการทางานเพื่อพัฒนาการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ลักษณะของงานและเป้าหมายโดยรวมของชุมชนในโครงการหลวงอินทนนท์ ไม่มีรูปแบบในการ
ทางานเป็นทีมอย่างตายตัว ไม่ว่าในแง่ รูปแบบการทางานเป็นทีมเฉพาะกิจ ทีมงานบริหารตนเอง
และทีมงานข้ามสายงาน ทีมงานของโครงการหลวงสามารถปรับลักษณะได้รวมเร็ว มีความยืดหยุ่น
สูง สามารถรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันที ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ทุกฝ่ายช่วยเหลือกันแบบครอบครัวเดียวกัน มีการร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนบุคลากร ส่ง
เครื่องไม้เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ ทดแทนเพิ่มเติมกันอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วน
กลุ่ม สายการปฏิบั ติก ารและผู้ นาชุม ชนของมูล นิ ธิโครงการหลวง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เห็นว่า ทีมในโครงการหลวงมีลักษณะคล้ายกับทีมต่างๆ แต่ไม่ครบองค์ประกอบ
ทั้ ง หมดของที ม อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น “ที ม งานแบบโครงการหลวง” ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น รู ป แบบ
เฉพาะเจาะจง “ทีมแก้ปัญหา” จะประกอบด้วยกลุ่มของพนักงานและผู้บริหารเข้ามารวมกลุ่มด้วย
ความสมัครใจ ประชุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหา ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและไม่มี
อานาจสั่งการ ซึ่งในโครงการทีมดังกล่าวมีอานาจทาให้เ กิดการกระทาตามคาแนะนา “ทีมบริหาร
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ตนเอง” เป็นทีมที่ทุกคนรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งใน
โครงการหลวงมีทีมเหล่านี้แต่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้นโยบายในการปฏิบัติงาน “ทีมงาน
ข้ามสายงาน” เป็นการประสานบุคคลเข้ามารวมกันจากหน้าที่หลักที่แตกต่างกัน ตั้งเป็นทีมชั่วคราว
ซึ่งในโครงการหลวงมีการตั้งทีมลักษณะนี้เช่นกัน
สรุป ได้ว่า รูป แบบการทางานเป็นทีมของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นรูปแบบ
เฉพาะกิจตามภารกิจ เป้าหมายที่เกิดขึ้นในโครงการหลวงมีลักษณะทีมงานหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
ปรับเปลี่ยนตามภารกิจในการพัฒนาหรือการจัดการแก้ไขปัญหาทีมงานของโครงการหลวงสามารถ
ปรับลักษณะได้รวมเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
ทันที ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บุคลากร ส่วนงานในโครงการหลวงให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากรต่างๆ หรือองค์ความรู้ เป็นต้น
โดยที่ทีมในโครงการหลวงมีลักษณะคล้ายกับทีมต่างๆ แต่ไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดของทีม อาจ
เรียกได้ว่าเป็น “ทีมงานแบบโครงการหลวง” ซึ่งไม่ได้เป็นรูปแบบเฉพาะเจาะจง “ทีมแก้ปัญหา” จะ
ประกอบด้ วยกลุ่ม ของพนั ก งานและผู้บ ริ ห ารเข้า มารวมกลุ่ ม ด้ วยความสมัค รใจ ประชุ มอย่ า ง
สม่ าเสมอ เพื่ อ หาวิ ธีใ นการแก้ ไ ขปัญ หา ทาหน้า ที่ใ ห้ค าแนะน าและไม่ มีอ านาจสั่ งการ ซึ่ง ใน
โครงการทีมดังกล่าวมีอานาจทาให้เกิดการกระทาตามคาแนะนา “ทีมบริหารตนเอง” เป็นทีมที่ทุก
คนรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งในโครงการหลวงมีทีม
เหล่านี้แต่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้นโยบายในการปฏิบัติงาน “ทีมงานข้ามสายงาน” เป็น
การประสานบุคคลเข้ามารวมกันจากหน้าที่หลักที่แตกต่างกัน ตั้งเป็นทีมชั่วคราว ซึ่งในโครงการ
หลวงมีการตั้งทีมลักษณะนี้เช่นกัน
5. การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ในการศึ ก ษาการพั ฒนาชุ ม ชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งในรูปแบบประสิ ทธิภาพการจัดการ
ความรู้ ข องมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงในการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตภาคเหนื อ ของประเทศไทย มี 2
องค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง
และคุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
5.1 องค์ประกอบของชุมชน
1) ด้านชุมชนมีความหลากหลายของบุคคล พบว่า โดยที่กลุ่มสายการบริหารส่วน
ใหญ่เห็นว่า ชุมชนมีความต่างเผ่า ต่างถิ่น มีแนวคิด การศึกษาที่แตกต่างกันออกไป กลุ่มสายการ
จัดการเห็นว่าในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีหลากหลายชนเผ่า เช่น ชน
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เผ่าม้ง ชนเผ่าปกากะญอ บนดอยอินทนนท์ และชนเผ่าไทยใหญ่ ชนเผ่ามูเซอ ฯลฯ ซึ่งแต่ละชนเผ่ามี
วัฒนธรรมแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป และกลุ่มสายการปฏิบั ติการและผู้นาชุมชนในการพัฒนา
พื้นที่สูงเขตภาคเหนือใหญ่มากมีจานวนชนเผ่ายังมีปริมาณเท่าเดิมแต่การศึกษามีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ชาวเขามีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเดิมมาก
2) ด้านชุมชนมีเป้าหมายร่วมกัน ยึดประโยชน์สาธารณะ พบว่า กลุ่มสายการ
บริหารของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็น
ว่า ชุมชนมีการรวมกลุ่ม นึกถึงส่วนรวม มีการปกครองท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตาบลดูแล
ชุมชนมีระบบสหกรณ์โดยได้รับการแนะนาจากโครงการหลวงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยที่กลุ่มสายการจัดการมองว่า โดยกลุ่มแรกมีความคิดเห็นว่าชุมชนมีเป้าหมายร่วมกัน เนื่องจาก
มีโครงการที่ชุมชนจัดทา บริหารจัดการด้วยตนเอง การดูแลสภาพแวดล้อมสาธารณูปโภคต่างๆ
ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา แต่ อี ก กลุ่ ม มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ชุ ม ชนยึ ด ตนเองเป็ น หลั ก ไม่ ค่ อ ยยึ ด
ประโยชน์สาธารณะ โดยสังเกตจากการขอร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน มีน้อยลง นอกจากนี้
แล้วในกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนเห็นว่าเดิมมีเป้าหมายร่วมกันโดยเป็นข้อสรุปจากผู้นา
ชุ ม ชน แต่ ใ นปั จ จุ บั น มี ม ากขึ้ น ในการยึ ด ประโยชน์ ส าธารณะ แต่ ยั ง ไม่ เ ต็ ม ที่ มี ก ฎหมายและ
กฎระเบียบหมู่บ้านเป็นแนวทางเป็นต้น
3) ด้านจิตสานึกของการพึ่งตนเอง เอื้ออาทร รักท้องถิ่น พบว่า กลุ่มสายการบริหาร
ใหญ่เห็นว่า ชุมชนรักท้องถิ่นอย่างสูง ซึ่งโครงการหลวงเน้นในเรื่องนี้อย่างมาก โดยที่กลุ่มสายการ
จัดการเห็นว่า กลุ่มแรกมีความคิดเห็นว่าชุมชนส่วนใหญ่มีจิตสานึกของการพึ่งตนเอง รักท้องถิ่น
มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะของชนเผ่า แต่อีกกลุ่ม มีความคิดเห็นว่าไม่มีความเอื้ออาทร รัก
ท้องถิ่นหรืออาจจะมีแต่น้อยมาก โดยคิดว่าสมาชิกชุมชนให้ความสาคัญกับปัจจัยเรื่องเงินทอง ปาก
ท้อง มาเป็นลาดับแรก ซึ่งกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนได้ให้ทัศนะว่า เดิมชุมชนชาวเขามี
จิตสานึกในการพึ่งตนเองอยู่ก่อนแล้ว แต่ในปัจจุบัน มีความรักท้องถิ่นมากขึ้น อยู่ในหลักแหล่ง ไม่
อยากเคลื่อนย้ายไปที่อื่น มีการรณรงค์รักษาทรัพยากรป่าเขา ต้นน้า เพิ่มมากขึ้น
4) ด้านมีอิสระในการร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมตัดสินใจ ภายในชุมชน ร่วมรับผิดชอบ
ต่อชุมชน พบว่า กลุ่มสายการบริหารส่วนใหญ่เห็นว่าชุมชนมีแผนของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแผน
ของโครงการหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีการประชุมร่วมกัน พัฒนาชุมชนไป
ด้วยกัน เช่น จัดสรรงบพัฒนาชุมชน ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง ฯลฯ เช่นเดียวกับกลุ่มสายการ
จัดการเห็นว่ามีอิสระในการคิดตัดสินใจภายในชุมชน โดยโครงการหลวงสนับสนุนอย่างเต็มที่ใน
การร่วมกันรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะของผู้นาชุมชนมีส่วนอย่างมากในการดาเนินการ
ภายในชุมชนว่า จะเปิดโอกาสมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้แล้วกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้ นา
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ชุม ชนได้กล่าวในลักษณะว่า ในปัจจุบันมีการร่วมคิดร่วมตัดสินใจมากยิ่ งขึ้นเนื่องจากชุมชนมี
ความรู้มีศักยภาพสูงขึ้น ผู้นาชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจโดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และลงมติ มีการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล ประชุมวางแผนกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน เป็นต้น
5) ด้านใช้ทรัพยากรภายในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า กลุ่มสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า มี
การรณรงค์การดูแลสภาพแวดล้อม ไม่ตัดป่าทาลายป่า ลดการใช้สารเคมี เช่นเดียวกับกลุ่มสายการ
จัดการได้กล่าวเพิ่มเติมว่ายังไม่มีเครื่องมือวัดอย่างชัดเจนว่าเกิดประสิทธิภาพหรือไม่ แต่ภายใน
ชุมชนมีการใช้ทรัพยากรในปริมาณสูง ใช้อย่างเต็มที่ ยังคงมีการลักลอบตัดไม้ทาลายไม้อยู่บ้าง ซึ่ง
โครงการหลวงได้แนะนาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้น้า การ
วางแผนในการใช้พื้นที่เพาะปลูก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เช่นเดียวกับกลุ่มสายการปฏิบัติการและ
ผู้นาชุม ชนเห็นว่า เดิมมี การตัดป่าทาลายป่า ทาไร่เลื่อนลอย ซึ่งโครงการหลวงได้นาความรู้เชิง
ปฏิบัติมาแนะนาในเรื่องดังกล่าว ส่ งผลให้การใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความคุ้มค่า
มากยิ่ ง ขึ้ น เน้ น คงสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ โดยมี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ฯ เป็ น ผู้
ควบคุมดูแลร่วมกัน
6) ด้านมีการติดต่อสื่อสาร เรียนรู้เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย พบว่า กลุ่มสายการ
บริหารเห็นว่ามีการเชื่อมโยงสื่อสารอยู่ตลอด เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างชน
เผ่า ระหว่างดอยต่างๆ ซึ่งกลุ่มสายการจัดการได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามีการรวมกลุ่มภายในชนเผ่าอย่าง
หนาแน่น เช่น กลุ่มชาติพันธ์กระเหรี่ยง สมาพันธ์ม้งแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการประชุมแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล ข่ า วสารกั น ทุ ก ปี โดยสมาชิ ก ชาวม้ ง จากทั่ ว โลก ไม่ เ พี ย งเฉพาะในประเทศไทยเท่ า นั้ น
นอกจากนี้แล้วกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนเห็นว่า เดิมมีการติดต่อสื่อสารกันภายในชน
เผ่ากลุ่มเล็กไม่กว้างขวางแต่ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้นผ่านความเจริญทาง
เทคโนโลยี ชุมชนชาวเขามีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยขึ้นใกล้เคียงชุมชนเมือง การเดินทางสะดวก
รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับการศึกษาของชาวเขาสูงขึ้น ทาให้ง่ายต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
7) ด้านมีกิจกรรมสาธารณะของชุมชน พบว่า กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิ
โครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือส่วนใหญ่เห็นว่า มีกิจกรรมชุมชน เช่น งานเฉลิม
ฉลองในเทศกาลต่างๆ การลงแขก ฯลฯ เช่นเดียวกับกลุ่มสายการจัดการเห็นว่า มีการจัดกิจกรรมอยู่
เป็นระยะๆ โดยโครงการหลวงมีส่วนร่วมในการให้คาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินการจัด
กิจกรรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดจานวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่ม
ปริมาณสูงขึ้น และกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนมองว่า ในปัจจุบันประเพณีต่างๆ เหล่านี้
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เช่น งานเลี้ยงผีป่าผีดอย งานทาบุญผู้เฒ่าผู้แก่ ก็ยังคงอยู่แต่ได้รับความสนใจจากชาวเขารุ่นใหม่
น้อยลง โดยโครงการหลวงมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่จัดขึ้นกับชุมชน เช่น จัดงานวัน
แม่ วันต่อต้านยาเสพติด วันกีฬา งานปลูกป่า งานกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เป็นต้น
8) ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน พบว่า กลุ่มสายการบริหารส่วนใหญ่เห็นว่า
มีการบริหารโดยมีผู้นาชุมชน อบต.อบจ. ดูแลโดยตรงและโครงการหลวงดูแลโดยอ้อม เช่นเดียวกับ
กลุ่มสายการจัดการเห็นว่า ในชุ มชนมีผู้นาอาวุโส กาหนดระเบียบกฎเกณฑ์ภายในชนเผ่า และมี
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีโครงสร้างที่ชัดเจน คอยดูแลเกี่ยวกับการจัดการภายในชุมชน เช่น จัด
โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด จัดโครงการการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ เป็นต้น พร้อมทั้งนี้กลุ่ม
สายการปฏิบั ติก ารและผู้นาชุ มชนเห็นว่า เดิมมีการบริหารจัดการชุมชนอยู่ แต่ไม่เป็นรูปแบบที่
ชัดเจน ในปัจจุบันโครงการหลวงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการภายในชุมชนมากยิ่งขึ้น มีการแบ่ง
หน้าที่กันอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบการทางานได้ เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ไว้บริหารการ
ซื้อขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และผลิตผลที่เกษตรกรผลิตได้
9) ด้านมีการส่งเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน พบว่า กลุ่มสายการบริหาร
ส่วนใหญ่เห็นว่า สมาชิกในชุมชนมีอิสระในการเลือกผู้นากันเอง มีการส่งเสริมอาชีพยุวเกษตรกร
มัคคุเทศก์ โดยที่กลุ่มสายการจัดการเห็นว่า ภายในชุมชนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง
ผู้นาชุมชน พ่อหลวง ผู้ใหญ่บ้าน แต่การเลือกตั้งครั้งผ่านๆ มา ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้นาคนเดิม ก็
จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดั่งเดิม นอกจากนี้กลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนเห็นว่า เดิมมีการ
เลือกตั้งผู้นาชุมชนอยู่ และในปัจจุบันมีจัดเลือกตั้งอย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น มีการกาหนด
วาระในการดารงตาแหน่ง บางตาแหน่ง 2 ปี บางตาแหน่ง 4 ปี หลายตาแหน่งเป็นการทางานด้วยจิต
สาธารณะ ไม่มีเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เช่น การเลือกตั้งประธานสหกรณ์และหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้
น้า เป็นต้น
10) ด้านชุมชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิตและสังคม พบว่า กลุ่มสายการบริหาร
ส่ว นใหญ่ เห็ น ว่า ชุ ม ชนได้ รับ การศึ ก ษาที่สู ง ขึ้น มีค วามปลอดภัย มั่ นคงในชี วิต และทรัพ ย์ สิ น
สุขภาพดีขึ้น และรายได้ต่อครอบครัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มสายการจัดการเห็นว่า ชุมชนมีความ
มั่ นคงสูง ขึ้ นมาก เช่ น การท าการเกษตรในปัจจุบันมี ระบบชลประทานบนดอยเพื่ อการเกษตร
โดยตรง ทาให้เกษตรกรมีฐานะดีขึ้น สามารถมีที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีพาหนะในการเดินทาง
ที่สะดวกสบาย มีความสามารถในการส่งบุตรหลานมาเรียนในพื้นราบมากขึ้น มีการศึกษาที่สูงขึ้น
มีการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนี้กลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนเห็นว่า ชุมชน
มีความมั่นคงในการดารงชีวิตและสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อโครงการหลวงเข้ามาให้
ความช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณสุขพื้นฐาน ชุมชนมี
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ลักษณะการเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัย การเดินทางที่สะดวก ความรู้สูงขึ้นมีโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญา
สรุปองค์ประกอบของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงเป็นชุมชนที่ความหลากหลาย
ด้ า นชุ ม ชนเผ่ า ที่ มี วั ฒ นธรรมแนวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ จ ะมี ลั ก ษณะในการธ ารงรั ก ษาชุ ม ชน
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเองตามวิถีชีวิตชนเผ่า โดยมีจิตสานึกของการพึ่งตนเอง เอื้ออาทร รักมี
ความร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมตัดสินใจ ภายในชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน ในปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการหลวงมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
ด้วยตนเอง การส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีความยั่งยืนมั่นคงในชุมชนและโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
5.2 ลักษณะของชุมชน
1) สมาชิกมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนในการพัฒนาชุมชน พบว่า
กลุ่ ม สายการบริ ห ารส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ชุ ม ชนเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของตนและชุ ม ชน โดยบาง
ครอบครั วสามารถ เลี้ ย งดู ตนเองได้ โดยไม่เ ป็น ภาระและสามารถพั ฒนาตนเองสู่ก ารเป็น ผู้จั ด
จาหน่ายเองได้ อีกทั้งชุมชนเชื่อมั่นในโครงการหลวง ว่านาสิ่งดีดี เข้าสู่ชุมชนของตน ทาให้มีการ
ดาเนินชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มสายการจัดการเห็นว่าเกษตรกรเชื่อมั่นในชุมชนและ
โครงการหลวงในการช่วยพัฒนาชุมชน โดยมีผลตอบรับที่ดีขึ้นทุกปี โครงการมีส่วนช่วยในการ
เพิ่มศักยภาพของเกษตรกรโดยตรง จากการให้คาแนะนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดาเนิน
ชีวิต และกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า สมาชิกโครงการ ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของตน ชุมชนและโครงการหลวงในการพัฒนาร่ วมกัน ชุมชนมีความสามารถ มีต้นทุนทางสังคม
ทางวัฒนธรรม กั นแต่ดั่ง เดิม อยู่ แล้วโครงการหลวงเป็นตัวช่วยในการเป็นแรงผลักดันเพื่ อให้มี
โอกาสในความสาเร็จของงานมากยิ่งขึ้น
2) สมาชิกพร้อมที่จะร่วมมือกันจัดการปัญหาของตนและชุมชน พบว่า กลุ่มสาย
การบริหารของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่
เห็นว่า มี ความร่วมมือกันระหว่างชุมชน อบต. อบจ. ผู้ใหญ่บ้าน และโครงการหลวง เพื่อช่วยกัน
พัฒนา ปรับปรุงชุมชนและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่กลุ่มสายการจัดการส่วนใหญ่เห็นว่า
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ เช่น เมื่อเกิดปัญหาปริมาณของเสียหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ทุกคนใน
ชุมชนจะร่วมมือช่วยกันแก้ไขกันภายในผ่านความร่วมมือจากโครงการหลวงและหน่วยงานราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ผู้ น าชุ ม ชนมี ส่ ว นอย่ า งมากในการกระตุ้ น สร้ า งความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชน และ
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นอกจากนี้กลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้ นาชุมชนใหญ่เห็นว่า เมื่อก่อนในอดีตชุมชนมีลักษณะต่าง
คนต่างอยู่ แต่ในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันมากยิ่งขึ้น มีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาส่วนรวมที่เกิดขึ้น
โดยมีผู้นาชุมชนและโครงการหลวงคอยให้การสนับสนุน เช่น ชุมชนสมาชิกชาวเขาบนดอยอิน
ทนนท์
3) ชุมชนเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ พบว่า กลุ่มสาย
การบริหารส่วนใหญ่เห็นว่า สมาชิกสามารถตรวจสอบการทางานของชุมชนได้ เช่น สหกรณ์ และ
การจัดสรรงบประมาณ เช่นเดียวกับกลุ่มสายการจัดการเห็นว่า มีคณะกรรมการดาเนินการในการ
ทางานและตรวจสอบการทางานอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้สมาชิกได้สอบถามผ่านการประชุมของ
ชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม สายการปฏิ บั ติ ก ารและผู้ น าชุ ม ชน มองว่ า ชุ ม ชนมี ก ารประชุ ม วาง
กฎระเบียบ กรอบกติกาอย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ เงินกองทุนจากรัฐบาล ที่ได้รับมา
โดยผู้นาชุมชนและสมาชิก สมาชิกมีสิทธิในการตรวจสอบ สอบถามปัญหา ขอคาชี้ แจงการทางาน
ต่างๆ แล้วตัดสินสรุปผล ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญบางคนรู้สึกว่า การเปิดโอกาสยังน้อยเกินไป
4) ชุมชนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีการประเมินผลร่วมกัน พบว่า กลุ่ม
สายการบริหารเห็นว่า มีการจัดทาแผนชุมชน โดยสอดคล้องกับแผนโครงการหลวง แต่ในกรณีการ
ประเมินผลร่วมกัน ยังไม่มีอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับกลุ่มสายการจัดการเห็นว่า มีการประชุม
กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการทางานของชุมชนอย่างชัดเจน แต่การประเมินผลนั้นยังไม่
มีเครื่องมื อที่ วัดโดยตรง จะประเมินผ่านของพอใจ ความรู้สึก จากงานนั้นๆ ทั้งนี้ก ลุ่มสายการ
ปฏิบัติการและผู้นาชุมชนได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในโครงการหลวงมีการกาหนดวิสัยทัศน์และ
ประเมินผล โดยการประเมินจากชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ต่อครัวเรือนที่ดีขึ้นของสมาชิกเกษตร
โครงการหลวง ส่วนภายในชุมชนก็มีเช่นกัน เช่น การดาเนินการของสหกรณ์ชุมชน ก็มีการสรุป
และประเมินผลร่วมกันในชุมชน
5) สมาชิกมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชน พบว่า กลุ่มสายการบริหารเห็น
ว่า มี ก ารเรีย นรู้ก ฎ กติก า ของชุ ม ชนในการอยู่ ร่วมกั นและการเป็นสมาชิก ของโครงการหลวง
สอดคล้องกับกลุ่มสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ ของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า เกษตรกรสมาชิกมีการเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านในการประชุม การ
สาธิต การทดลองปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือขับเคลื่อนจากผู้นาชุมชน ผู้นา
ท้องถิ่น นอกจากนี้แล้วกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนได้กล่าวเพิ่ มเติมว่า เห็ นว่า มีการ
เรียนรู้แบบตามธรรมชาติ ไม่มีแบบแผนอย่างเป็นทางการ เรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นที่เกิดขึ้นในชุมชน
เช่น การเลือกตั้งประธานกลุ่มของชุมชน สมาชิกก็เลือกคนที่มีฝีมือ มีความเสียสละ จากที่ได้รู้จัก
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พูดคุยกัน หรือการวางแผนในการทางานก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อเรียนรู้เข้าใจก็จะมีการ
ส่งต่อความรู้ความเข้าใจนั้นจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
6) มีแผนการดาเนินการของชุมชน พบว่า กลุ่มสายการบริหารของมูลนิธิโครงการ
หลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า มีการดาเนินงานร่วมกัน
ตามแผนชุมชนที่วางไว้ เช่น การพัฒนาชุมชนด้านความสะอาด การรักษาสภาพแวดล้อมร่วมกัน
รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามแผนการผลิ ต ของโครงการหลวง ที่ ส มาชิ ก เกษตรกรรั บ โควต้ า ไปผลิ ต
เช่นเดียวกับกลุ่มสายการจัดการเห็นว่า มีแผนการดาเนินการของชุมชนที่เกิดจากประชุมขอชุมชน
นั้นๆ โดยสอดคล้องกับแผนงานของโครงการหลวงและแผนงานของหน่วยงานภายนอกอื่นๆ โดย
ปกติโครงการหลวงจะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการแนะนาการดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
โดยตรง และกลุ่ม สายการปฏิบัติก ารและผู้นาชุมชนกล่าวเสริมว่า ชุมชนมีก ารวางแผนพั ฒนา
หมู่บ้าน 1 ปี และ 3 ปี ในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น การพัฒนาตลาด
ชุมชนชาวเขา การดาเนินการของสหกรณ์ เป็นต้น โดยมีโครงการหลวงคอยให้คาแนะนา
7) มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาภายนอก พบว่า กลุ่มสายการบริหาร
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า มี
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่กลุ่มสายการจัดการเพิ่มเติม
ว่า เครื อข่ า ยชุ ม ชนชาวม้ ง ในต่ า งประเทศ และมี เครือข่ ายในการปฏิบัติ งาน คอยเกื้ อ กู ล กั นอี ก
หลากหลายองค์การ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการด้านต่างๆ เทศบาล หน่วยงานการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนเห็นว่า
มี เ ครื อข่ า ยในวงกว้ า ง เช่ น ภาคี ระหว่ างหมู่ บ้า น มีอ นุก รรมการในการพั ฒนาสิ่ งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ กรมอุ ท ยาน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ผู้ ใ หญ่ บ้ า น สมาคมชาวม้ ง ฯ องค์ ก าร
สหประชาชาติ เป็นต้น โครงการหลวงเป็นโครงการที่องค์การต่างๆ ให้ความร่วมมือในการทางาน
เป็นอย่างดี จึงมีเครือข่ายที่สมบูรณ์แข็งแรง
สรุปได้ว่าลักษณะของชุมชนในโครงการหลวงมีลักษณะชุมชนที่ สมาชิกมีความ
เชื่ อมั่ น ในศั ก ยภาพของตนและชุ ม ชนในการพั ฒนาชุม ชน สามารถร่วมมื อกั นปกครองตนเอง
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติชุมชนร่วมกันให้เกิดความเป็นธรรมในชุมชนจัดการตน พร้อมทั้งมี
วางแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชน และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

234

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มเกี่ยวกับระบบและกลไกลในการจัดการความรู้ใน
มูลนิธิโครงการหลวง ภาวะผู้นา, วัฒนธรรมองค์การ การทางานเป็นทีมและการพัฒนาชุมชนสู่
ชุมชนเข้มแข็ง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1) ระบบในการจัดการความรู้ของมู ลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ
ของประเทศไทยเป็นการดาเนินการตามขั้นตอน โครงสร้างของมูลนิธิโครงการหลวงผ่านสถานีวิจัย
4 แห่ง ในการศึกษาวิจัย ทดลอง วิจัยในพื้นที่ และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีศูนย์ พัฒนาโครงการหลวง จานวน 38 แห่งในพื้นที่
ชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา และจังหวัดลาพูน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืน โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้เก็บความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการเกษตรให้กับเกษตรกรนาไปปฏิบัติในพื้นที่เกษตรในพื้นที่สูงส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยการการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง มี 6 ขั้นตอนในกระบวนการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการ
วิเคราะห์และสกัดความรู้ ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ และด้านการประยุกต์และการทา
ให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
ด้ า นการแสวงหาความรู้ พบว่ า มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงมี ก ารแสวงหาข้ อ มู ล ในมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สู งเขตภาคเหนือของประเทศไทยเกิ ดจากความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการหลวงมีการ
ส่งบุคลากรฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อบรมพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรในโครงการ พร้อมทั้งนี้ภารกิจสาคัญของสถานีวิจัยทั้ง 4 แห่งของมูลนิธิโครงการหลวงมี
หน้าที่ในการวิจัย ทดลอง พัฒนาวิชาการเกษตรภารกิจ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการวิจัย และใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ แสวงหาความรู้
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ด้านการสร้างความรู้ พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการสร้างความรู้ของมูลนิธิโครงการ
หลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยจากผลงานวิจัยของนักวิชาการ การศึกษา
ทดลองจากบุคลากร ฝ่าย หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนี้เกิดจากการเรียนรู้
จากประสบการณ์ระหว่างเกษตร นักวิชาการร่วมกันเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดความรู้
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หรือสังเคราะห์ให้มีความชัดเจนนาไปปฏิบัติในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนี้แล้วการสร้างความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงเกิดผลการนาไปปฏิบัติในพื้นที่
ภายหลังการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรภาคปฏิบัติ กลุ่มเกษตรกรสามารถปฏิบัติการแบบส่วนร่วม
(Participatory Action) กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงด้วยการนาเสนอข้อมูลปัญหา อุปสรรคของ
การนาองค์ความรู้ไปใช้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการแสวงหาความรู้ ความจริงที่
ถูกต้องในการพัฒนา/เรียนรู้ร่วมกันของประชาชน โดยข้อมูลถูกป้อนกลับมายังศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงและรวบรวมให้สถานวิจัยในการติดตามประเมินผลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแนวทางแก้
ไปปัญหา และสู่ระบบจัดเก็บความรู้ในลาดับต่อไป
ด้านการจัดเก็บความรู้ พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการจัดเก็บความรู้ผ่านสถานีวิจัยหลัก
ทั้ ง 4 แห่ ง โดยกระจายศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ห รื อ แหล่ ง จั ด เก็ บ ความรู้ ท างวิ ช าการไปยั ง ศู น ย์ พั ฒ นา
โครงการหลวงทั้ ง 38 แห่ง มี ก ารเก็บข้อมูล มีศูนย์ ข้อมูลในการสืบค้นข้อมูล งานาวิจัย เอกสาร
วิช าการ วารสาร คู่ มื อ รายงานประจาปี ทั้งเอกสารและไฟล์ ข้อมูล มีก ารจัดทาระบบห้องสมุ ด
อิเลคทรอนิคส์ จัดทาแอพพลิเคชั่นให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าถึงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
พร้อมทั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้ไว้กับบุคลากร อาสาสมัครโครงการ ผู้นาชุมชน และมีการสั่งสม
ความรู้ไว้กับบุคคล นักวิชาการ เพื่อให้เกิดการสั่งสมความรู้ ภูมิปัญญากับบุคคลให้เป็นทุนมนุษย์ใ น
ในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนในองค์ความรู้ในโครงการหลวง
ด้านการวิเคราะห์และการสกัดความรู้ พบว่า มูลนิธิโครงการหลวง มีการวิเคราะห์และการ
สกัดความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพั ฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยผ่าน
กระบวนการวิจัยของนักวิชาการ และกระบวนวิจัยของประชาชนในโครงการหลวงเพื่อได้ความรู้ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีกระบวนการนาองค์ความรู้ไป
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในพื้ น ที่ ก าหนดเพื่ อ ทดสอบความเชื่ อ มั่ น จนมั่ น ใจ ผ่ า นการสั ง เคราะห์ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ดาเนินการอย่างเป็นผสมผสานวิธีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างมีระบบแบบแผนที่มีผลลัพธ์
ในทางบวกทั้ ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตรงความต้องการของเกษตรกรโดยตรง พร้อมทั้งนี้
เกษตรกรผู้ดาเนินการยังต้องเก็บข้อมูลจากการลงแปลงเพาะปลูกจริง ให้กับนักวิชาการ ที่ปรึกษา
โครงการหลวงเพื่อนาไปทาการวิเคราะห์และการสกัดความรู้ เพื่ อพั ฒนาองค์ความรู้ของมูลนิธิ
โครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยต่อไป
นอกจากนี้ แ ล้ ว สถานี วิ จั ย และศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงมี ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานทางวิชาการเกษตรจากเกษตรกร โดยนาข้อมูลปัญหา อุปสรรค และผลการวิจัยรายงาน
มาวิเคราะห์ ศึกษา เปรียบเทียบข้อมูล สถิติเพื่อสังเคราะห์ความรู้ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หรือ
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คั ด สรรพั น ธุ์ พื ช หรื อ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ สู ง เพื่ อ ติ ด ตามรายงานผลการวิ จั ย หรื อ การ
ดาเนินงานเพื่อวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดความรู้ใหม่
ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ พบว่า มูลนิธิ โครงการหลวงมีการถ่ายโอนและ
การเผยแพร่ความรู้ผ่านกระบวนการอบรม สัมมนา ปฏิบัติงานจริง การจัดประชุมวิชาการ โดยเปิด
โอกาสให้บุ ค คลทั่ วไปมี ส่วนร่วมในงานวิ จัย ต่า งๆ ของโครงการหลวง ส่ วนการถ่ายโอนและ
เผยแพร่ความรู้ภายในองค์การทุกเดือนเพื่ออบรม พัฒนาบุคลากร สมาชิกในโครงการหลวงอย่าง
สม่าเสมอตามศูนย์ นักวิชาการสู่อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ สู่ผู้นาชุมชน สมาชิกเกษตรกร
โดยตรง พร้อมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมความรู้ทางเกษตร และมีการฝึกอบรม
วิธีการทางานต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน พี่เลี้ยง และหัวหน้างานโดยตรงเพื่อเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ระหว่างบุคลากรในมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย
ซึ่งการถ่ายโอนและการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวงตระหนัก
ต่อการสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะ ความรู้ ความชานาญ หรือเป็น
เกษตรกรที่มีความชานาญ โดยมีการจัดฐานข้อมูลสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ และการสร้างบรรยากาศ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในโครงการหลวงที่เกษตรกรในชุมชนสามารถแสดงความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์(Show and Share)องค์ความรู้ ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับโครงการ
หลวงและเกษตรกรได้รับทราบร่วมกัน พร้อมทั้งนี้โครงการหลวงมีบุคลากร อาสาสมัครและทีม
ทางาน ที มปฏิบั ติก ารในโครงการหลวงทาหน้าที่ก ารถ่ายโอนและการเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาการให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมู ลถูกต้องเที่ยงตรง พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการ
ประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องและต่อยอดจาก
งานก่อนหน้า มีวิธีการทาข้อมูลให้ถูกต้องเที่ยงตรงตามระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์องค์ความรู้
สอดคล้ องกั บ กลุ่ ม พื้ น ที่ กลุ่ ม เป้ า หมาย สภาพแวดล้ อมบนดอยหรื อบนพื้ นที่สู งและมีก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง จนกระทั่งแน่ใจว่า
ข้อมู ล เป็ นจริงและปฏิบั ติก ารทดลองเสริม เพื่ อยื นยั นข้อมูล นั้นๆ และมีการอ้างอิงจากข้อมูล ที่
ยอมรับในสากล นอกจากนี้ แล้วมูลนิธิโครงการหลวง มีกระบวนการการทวนสอบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ กับเกษตรกร บุคลากรโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง ยืนยันข้อมูลความรู้นั้นๆ ว่าตรงตามหลักวิชาการและมีความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติจริงตามที่ โครงการหลวงประเมินจากผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ตรงตามแผนที่วาง
ไว้
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โดยที่มูลนิธิโครงการหลวงกระบวนการสังเคราะห์และการทดสอบองค์ความรู้ตามระเบียบ
วิธีวิจัยอย่างเป็นระบบกระบวนการในการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง เช่น การนาข้อมูลไปทดลอง
ในพื้นที่ และการทวนซ้าข้อมูลทั้งในเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงที่สอดคล้อง
กับฐานข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สรุป ได้ ว่า ระบบในการจั ดการความรู้ของมูล นิธิ โครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สู ง
ภาคเหนือของประเทศไทย มีระบบในการจัดการความรู้ออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การแสวงหา
ความรู้ผ่า นความร่วมมื อทางวิชาการของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศจากโครงการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใน
โครงการหลวงมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย ทดลอง พัฒนาวิชาการเกษตร เช่นเดียวกับ 2) การ
สร้างความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักวิชาการ การทดลองจากโครงการหลวงและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ระหว่างเกษตร นัก วิชาการร่วมกันจากการปฏิบัติก ารแบบส่วนร่วม(Participatory
Action) ระหว่างนักวิชาการ เกษตรกร และองค์กรชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการ
แสวงหาสร้างความรู้ ความจริงที่ถูกต้องในการพัฒนา/เรียนรู้ร่วมกันของประชาชน เป็นต้น
เมื่อโครงการหลวงได้ชุดข้อมูลองค์ความรู้ทาววิชาการเกษตรแล้วนั้นจะมี 3) การจัดเก็บ
ความรู้ผ่ า นสถานี วิจัย หลัก ทั้ ง 4 แห่ ง โดยกระจายศู นย์ ก ารเรีย นรู้หรื อแหล่งจั ดเก็ บความรู้ทาง
วิชาการไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 38 แห่ง มีการเก็บข้อมูลด้วยรายงานวิจัย เอกสาวิชาการ
วารสาร คู่มือ และการจัดทาข้อมูลผ่านห้องสมุด พร้อมทั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้ไว้กับบุคลากร
อาสาสมัครโครงการ ผู้นาชุมชน และมีการสั่งสมความรู้ ภูมิปัญญาไว้กับบุคคลให้เป็นทุนมนุษย์ใ น
ในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนในองค์ความรู้ในโครงการหลวงโดย 4)การวิเคราะห์และการสกัดความรู้
ผ่านกระบวนการวิจัยของนักวิชาการ และการนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อทดสอบความ
เชื่อมั่นจนมั่นใจ ผ่านการสังเคราะห์ ปฏิบัติจริง ดาเนินการอย่างเป็นผสมผสานวิธีทั้ง ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ อย่างมีระบบแบบแผนที่มีผลลัพธ์ในทางบวกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เมื่อมูลนิธิโครงการหลวงมีองค์ความรู้ทางวิชาการดาเนิน 5) การถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู้ให้เกษตรกรผ่านกระบวนการอบรม สัมมนา ปฏิบัติงานจริง การจัดประชุมวิชาการ และ
เผยแพร่ความรู้ผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวง นักวิชาการสู่อาสาสมัคร ทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการ
สู่ผู้นาชุม ชน สมาชิ กเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะ ความรู้ ความชานาญ หรือเป็น
เกษตรกรที่มีความชานาญ และการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการแสดงความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ (Show and Share)องค์ความรู้ ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับ
โครงการหลวงและเกษตรกรได้รับทราบร่วมกัน และสุดท้าย 6) การประยุกต์และการทาให้ข้อมูล
ถูกต้องเที่ยงตรงนั้น พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง
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ด้วยการพั ฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องและต่อยอดจากงานก่อนหน้า มีวิธีการทาข้อมูล ให้ถูกต้อง
เที่ยงตรงตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้การประยุกต์องค์ความรู้สอดคล้องกับกลุ่มพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
พร้อมทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีกระบวนการสังเคราะห์และการทดสอบองค์ความรู้ต ามระเบียบ
วิธีวิจัยอย่างเป็นระบบกระบวนการในการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง การนาข้อมูลไปทดลองใน
พื้นที่ และการทวนซ้าข้อมูลทั้งในเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงที่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) กลไกการจัดการความรู้ ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของ
ประเทศไทย พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการจัดการความรู้ในองค์กรออกเป็น 6 ขั้นตอนสาคัญ
ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการวิเคราะห์และ
สกัดความรู้ ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ และด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูล
ถูกต้องเที่ยงตรง ซึ่งกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในประสบผลสาเร็จเกิดจาก
กลไกสาคัญ 4 มิติสาคัญได้แก่ ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์กร การทางานเป็นทีม และความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้การจั ดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของ
ประเทศไทย
(1) มิติภาวะผู้นาขององค์การในมูลนิธิโครงการหลวงเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาความรู้ในโครงการหลวงร่วมกันระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ เอกชนและ ประชากรในพื้นที่
อย่างชัดเจนสามารถกาหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับ
ภูมิรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ในพื้นที่และประชาชน โดยคุณลักษณะภาวะผู้นา
ในโครงการหลวงแสดงออกต่อการจัดการความรู้ตั้งแต่ ผู้นาของมูลนิธิโครงการหลวงมีการแบ่งปัน
ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร เกษตรกรอย่างเหมาะสมชัดเจน เช่น การอบรมสัมมนา การพูดคุย
แลกเปลี่ย นความรู้ที่ เป็ นทางการและไม่ เป็นทางการ ศึก ษาดูงานและนาองค์ความรู้ที่ไ ด้นามา
ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้นาไปปฏิบัติการทางการเกษตรในพื้นที่สูง
ทั้งนี้ผู้นาในมูลนิธิโครงการหลวงมีคุณลักษณะที่สาคัญในการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติ
ความรู้ด้วยส่งเสริมการนาความรู้ทางวิชาการที่ได้รับเพื่อนามาทดลอง วิจัย และดาเนินการปฏิบัติให้
มีความชัดเจนในการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่และติดตามประเมินผลข้อมูล
เพื่อนามาสร้างของสรุปในการพัฒนาคุณภาพพัฒนางานวิชาการต่อไป ซึ่งภาวะผู้นาของมูลนิธิ
โครงการหลวงมีลักษณะของการจัดการ/สร้างเครือข่ายกับองค์การต่างๆ เพื่อความร่วมมือพัฒนา
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยน พัฒนา ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ การประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่า ยด้าน
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การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตั้งแต่ระดับเกษตรการ เครือข่ายภาคีชุมชนผู้นาชุมชน จน
กระทั้งสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นต้น
สรุปได้ว่าภาวะผู้นามูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยมีบทบาทและคุณลักษณะที่สาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้ใน
มูลนิธิโครงการหลวง โดยกาหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ในการพัฒนาแสวงหาความรู้ทางวิชาการและ
การจัดการความรู้ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังเป็นผู้ที่สามารถประสานงานเครือข่ายในระดับชุมชน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐให้การบูรณาการความรู้ การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และผู้นา
ในมูลนิธิโครงการหลวงสามารถฝึกฝนพัฒนาความรู้นวัตกรรมทางเกษตรใหม่เพื่อแบ่งปันถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) มิติวัฒนธรรมองค์การขอมูลนิธิโครงการหลวงมี 3 องค์ประกอบสาคัญใน
วัฒนธรรมองค์การ องค์ประกอบแรกคือ วัฒนธรรมทางความคิดที่เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมทางความคิดดั้งเดิมของชุมชนด้วยแนวคิด ค่านิยม บรรทัดฐาน แบบแผนการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองซึ่งกันและกัน มีวิถีความเชื่อตามวิถีชนเผ่า นับถือเจ้า
ป่าเจ้าเขา ทาให้สร้างค่านิยมการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินาไปสู่การธารงคงอยู่
ระหว่างวิถีชาวชุมชนในพื้นที่สูงกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน องค์ประกออบที่
สองคือ วัฒนธรรมทางการกระทา หมายถึง ประชาชนและเกษตรกรมีวิถีปฏิบัติ ดาเนิ นการแบบใน
ยุคดั้งเดิมมีลักษณะวิถีชุมชนระบบปิดทั้งความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตแบบชนเผ่าการ หรือการเกษตร
แบบเก่า แต่ภายหลังที่โครงการหลวงได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ชุมชนมีทัศนคติสอดคล้องกับนโยบายของโครงการหลวงจึงทาให้
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี และองค์ประกอบที่สามวัฒนธรรมทางวัตถุนั้น หมายถึง
มูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงสามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตพื้นฐานด้วยปัจจัยสี่ที่
เหมาะสมกับพื้นที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ได้รับวัฒนธรรมวิถี
ชี วิ ต ของชุ ม ชนเมื อ ง การปรั บ เปลี่ ย นที่ พั ก อาศั ย ให้ มี ค วามสะดวกสบาย การใช้ อุ ป กรณ์ ท าง
การเกษตรที่ทันสมัย ทาให้ประชาชนในพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา
นอกจากนี้แล้ววัฒนธรรมองค์กรภายในมูลนิธิโครงการหลวงเป็นปัจจัยสนับสนุน
ที่ส าคั ญให้เกิดการจัดการความรู้ในมูล นิธิโครงการหลวงตั้งแต่แนวทางการปฏิบัติของทีมงาน
อาสาสมัค รที่ เข้ าใจขั้นตอน วิถีการปฏิบัติในการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้กั บเกษตรกร การ
จัดเก็บข้อมูลทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ในพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลวิเคราะห์ สกัดองค์
ความรู้ทางวิชาการในสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พร้อมเกษตรกรเข้าใจขั้นตอนใน
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การบันทึกข้อมูล ปัญหาเพื่อรายงานต่ออาสาสมัครโครงการหลวงในการสกัดความรู้ทางวิชาการ
ต่อไป
สรุป ได้ว่า วัฒนธรรมองค์ก ารขอมูล นิธิโครงการหลวงสามารถส่งเสริมให้เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการจัดการความรู้ได้เนื่องจากชุมชน ประชาชนมีลักษณะชุมชน
ดั้ง เดิ ม พึ่ ง พาตนเอง และช่ วยเหลื อซึ่ งกั น และกั น มี วิ ถีค วามเชื่ อตามวิถี ช นเผ่า ท าการเกษตร
เพาะปลูกแบบเก่า รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่งผลทาให้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
โครงการหลวงสามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตพื้นฐานด้วยปัจจัยสี่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ประชาชน
ในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้แล้ววัฒนธรรมองค์กรภายในมูลนิธิโครงการหลวงเช่น การ
ปฏิบั ติง านบุ ค ลากร อาสาสมั ค รและทีมงานของศูนย์ พั ฒนาโครงการหลวง และวิถีปฏิบัติของ
เกษตรกรสามารถส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวง
(3) มิติการทางานเป็นทีมในมูลนิธิโครงการหลวงหลักการทางานเป็นทีมหมายถึง
หลักการทางานเป็นทีมคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลเป็นสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
สามารถบูรณาการบริหารจัดการในการพัฒนาหรือร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันกับทุกฝ่าย
นอกจากนี้แล้วมู ล นิธิโครงการหลวงมีรูปแบบการทางานเป็นทีมมุ่งเน้นรูปแบบเฉพาะกิ จตาม
ภารกิจ เป้าหมายที่เกิดขึ้นในโครงการหลวงสามารถปรับลักษณะได้รวมเร็ว มีความยื ดหยุ่นสูง
โดยที่มีทีมงานทั้งเป็นทางการและไม่เป็น ทางการในการส่งเสริม อาสา และแก้ไขปัญหาให้กั บ
เกษตรกรในพื้นที่สูงนาไปสู่การนาองค์ความรูปทางวิชาการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมทั้งทีมงานบุคลากรของโครงการหลวงมีการติดตามข้อมูลกับเกษตรกรใน
พื้นที่นาไปสู่ข้อมูลกระบวนการวิเคราะห์ สกัดข้อมูลการจัดการความรู้ของโครงการหลวง
สรุ ป ได้ว่ า มิ ติ ก ารท างานเป็น ทีม ในมูล นิ ธิโ ครงการหลวงมุ่ งส่ งเสริม หลั ก การ
ทางานเป็นทีมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคคลในมูลนิธิโครงการหลวงเป็นทุนมนุษย์ที่สาคัญ
ในองค์กรโดยมีรูปแบบการทางานเป็นทีมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการนาไปสู่การนาองค์
ความรูปทางวิชาการเกษตรไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมทั้งทีมงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การติดตามข้อมูลกับเกษตรกรเพื่อนาข้อมูลปัญหาทางเกษตรกลับมาวิเคราะห์ สกัดข้อมูลการจัดการ
ความรู้ของโครงการหลวงต่อไป
(4) การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งในมูลนิ ธิโครงการหลวงพื้นที่โครงการ
หลวงเป็ นชุ ม ชนที่ ค วามหลากหลายด้า นชุม ชนเผ่ าที่มี วัฒ นธรรมแนวคิ ดที่แ ตกต่า งกั น แต่ จะมี
ลักษณะในการธารงรักษาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเองตามวิถีชีวิตชนเผ่า โดยมีจิตสานึก
ของการพึ่ ง ตนเอง เอื้ อ อาทร รั ก มี ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ภายในชุ ม ชน ร่ ว ม
รับผิดชอบต่อชุมชน และลักษณะของชุมชนในโครงการหลวงมีลักษณะชุมชนที่ สมาชิกมีความ
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เชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนในการพัฒนาชุมชน โดยที่คุณลักษณะวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่มี
ความเข้ มแข็ งในระเบียบแบบแผนในการเพาะปลูก ชุมชนธ ารงรักษาป่าชุมชนส่งผลทาให้การ
ส่ ง เสริ ม การเพาะปลู ก ส่ง เสริม พั ฒ นาการเกษตรกรรมในพื้ นที่สู งผ่านผู้ นาชุมชน อาสาสมัค ร
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ด้วยความเข้มแข็งของเกษตรกร และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของประชาชนใน
ชุมชนพื้นที่สูงภาคเหนือเป็นปัจจัยเกลื้อหนุนให้การถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรของ
มูลนิธิโครงการหลวงได้อย่างมีประสิทธิผล การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถ่ายทอด
ความรู้สามารถเผยแพร่ได้ตามภารกิจ เป้าประสงค์ที่มูลนิธิโครงการหลวงกาหนดไว้ และผลการ
จัดการความรู้ทางการเกษตรสู่เกษตรกรทาให้เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุม ชนมีความ
เข้มแข็งนาไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป
สรุ ป ได้ว่ า การพั ฒ นาชุม ชนไปสู่ชุ มชนเข้ม แข็ งในมู ล นิ ธิโ ครงการหลวงพื้ น ที่
โครงการหลวงมาจากบริบททางสังคมในชุมชนวิถีชีวิตชนเผ่าดั้งเดิมที่เกษตรกรมีจิตสานึกของการ
พึ่งตนเอง ร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมตัดสินใจ เป็นปัจจัยเกลื้อหนุนบุคลากร อาสาสมัครโครงการหลวง
สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกษตรเป็นผลทาให้เกษตรกร
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งจากการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง
สรุปได้ว่ากลไกการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูง
ภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการจัดการความรู้ในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ
มีการดาเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การแสวงหาความรู้
การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกัดความรู้ การถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู้ และการประยุ ก ต์ แ ละการท าให้ ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรง โดยกลไกหลั ก ส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในประสบผลสาเร็จเกิดจากกลไกตั้งแต่ภาวะผู้นาขององค์การเป็นผู้ที่มี
บทบาทในการกาหนดวิสัยทัศน์ ผลักดันในการพัฒนาความรู้ในโครงการหลวงและบริหารจัดการ
แบบมี ส่วนร่วมระหว่า งเกษตรกร บุคลากร และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ ย วข้องที่มีความ
สอดคล้องกับบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ หรือบริบททางวัฒนธรรมทางสังคมที่มีลักษณะชุมชนดั้งเดิม
พึ่ง พาตนเอง และช่วยเหลือซึ่ง กันและกั น การเกษตรเพาะปลูก แบบเก่ า รัก ษาสิ่ง แวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ส่ ง ผลต่อ การท างานของบุ ค ลากร และเกื้ อ หนุน ให้วั ฒ นธรรมองค์ ก รภายในมูล นิ ธิ
โครงการสามารถส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวง
โดยในมู ล นิ ธิโ ครงการหลวงหลั ก การท างานเป็นที มที่ พั ฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ หรื อบุค คลให้ มี
ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติง าน ขั บ เคลื่อนภารกิ จ ทั้งทีมงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อั น
นาไปสู่การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งในมูลนิธิโครงการหลวงพื้นที่โครงการหลวงมาจาก
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บริบททางสังคมในชุมชนวิถีชีวิตชนเผ่าดั้งเดิมที่เกษตรกรมีจิตสานึกของการพึ่งตนเอง ร่วมมือร่วม
ใจกั น ร่วมตัดสินใจ เป็ นปั จจัย เกลื้อหนุนบุคลากร อาสาสมัครโครงการหลวงสามารถสื่อสาร
ถ่า ยทอดเผยแพร่ การแลกเปลี่ ย นความรู้ ทางวิ ชาการเกษตรเป็นผลทาให้เกษตรกรในชุ มชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งจากการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง
ตารางที่ 4.1 สรุปประเด็นกับระบบและกลไกลในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงฯ ภาวะ
ผู้นา วัฒนธรรมองค์การ การทางานเป็นทีมและการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์การศึกษาได้ดังต่อไปนี้
มิติประเด็นในการศึกษา
สรุประบบและกลไกลในการจัดการความรู้
มิติการจัดการความรู้
ระบบการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบตั้งแต่การสารวจแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ทั้ง
ในองค์ก รและหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง โดยมี ก ารจัด เก็ บความรู้ ผ่ า น
เอกสาร รายงานศูนย์พัฒนาโครงการ และบุคลากร ซึ่ง การวิเคราะห์
และสกั ดความรู้ จากผู้เชี่ย วชาญ แล้วนาไปการถ่ายโอนและการ
เผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างเกษตรกร
บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหาร ปฏิบัติการร่วมกัน จนนาไปสู่
การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ
มิตภิ าวะผู้นา
ผู้นาองค์กรเป็นกลไกที่มีบทบาทในการนาองค์กร วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
มีปัญญา ความรู้และส่งผลทาให้การบริหารจัดการของบุคลากร หรือ
ด้า นงบประมาณ ภาวะผู้นาของมูลนิธิ โครงการที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
การแบ่งปั น นั ก ฝึก ฝนปฏิบัติ และเป็น ผู้ จัด การเครื อข่า ยในมูล นิ ธิ
โครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มิติวัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมของชุมชน เช่น เอื้ออาทร จิตสานึกรักชุมชนสิ่งแวดล้อม
ยึดการเกษตรแบบเก่า และมีการช่วยซึ่งกันและกันในชุมชนเป็นผลทา
ให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติงานตามคาแนะนาของโครงการหลวงใน
การถ่า ยทอดเผยแพร่ค วามรู้ สามารถส่งเสริมให้เกิ ดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยที่ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติหรืออุดมการณ์
ของบุคลากร อาสาสมัครทาให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิ ด ร่ ว มกั น ระหว่ า งเกษตรกร กั บ โครงการหลวงได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
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ตารางที่ 4.1 สรุปประเด็นกับระบบและกลไกลในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงฯ ภาวะ
ผู้นา วัฒนธรรมองค์การ การทางานเป็นทีมและการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์การศึกษาได้ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
มิติประเด็นในการศึกษา
สรุประบบและกลไกลในการจัดการความรู้
มิติการทางานเป็นทีม
กลไกในการจั ด การความรู้ ข องมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงมาจากการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรมูล นิ ธิโครงการหลวงสามารถสื่อสาร
ประสานงาน หรือถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ระหว่างบุคลากร เกษตรกร
อาสาสมั ค ร และการท างานเป็ น ที่ อ ย่ า งเป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น
ทางการท าให้ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงสามารแสวงหาความรู้ การ
สัง เคราะห์ค วามรู้ ทางวิ ชาการเกษตรได้ อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
มิติการพัฒนาชุมชนสู่
ปัจจัยของชุมชนที่เข้มแข็ง บริบททางสังคมในชุมชนวิถีชีวิตชนเผ่า
ชุมชนเข้มแข็งเป็นมิติร่วม ดั้งเดิม เกษตรกรมีจิตสานึก รักชุมชน พึ่งตนเอง ร่วมมือ ร่วมใจเพื่ อ
ส่ว นร่ ว มเป็ น กลไกส าคั ญ ในการเกลื้ อ หนุ น บุ ค ลากร อาสาสมั ค ร
โครงการหลวงสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดเผยแพร่ การแลกเปลี่ย น
ความรู้ทางวิชาการเกษตรเป็นผลทาให้เกษตรกรในชุมชนมี คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมั่งคงและยั่งยืนจาก
การจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่สูง
จากตารางที่ 4.1 กล่าวสรุปได้ว่าระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการ
หลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยมีระบบในการจัดการความรู้ร่ว มกันในการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การสารวจแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
วิเคราะห์และสกัดความรู้ การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์และการทาให้ข้อมูล
ถูกต้องเที่ยงตรงจนนาไปสู่การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาพื้ นที่สูงภาคเหนือ ซึ่ง
กลไกสาคัญการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มจากผู้นาองค์กรที่มีบทบาทในการนา
องค์กร กาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนส่งผลทาให้การบริหารจัดการของบุคลากร งบประมาณ โครงการ
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก าร/ชุ ม ชน เช่ น เอื้ อ อาทร จิ ต ส านึ ก รั ก ชุ ม ชน
สิ่งแวดล้อม การช่วยซึ่งกันและกัน และการทาการเกษตรเป็นสาคัญส่งผลทาให้การทางานเป็นทีม
ของบุ ค ลากรมู ล นิธิโครงการหลวงสามารถสื่อสาร ประสานงาน หรือถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้
ระหว่างบุคลากร เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชน
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เข้มแข็งเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมั่งคงและยั่งยืนจากการ
พัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
จากนี้แล้วผลการศึกษาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการ
พัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าภารกิจสาคัญของโครงการหลวงมุ่งพัฒนา
พื้นที่สูงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่สูงด้วยการศึกษาวิจัยพัฒนาพื้นที่การเพาะปลูก
คัดสรรพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับในพื้นที่สูง พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ ศึกษาวิจัย ทดลอง พันธุ์พืช
วิธี ก ารบริห ารจั ด การผลิต ทางการเกษตรอย่ า งครบวงจรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศ
ประชากรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งมูล นิ ธิโครงการหลวงมีความเข้าใจถึง ลัก ษณะบริบททาง
วัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่สูงที่มีลักษณะแบบชนเผ่า ทาการเกษตร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และจิตสานักรักสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยความเข้าใจลักษณะของประชาชน ภูมิอากาศ วัฒนธรรม
ของชุมชน จึงเป็นผลทาให้การส่งเสริมพัฒนาการเกษตรหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ตามภารกิ จ เป้ า หมายของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงก าหนดไว้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดศาสตร์พระราชามีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ 1) หลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) วิธีการของศาสตร์พระราชาคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน
วัตถุ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อม และวัฒนธรรม 3) การประยุ ก ต์แห่ง ศาสตร์พ ระราชา และสุดท้ าย 4)
ผลลัพธ์ ของศาสตร์พระราชา คือแผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความพออยู่พอกิน และ รู้รักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บ่งชี้ให้เห็นว่ามูล นิธิโครงการหลวงในการจัดการความรู้หรือบริหารจัดการในพื้นที่สูง
ภาคเหนือมีการดาเนินการจัดการที่สอดคล้องกับแนวคิดศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯพระราชทานไว้กับปวงชนชาวไทย
ในการยึดถึงปฏิบัติเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ประยุกต์ใช้ในองค์กร หรือโครงการหลวง และ
เมื่อวิเคราะห์มูลนิธิโครงการหลวงมีการจัดการความรู้ในพื้นที่สูงเขตดอยอินทนนท์มีการดาเนินการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้
การจัดเก็ บ ความรู้ การวิเคราะห์และสกั ดความรู้ การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ และการ
ประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรงในลักษณะของการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ระหว่างประชาชน/ชาวบ้าน องค์กรชุมชน
หน่วยงานภาครัฐในการดาเนิน โครงการร่วมกั นผ่านที่ตั้งโครงการหลวง รูปแบบของเอกสาร
สิ่งพิมพ์/สื่อต่างๆ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรที่
มีวิสัยทัศน์ และสร้างสามารถศรัทธา บรรยากาศในองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคคล และองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สาคัญในการพัฒนาสู่การทางานเป็นทีมในองค์กรทา
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ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และมีทัศนคติในการจัดการความรู้ให้ไปในทิศทางเกี่ยวกันกับ
องค์กร
โดยมีเมื่อวิเคราะห์หน่วยงานที่มีภารกิจบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ
ของไทยที่สาคัญนอกจากมูลนิธิโครงการหลวงนั้นคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
ขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทย
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกระบวนการและกลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างและการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บรักษาคุณค่า
ของความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และการผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู ป่าต้นน้าลาธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อ ให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2560)
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามูลนิธิโครงการหลวงนั้นคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) หรือ สวพส. แนวทางการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกันภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงทาหน้าที่ในการสนับสนุนและรักษาซึ่งพันธกิจของโครงการหลวงในการวิจัยและ
พัฒนา เผยแพร่และสร้า งเครือข่า ยองค์ความรู้ของการพั ฒนาพื้ นที่สูงอย่ างยั่ งยื น ได้แก่ 1)ด้าน
งานวิ จัย เพื่ อสนั บ สนุน งานวิ จัย โครงการหลวง และการวิ จัย และพั ฒ นาผลิ ตผล/ผลิตภั ณฑ์ ที่ มี
คุณภาพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 2)ด้านงาน
ส่งเสริมและขยายผล โดยการนาองค์ความรู้โครงการหลวงและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และนาไปสู่การพัฒนาชุ มชนบนพื้นที่สูงให้เกิดความ
ยั่งยืน เป็นต้น
โดยที่มูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอินทนนท์มีอัตลักษณ์ คุณลักษณะที่เด่นชัดในการ
จัดการความรู้ด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ร่วมกันอย่ างเป็นระบบ ตั้งแต่ การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกัดความรู้ การถ่ายโอนและ
การเผยแพร่ค วามรู้ และการประยุ ก ต์และการทาให้ข้อมูล ถูก ต้องเที่ย งตรงในลัก ษณะของการ
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ภายในองค์ ก ร ชุ ม ชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
บรรยากาศในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การทางานเป็นทีมในองค์กรและความเข้มแข็งของชุมชน
ซึ่งเป็นรูปแบบและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่
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ดอยอินทนนท์อื่นๆ ในการนาไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบประสิทธิผ ลการจัดการความรู้ของมูลนิธิ
โครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงแห่งอื่นภาคเหนือของประเทศไทยต่อไป
2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการหลวงดอยอิน
ทนนท์ที่มีต่อรูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่เขต
ภาคเหนือของประเทศไทย
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป พบว่า เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงอินทนนท์ที่ตอบ
แบบสอบถามจานวน 312 คน เป็นเพศชาย 207 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 เป็นเพศหญิง 105 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.7 ด้านข้อมูลอายุพบว่า อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ช่วงอายุ
20-40 ปี จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 ช่วงอายุ 41-60 ปี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5
และไม่ พ บข้ อมู ล ช่ วงอายุ 60 ปีขึ้ น ไป ด้ า นข้ อ มู ล ระดั บการศึก ษาพบว่ า การศึก ษาน้อ ยกว่ า
อนุปริญญาหรือ ปวส. จานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 77.9 การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส.
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 การศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4
และการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ด้านระยะเวลาในการเป็น
สมาชิกโครงการหลวงอินทนนท์ ช่วงเวลา 1-5 ปี จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 ช่วงเวลา 6-10
ปี จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ช่วงเวลา 11-15 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และ
ช่วงเวลาในการเป็นสมาชิกโครงการหลวงอินทนนท์ 15 ปีขึ้นไป จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2

247

ตารางที่ 4.2 คุณลักษณะพื้นฐานของประชากรตัวอย่างสมาชิกโครงการหลวงฯ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-40 ปี
41-60 ปี
รวม
อายุเฉลี่ย
ระดับการศึกษา
น้อยกว่าอนุปริญญาหรือ ปวส.
อนุปริญญาหรือ ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่า ปริญญาตรี
รวม
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกโครงการหลวงอินทนนท์
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
15 ปี ขึ้นไป
รวม
ระยะเวลาเฉลี่ย

จานวน

ร้อยละ

207
105
312

66.3
33.7
100

63
129
120
312
104

20.3
41.3
38.4
100
33.3

243
21
45
3
312

77.9
6.7
14.4
1.0
100

138
75
36
63
312
78

44.2
24.0
11.6
20.2
100
25

จากตารางที่ 4.2 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป พบว่า เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง
อินทนนท์ที่ตอบแบบสอบถามจานวน 312 คน เป็นเพศชาย 207 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 เป็นเพศ
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หญิง 105 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ด้านข้อมูลอายุพบว่า อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.2 ช่วงอายุ 20-40 ปี จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 ช่วงอายุ 41-60 ปี จานวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.5 และไม่พบข้อมูลช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ด้านข้อมูลระดับการศึกษาพบว่า การศึกษา
น้อยกว่าอนุปริ ญญาหรือ ปวส. จานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 77.9 การศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือ ปวส. จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 การศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.4 และการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ด้านระยะเวลาใน
การเป็ นสมาชิ ก โครงการหลวงอินทนนท์ ช่วงเวลา 1-5 ปี จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2
ช่วงเวลา 6-10 ปี จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ช่วงเวลา 11-15 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
11.5 และช่วงเวลาในการเป็นสมาชิกโครงการหลวงอินทนนท์ 15 ปีขึ้นไป จานวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.2
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการหลวงดอยอิน
ทนนท์ที่มีต่อรูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่เขต
ภาคเหนือของประเทศไทย
ตารางที่ 4.3 ความคิ ดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิก โครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติใ น
กระบวนการการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ
n-312
มิติกระบวนการการจัดการความรู้
ระดับความคิดเห็น
ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ
S.D.
แปลผล
̅
ด้านการแสวงหาความรู้
โครงการหลวงฯ กระตุ้ น ให้ มี ค วามสนใจในการแสวงหา 3.35 0.705 ปานกลาง
ความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย เป็นต้น
โครงการหลวงฯ สนั บ สนุ น ให้ ติ ด ตามแสวงหาข่ า วสาร 3.39 0.803 ปานกลาง
ความรู้ต่างๆ ให้มี ความทั นสมัย อยู่เสมอทั้งจากภายในและ
ภายนอกโครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม
3.37 0.651 ปานกลาง
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ตารางที่ 4.3 ความคิ ดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิก โครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติใ น
กระบวนการการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ (ต่อ)
มิติกระบวนการการจัดการความรู้
ระดับความคิดเห็น
ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ
S.D.
แปลผล
̅
ด้านการสร้างความรู้
โครงการหลวงฯ เปิดโอกาสให้อ่านหนังสือบ่อยๆ มากขึ้น 3.57 0.819
มาก
กว่าในอดีตก่อนเข้าร่วมกับโครงการ
ในชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีการรณรงค์ให้ชุมชนหา 3.53 0.867
มาก
ความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม
3.55 0.653
มาก
ด้านการจัดเก็บความรู้
ในชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีห้องสมุดหรือสถานที่อ่าน 3.24 0.851 ปานกลาง
หนังสือชุมชนที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
สามารถหาข้ อมู ลความรู้ที่ถูก ต้อง เที่ยงตรงได้ตรงประเด็น 3.38 0.814 ปานกลาง
ตามที่ต้องการทราบได้จากชุมชนภายในโครงการหลวงฯ
ค่าเฉลี่ยรวม
3.31 0.660 ปานกลาง
ด้านการวิเคราะห์และสกัดความรู้
สามารถสรุปคาตอบที่ถูกต้องต่าง ๆ ที่ต้องการทราบได้ภายใน 3.39 0.827 ปานกลาง
โครงการหลวงดอยอินทนนท์
เข้ า ใจที่ ม าที่ ไ ปของปั ญ หา ว่ า เกิ ด จากสาเหตุ ใ ดและมี 3.42 0.770
มาก
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่และชุมชนยอมรับได้
ค่าเฉลี่ยรวม
3.41 0.640
มาก
ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้
ในชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีการจัดเวทีชุมชนเพื่อให้ 3.62 0.712
มาก
คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ในชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีส่งเสริมการจัดการอบรม 3.61 0.727
มาก
เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยรวม
3.61 0.640
มาก
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
มิติกระบวนการการจัดการความรู้
ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ
ด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง
ในชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีหน่วยงานให้คาปรึกษา
ต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งให้คาปรึกษาใน
การประกอบอาชีพ
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้ ภายในโครงการหลวงฯ ได้รั บเป็ น
ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
̅
3.24

0.884

ปานกลาง

3.36

0.797

ปานกลาง

3.30
3.42

0.720
0.490

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.3 ประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบ
ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ด้านกระบวนการการจัดการความรู้ภายในมูลนิธิโครงการหลวงฯ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x ̅=3.42, S.D.=0.490) เมื่อพิจารณาตามรายด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้
(x ̅=3.61, S.D.=0.640) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างความรู้ (x ̅=3.55, S.D.=0.653)ด้านการ
วิเคราะห์และสกัดความรู้ (x ̅=3.41, S.D.=0.640)ด้านการแสวงหาความรู้ (x ̅=3.37, S.D.=0.651)
ด้านการจัดเก็บความรู้ (x ̅=3.31, S.D.=0.660)และสุดท้ายด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูล
ถูกต้องเที่ยงตรง(x ̅=3.30, S.D.=0.720) เมื่อพิจารณาตามรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านการแสวงหาความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการแสวงหาความรู้ในมูลนิธิ
โครงการหลวงฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x ̅=3.37, S.D.=0.651) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
โครงการหลวงฯ กระตุ้นให้มีความสนใจในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย เป็นต้น(x ̅=3.35, S.D.=0.705) มากที่สุด
รองลงมาคือโครงการหลวงฯ สนับสนุนให้ติดตามแสวงหาข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ(x ̅=3.39, S.D.=0.803)
ด้ า นการสร้ า งความรู้ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า การสร้ า งความรู้ ใ นมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก(x ̅=3.55, S.D.=0.653)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการ
หลวงฯ เปิดโอกาสให้อ่านหนังสือบ่อยๆ มากขึ้นกว่าในอดีตก่อนเข้าร่วมกับโครงการ(x ̅=3.57,
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S.D.=0.819) มากที่สุด รองลงมาคือ ในชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีการรณรงค์ให้ชุมชนหา
ความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (x ̅=3.53, S.D.=0.867)
ด้านการจัดเก็ บความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดเก็ บความรู้ใ นมูลนิธิ
โครงการหลวงอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅=3.31, S.D.=0.660) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สามารถ
หาข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เที่ยงตรงได้ตรงประเด็นตามที่ต้องการทราบได้จากชุมชนภายในโครงการ
หลวงฯ (x ̅=3.38, S.D.=0.814) มากที่สุด รองลงมาคือ ในชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีห้องสมุด
หรือสถานที่อ่านหนังสือชุมชนที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน (x ̅=3.24, S.D.=0.851)
ด้านการวิเคราะห์และสกัดความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าการวิเคราะห์และ
สกัดความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅=3.41, S.D.=0.640) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า เข้าใจที่มาที่ไปของปัญหา ว่าเกิดจากสาเหตุใดและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และชุมชนยอมรับได้ (x ̅=3.42, S.D.=0.770) มากที่สุด รองลงมาคือ
สามารถสรุ ป ค าตอบที่ ถู ก ต้ อ งต่ า งๆ ที่ ต้ อ งการทราบได้ ภ ายในโครงการหลวงดอยอิ น ทนนท์
(x ̅=3.39, S.D.=0.827)
ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการถ่ายโอน
และการเผยแพร่ความรู้ ในมูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ ในระดับมาก (x ̅=3.61, S.D.=0.640) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีการจัดเวทีชุมชนเพื่อให้คนในชุมชน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (x ̅=3.62, S.D.=0.712)มากที่สุด รองลงมาคือ ในชุมชนภายใน
โครงการหลวงฯ มีส่งเสริมการจัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน
(x ̅=3.61, S.D.=0.727)
ด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า
การประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรงในมูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับปานกลาง
(x ̅=3.30, S.D.=0.720) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ภายในโครงการหลวงฯ
ที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน (x ̅=3.36, S.D.=0.797) มากที่สุด
รองลงมาคือ ในชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีหน่วยงานให้คาปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ในชุมชน รวมทั้งให้คาปรึกษาในการประกอบอาชีพ (x ̅=3.24, S.D.=0.884)
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ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติภาวะผู้นา
ขององค์การ
n - 312
ระดับความคิดเห็น
ภาวะผู้นาขององค์การ
S.D.
แปลผล
̅
ด้านวิสัยทัศน์ความรู้
ผู้นาของโครงการหลวงมีความรู้ ความสามารถที่ชัดเจน
3.69
0.591
มาก
และสามารถอธิบายให้ชุมชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
ผู้ น าของโครงการหลวงพร้ อ มศึ ก ษาหาวิ ธี ก ารท างาน
3.53
0.605
มาก
ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงชุมชนใน
โครงการหลวงอินทนนท์
ค่าเฉลี่ยรวม
3.61
0.486
มาก
ด้านการแบ่งปันความรู้
ผู้ น าของโครงการหลวงมี ก ารรณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้
3.70
0.664
มาก
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและคนในชุ ม ชนโครงการหลวงอิ น
ทนนท์ได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
ผู้ น าของโครงการหลวงได้ จั ด ให้ มี ก ารอบรมสั ม มนา
3.58
0.744
มาก
สาธิต ความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดาเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพเกษตร
ค่าเฉลี่ยรวม
3.64
0.631
มาก
ด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้
ผู้นาของโครงการหลวงมีการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจริง ใน
3.33
0.894 ปานกลาง
การสาธิ ต งานหรื อ การอบรมกิ จ กรรมต่ า งๆ ภายใน
โครงการหลวง
ผู้นาของโครงการหลวงได้ร่วมลงมือปฏิบัติงานจริงกั บ
3.22
0.921 ปานกลาง
บุคลากรในโครงการและชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ของ
โครงการหลวงอินทนนท์
ค่าเฉลี่ยรวม
3.66
0.703
มาก
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ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติภาวะผู้นา
ขององค์การ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ภาวะผู้นาขององค์การ
S.D.
แปลผล
̅
ด้านการเป็นผู้จัดการเครือข่าย
ผู้ น าของโครงการหลวงมี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ
3.24
0.967 ปานกลาง
ผู้ปฏิ บัติงานใต้บัง คับบั ญชาและชุ มชนชาวไทยภูเขาใน
พื้นที่ของโครงการหลวงอินทนนท์
ผู้ น าของโครงการหลวงส่ ง เสริ ม การท างานร่ ว มกั น
3.21
0.875 ปานกลาง
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนทั้งภายใน
และภายนอกโครงการหลวง
ค่าเฉลี่ยรวม
3.23
0.785 ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด
3.44
0.547
มาก
จากตารางที่ 4.4 ประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบ
ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ด้านภาวะผู้นาขององค์การภายในมูลนิธิโครงการหลวงฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x ̅=3.44, S.D.=0.547) เมื่อพิจารณาตามรายด้านการเป็นนัก ฝึกฝนปฏิบัติความรู้ (x ̅=3.66,
S.D.=0.703) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการแบ่งปันความรู้ (x ̅=3.64, S.D.=0.631) ด้านวิสัยทัศน์
ความรู้ (x ̅=3.61, S.D.=0.486) และสุดท้ายด้านการเป็นผู้จัดการเครือข่าย (x ̅=3.23, S.D.=0.785)
เมื่อพิจารณาตามรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านวิสัยทัศน์ความรู้ พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าด้านวิสัยทัศน์ความรู้ ใน
มูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅=3.61, S.D.=0.486) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้นา
ของโครงการหลวงฯ มีความรู้ ความสามารถที่ชัดเจนและสามารถอธิบายให้ชุมชนได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน (x ̅=3.69, S.D.=0.591) มากที่สุด รองลงมาคือผู้นาของโครงการหลวงฯ พร้อมศึกษาหา
วิธีการทางาน ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงชุมชนในโครงการหลวงอินทนนท์
(x ̅=3.53, S.D.=0.605)
ด้านการแบ่งปันความรู้ พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าด้านการแบ่งปันความรู้
ในมูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅=3.64, S.D.=0.631) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้นาของโครงการหลวงฯ มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนในชุมชนโครงการหลวง
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อินทนนท์ได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ (x ̅=3.70, S.D.=0.664) มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้นาของโครงการ
หลวงฯ ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนา สาธิต ความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดาเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพเกษตร (x ̅=3.58, S.D.=0.744)
ด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการเป็นนัก
ฝึกฝนปฏิบัติความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅=3.66, S.D.=0.703) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้นาของโครงการหลวงฯ มีการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจริง ในการสาธิตงานหรือการ
อบรมกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการหลวง (x ̅=3.33, S.D.=0.894) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้นา
ของโครงการหลวงฯ ได้ร่วมลงมือปฏิบัติงานจริงกับบุคลากรในโครงการและชุมชนชาวไทยภูเขา
ในพื้นที่ของโครงการหลวงอินทนนท์ (x ̅=3.22, S.D.=0.921)
ด้านการเป็นผู้จัดการเครือข่าย พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการเป็น ผู้จัดการ
เครือข่ายในมูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x ̅=3.23, S.D.=0.785) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ผู้นาของโครงการหลวงฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป ฏิบัติงานใต้บังคับบัญชาและ
ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ของโครงการหลวงอินทนนท์ (x ̅=3.24, S.D.=0.967) มากที่สุด
รองลงมาคือผู้นาของโครงการหลวงฯ ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นชุมชนทั้งภายในและภายนอกโครงการหลวงฯ (x ̅=3.21, S.D.=0.875)
ตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติวัฒนธรรม
องค์การ
n - 312
ระดับความคิดเห็น
วัฒนธรรมองค์การ
S.D.
แปลผล
̅
วัฒนธรรมทางความคิด
ชุมชนมี ค่า นิย ม ความคิ ด ความเชื่อ ในเรื่องแบบแผนการ 3.40 0.873
ปานกลาง
ดาเนินชี วิต แบบแผนการประกอบอาชีพ เปลี่ย นแปลงไป
จากเดิมเมื่อโครงการหลวงเข้ามาพัฒนาชุมชน
ในปัจจุบันชุมชนมีค่านิยม ความคิดความเชื่อ ในเรื่องแบบ 3.44 0.898
มาก
แผนการดาเนินชีวิตแบบแผนการประกอบอาชีพที่นาไปสู่
การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม
3.42 0.788
มาก
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ตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติวัฒนธรรม
องค์การ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
วัฒนธรรมองค์การ
S.D.
แปลผล
̅
วัฒนธรรมทางการกระทา
ชุมชนพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 3.69 0.749
มาก
เมื่ อโครงการหลวงเข้ า มาพั ฒนาชุมชน เช่น การวางแผน
การเงินในครอบครัว การประกอบอาชีพ ความคิดริเริ่ม การ
แก้ไขปัญหาการทางาน เป็นต้น
ในปั จจุบั น ชุ ม ชนมี พ ฤติก รรมในการด าเนินชีวิ ตและการ 3.63 0.822
มาก
ประกอบอาชีพที่นาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม
3.66 0.703
มาก
วัฒนธรรมทางวัตถุ
ชุมชนมีอุปกรณ์การดารงชีพรวมถึงโครงสร้างทางวัตถุใน 3.59 0.805
มาก
การดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเมื่อโครงการหลวงฯ เข้ามาพัฒนาชุมชน
ในปัจจุบันชุมชนมีอุปกรณ์การดารงชีพรวมถึงโครงสร้าง 3.63 0.800
มาก
ทางวัตถุในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพซึ่งแสดง
ความเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาในโครงการหลวงอินทนนท์
อาทิ เครื่องมือทางการเกษตร ร้านค้า อ่างเก็บน้า สหกรณ์
เป็นต้น ที่นาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม
3.61 0.704
มาก
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด
3.56 0.593
มาก
จากตารางที่ 4.5 ประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบ
ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ด้านวัฒนธรรมองค์การภายในมูลนิธิโครงการหลวงฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x ̅=3.56, S.D.=0.593) เมื่อพิจารณาตามรายด้านวัฒนธรรมทางการกระทา (x ̅=3.66, S.D.=0.703)
มากที่สุด รองลงมาคือ วัฒนธรรมทางวัตถุ (x ̅=3.61, S.D.=0.704) วัฒนธรรมทางความคิด (x ̅=3.42,
S.D.=0.788) เมื่อพิจารณาตามรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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วัฒนธรรมทางความคิดพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวัฒนธรรมทางความคิดใน
มูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅=3.42, S.D.=0.788) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าใน
ปัจจุบันชุมชนมีค่านิยม ความคิดความเชื่อ ในเรื่องแบบแผนการดาเนินชีวิตแบบแผนการประกอบ
อาชีพที่นาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (x ̅=3.44, S.D.=0.898) มากที่สุด รองลงมาคือ
ชุมชนมีค่านิยม ความคิด ความเชื่อ ในเรื่องแบบแผนการดาเนินชีวิต แบบแผนการประกอบอาชีพ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อโครงการหลวงฯ เข้ามาพัฒนาชุมชน (x ̅=3.40, S.D.=0.873)
วัฒนธรรมทางการกระท าพบว่า ประชากรตัวอย่ างส่วนใหญ่เห็นว่าวัฒนธรรมทางการ
กระทาในมูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅=3.66, S.D.=0.703) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ชุมชนพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อโครงการหลวงฯ เข้ามาพัฒนา
ชุมชน เช่น การวางแผนการเงินในครอบครัว การประกอบอาชีพ ความคิดริเริ่ม การแก้ไขปัญหาการ
ทางาน เป็นต้น(x ̅=3.69, S.D.=0.749) มากที่สุด รองลงมาคือ ในปัจจุบันชุมชนมีพฤติกรรมในการ
ดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (x ̅=3.63, S.D.=0.822)
วัฒนธรรมทางวัตถุพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวัฒนธรรมทางวัตถุในมูลนิธิ
โครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅=3.61, S.D.=0.704) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในปัจจุบัน
ชุมชนมีอุปกรณ์การดารงชีพรวมถึงโครงสร้างทางวัตถุในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพซึ่ง
แสดงความเป็นชุม ชนชาวไทยภูเขาในโครงการหลวงอินทนนท์ อาทิ เครื่องมือทางการเกษตร
ร้ า นค้ า อ่ า งเก็ บ น้ า สหกรณ์ เป็ น ต้ น ที่ น าไปสู่ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในชุ ม ชน ( x ̅=3.63,
S.D.=0.800) มากที่สุด รองลงมาคือ ชุมชนมีอุปกรณ์การดารงชีพรวมถึงโครงสร้างทางวัต ถุในการ
ดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อโครงการหลวงฯ เข้ามาพัฒนาชุมชน
(x ̅=3.59, S.D.=0.805)
ตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติการทางาน
เป็นทีม
n - 312
ระดับความคิดเห็น
หลักการทางานเป็นทีม
S.D.
แปลผล
̅
การทางานเป็นทีม
มีบทบาท หน้าที่ ที่ชัดเจนก่อนลงมือทางานในโครงการต่าง ๆ 3.36 0.832 ปานกลาง
ภายในมู ล นิธิ ห รือ ภายในชุ ม ชนชาวไทยภู เขาในโครงการ
หลวงฯ

257

ตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติการทางาน
เป็นทีม (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
หลักการทางานเป็นทีม
S.D.
แปลผล
̅
ทีมงานหรือชุมชนชาวไทยภูเขาภายในโครงการหลวงฯ มีการ 3.32 0.825 ปานกลาง
ประชุมชี้แจง วิธีการ เป้าหมายของงาน ร่วมกัน
บุคลากรและชุมชนชาวไทยภูเขาในโครงการหลวงฯ มีการ 3.29 0.864 ปานกลาง
กาหนดเวลาของแต่ละงาน กิจกรรม อย่างชัดเจนว่าต้องเสร็จ
สิ้นเมื่อไร
ชุมชนในโครงการหลวงฯ มีก ารวางเป้าหมายวัตถุประสงค์ 3.42 0.864
มาก
แผนการดาเนินการร่วมกันและมีการร่วมมือกันแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม
3.35 0.654 ปานกลาง
รูปแบบการทางานเป็นทีม
บุคลากรและชุม ชนภายในโครงการหลวงฯ มีก ารจัดตั้งทีม 3.38 0.789 ปานกลาง
ทางานเฉพาะกิจ เฉพาะงานนั้น ๆ เป็นกรณี ๆไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ
การทางานภายในโครงการหลวงฯ บุคลากรและชุมชนมีการ 3.36 0.747 ปานกลาง
แบ่งทีมงาน สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
โครงการหลวงฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของงานโดยทีมงาน 3.34 0.817 ปานกลาง
ผู้เชี่ยวชาญหรือคนในชุมชนที่มีประสบการณ์มายาวนาน
โครงการหลวงฯ มี ที ม งานช่ ว ยเหลื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นบริ เ วณ 3.39 0.872 ปานกลาง
ชุม ชนและมี เครือข่า ยนอกชุ มชนที่ยิ นดีใ ห้ความร่วมมือใน
ปานกลาง
ด้านต่าง ๆ
3.37 0.641 ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด
3.36 0.607 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.6 ประชากรตัวอย่างเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า
รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ด้านการทางานเป็นทีมภายในมูลนิธิโครงการหลวงฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง (x ̅=3.36, S.D.=0.607)เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่ามีการทางานเป็นทีม (x ̅=3.35,
S.D.=0.654) มากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบการทางานเป็นทีม (x ̅=3.37, S.D.=0.641) เมื่อพิจารณา
ตามรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การทางานเป็นทีม พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการทางานเป็นทีมในมูลนิธิ
โครงการหลวงฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x ̅=3.35, S.D.=0.654) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าชุมชน
ในโครงการหลวงฯ มีการวางเป้าหมายวั ตถุประสงค์ แผนการดาเนินการร่วมกันและมีการร่วมมือ
กันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (x ̅=3.42, S.D.=0.864) มากที่สุด รองลงมาคือ มีบทบาท หน้าที่ ที่ชัดเจนก่อน
ลงมือทางานในโครงการต่าง ๆ ภายในมูลนิธิหรือภายในชุมชนชาวไทยภูเขาในโครงการหลวงฯ
(x ̅=3.36, S.D.=0.832) ทีมงานหรือชุมชนชาวไทยภูเขาภายในโครงการหลวงฯ มีการประชุมชี้แจง
วิธีการ เป้าหมายของงานร่วมกัน (x ̅=3.32, S.D.=0.825) และสุดท้ายบุคลากรและชุมชนชาวไทย
ภูเขาในโครงการหลวงฯ มีการกาหนดเวลาของแต่ละงาน กิจกรรม อย่างชัดเจนว่าต้องเสร็จสิ้น
เมื่อไร (x ̅=3.29, S.D.=0.864)
รูปแบบการทางานเป็นทีมพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการทางานเป็น
ทีมในมูลนิธิโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x ̅=3.37, S.D.=0.641) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า โครงการหลวงฯ มีทีมงานช่วยเหลือที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณชุมชนและ มีเครือข่ายนอกชุมชนที่
ยินดีให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ (x ̅=3.39, S.D.=0.872) มากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรและชุมชน
ภายในโครงการหลวงฯ มีการจัดตั้งทีมทางานเฉพาะกิจเฉพาะงานนั้นๆ เป็นกรณีๆ ไปจนกว่างานจะ
แล้วเสร็จ (x ̅=3.38, S.D.=0.789) การทางานภายในโครงการหลวงฯ บุ คลากรและชุมชนมีการแบ่ง
ทีมงาน สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน (x ̅=3.36, S.D.=0.747) และสุดท้ายโครงการหลวงฯ มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหรือคนในชุมชนที่มีประสบการณ์มายาวนาน
(x ̅=3.34, S.D.=0.817)
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ตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติการพัฒนา
ชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
n - 312
ระดับความคิดเห็น
การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
S.D.
แปลผล
̅
องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง
ชุ ม ชนภายในโครงการหลวง ๆเป็ น ชุ ม ชนที่ มี บุ ค คลที่ 3.66 0.829
มาก
หลากหลายมารวมกัน
ชุ ม ชนภายในโครงการหลวงมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ในการ 3.57 0.887
มาก
ค า นึ งถึ ง ส า ธ าร ณ ะ ป ร ะ โย ช น์ ข อ งชุ ม ชน ม าก ก ว่ า
ผลประโยชน์ส่วนตน
ชุมชนภายในโครงการหลวงมีจิตเอื้ออาทรต่อกัน
3.64 0.855
มาก
ชุมชนภายในโครงการหลวงมีความรักท้องถิ่น รักชุมชน
3.75 0.865
มาก
ชุ ม ชนภายในโครงการหลวงมี อิ ส ระในการร่ว มคิ ด ร่ ว ม 3.58 0.939
มาก
ตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน
ชุมชนภายในโครงการหลวงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วย 3.67 0.815
มาก
ความพอเพียง ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ชุมชนภายในโครงการหลวงสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ใน 3.64 0.910
มาก
ชุมชนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ชุ ม ชนภายในโครงการหลวงมี ก ารติดต่อสื่อสารกั นอย่ า ง 3.63 0.911
มาก
ทั่วถึง รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยา
ชุ ม ชนภายในโครงการหลวงมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น 3.55 0.920
มาก
สาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ชุ ม ชนภายในโครงการหลวงมี ก ารจั ด การบริ ห ารกลุ่ ม ที่ 3.62 0.814
มาก
หลากหลายและมีเครือข่ายที่ดี
ชุมชนภายในโครงการหลวงมีการส่งเสริมสร้างผู้นาชุมชน 3.53 0.921
มาก
สืบต่อกันมา
ชุมชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิตและสังคม
3.42 0.897
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.61 0.672
มาก
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ตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ที่มีต่อมิติการพัฒนา
ชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ)
การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนภายในโครงการหลวง
ว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ได้ด้วยตัวเอง
และความเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาในโครงการ
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน สถานการณ์และ
ความพร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหาของชุมชน
ชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยในการดาเนินชีวิต
สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทางานของชุมชนได้
ว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้อง
สมาชิ ก ในชุ ม ชนเกิ ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นการเข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการของชุมชน
ชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีแผนการพัฒนาชุมชนอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เป็นชุมชนพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
ชุ ม ชนภายในโครงการหลวงฯ มี เครือข่ายกั บชุมชนอื่น ๆ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ในการช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
̅
3.49

0.900

มาก

3.54

0.962

มาก

3.37

0.943

ปานกลาง

3.39
3.33

0.894
0.894

ปานกลาง
ปานกลาง

3.44

0.865

มาก

3.52

0.856

มาก

3.57

0.887

มาก

3.46
3.55

0.701
0.656

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.7 ประชากรตัวอย่างเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า
รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ด้ า นมิ ติ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนไปสู่ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ในพื้ น ที่โ ครงการหลวงฯ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅=3.55, S.D.=0.656) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าองค์ประกอบของ
ชุมชนเข้มแข็ง (x ̅=3.61, S.D.=0.672) มากที่สุด รองลงมาคือ คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง
(x ̅=3.46, S.D.=0.701) เมื่อพิจารณาตามรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าองค์ประกอบ
ของชุมชนเข้มแข็งในพื้นโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก(x ̅=3.61, S.D.=0.672) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีความรักท้องถิ่น รักชุมชน (x ̅=3.75, S.D.=0.865)
มากที่สุด รองลงมาคือ ชุมชนภายในโครงการหลวงฯ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยความพอเพียง
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน (x ̅=3.67, S.D.=0.815) ชุมชนภายในโครงการหลวงเป็นชุมชนที่มี
บุคคลที่หลากหลายมารวมกัน (x ̅=3.66, S.D.=0.829) ชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีเป้าหมาย
ร่วมกันในการคานึงถึงสาธารณะประโยชน์ของชุมชนภายในโครงการหลวงฯ สามารถใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ในชุมชนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ (x ̅=3.64, S.D.=0.910) ชุมชนภายในโครงการ
หลวงฯ มี จิตเอื้ออาทรต่อกั น (x ̅=3.64, S.D.=0.855) ชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีก าร
ติดต่อสื่อสารกันอย่างทั่วถึง รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยา (x ̅=3.63, S.D.=0.911) ชุมชน
ภายในโครงการหลวงฯ มี ก ารจัดการบริ หารกลุ่มที่หลากหลายและมีเครือข่ายที่ดี (x ̅=3.62,
S.D.=0.814) ชุมชนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน (x ̅=3.57, S.D.=0.887) ชุมชนภายในโครงการ
หลวงฯ มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน (x ̅=3.58, S.D.=0.939) ชุมชน
ภายในโครงการหลวงฯ มีก ารจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่ างต่อเนื่อง (x ̅=3.55,
S.D.=0.920) ชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีการส่งเสริมสร้างผู้นาชุมชนสืบต่อกันมา (x ̅=3.53,
S.D.=0.921) และสุดท้ายชุมชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิตและสังคม (x ̅=3.42, S.D.=0.897)
คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าคุณลักษณะของ
ชุมชนเข้มแข็งในพื้นโครงการหลวงฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅=3.46, S.D.=0.701) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ชุ มชนภายในโครงการหลวงฯ มีเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่ นๆ ในการ
ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (x ̅=3.57, S.D.=0.887) มากที่สุด รองลงมาคือ สามารถพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ได้ด้วยตัวเองและความเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาในโครงการ (x ̅=3.54,
S.D.=0.962) ชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีแผนการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นชุมชน
พึ่งพาตนเองได้ในที่สุด (x ̅=3.52, S.D.=0.856) เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนภายในโครงการหลวง
ว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ (x ̅=3.49, S.D.=0.900) สมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่าน
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การเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน (x ̅=3.44, S.D.=0.865) ชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยในการ
ดาเนินชีวิต (x ̅=3.39, S.D.=0.894) สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์และ
ความพร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหาของชุมชน (x ̅=3.37, S.D.=0.943) และสุดท้ายสามารถตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการทางานของชุมชนได้ว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้อง (x ̅=3.33, S.D.=0.894)
สรุปได้ว่าประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ความคิดเห็นว่าการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการ
หลวงฯ ในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย คือ มิติวัฒนธรรมองค์การภายในมูลนิธิ
โครงการหลวงฯ (x ̅=3.56, S.D.=0.593) มากที่สุด รองลงมาคือ มิติการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชน
เข้มแข็งในพื้นที่โครงการหลวงฯ (x ̅=3.55, S.D.=0.656) มิติภาวะผู้นาขององค์การภายในมูลนิธิ
โครงการหลวงฯ (x ̅=3.44, S.D.=0.547) มิติกระบวนการการจัดการความรู้ภายในมูลนิธิโครงการ
หลวงฯ (x ̅=3.42, S.D.=0.490) มิติการทางานเป็นทีมภายในมูลนิธิโครงการหลวงฯ (x ̅=3.36,
S.D.=0.607)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณามิติทั้ง 5 มิติ พบว่า การทางานเป็นทีมภายในมูลนิธิโครงการหลวงฯโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในการทางานเป็นทีมของบุคลากรใน
โครงการหลวงฯ ในบางพื้นที่ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ เนื่องจากบุคลากร
อาสาสมัครไม่สามารถจัดการประชุมชี้แจง วิธีการ เป้าหมายของงานร่วมกัน การกาหนดเวลาของ
แต่ละงาน กิจกรรม จะเสร็จสิ้นเมื่อไร และรูปแบบการทางานเป็นทีม การทางานภายในโครงการ
หลวงฯ บุคลากรและชุมชนมีการแบ่งทีมงาน สายการบังคับบัญชาไม่ชัดเจนและในบางโครงการมี
การตรวจสอบคุณภาพของงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหรือคนในชุมชนที่มีประสบการณ์มายาวนาน
เกินไป สอดคล้องกับสัมภาษณ์เชิงลึกในมิติของการทางานเป็นทีมที่พบว่า บุคลากร อาสาสมัครไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายในบางช่วงเวลาของโครงการที่กาหนดที่มีผลมาจากการสื่อสาร
คมนาคม การชี้แจงติดตามรายงานประเมินผลระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครทาให้เกิด
การสื่อสารและไม่ชัดเจนกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
โดยมูลนิธิโครงการหลวงฯ ควรมีปรับรูปแบบการทางานเป็นทีมให้มีกระบวนการ ขั้นตอน
ในการปฏิบัติที่กระชับ ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจในแต่ละโครงการและสอดคล้องกับขั้นตอนใน
การจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงฯ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร อาสาสมัครให้
มีศักยภาพในการทางานเป็นทีมหรือบูรณาการทางานเป็นทีม และมูลนิธิโครงการหลวงควรปรับ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสั่งการให้มีการสั่งการที่สั้นกระชับ รวดเร็วต่อการนาไปนโยบาย
โครงการวิช าการไปสู่ก ารปฏิบัติใ นพื้ นที่สูง หรือการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้และการติดตาม

263

รวบรวมความรู้ การทดลอง การวิ จั ย ให้ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว ในการท างานของบุ ค ลากร
อาสาสมัครในโครงการหลวงเป็นต้น
จากการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถมูลเปรียบเทียบระหว่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการหลวงดอยอินทนนท์ได้ดังต่อไปนี้
มิติกระบวนการจัดการความรู้ภายในมูลนิธิโครงการหลวงฯ จากแบบสอบถามทั้งสิ้น 312
ฉบับ พบว่า เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงอินทนนท์มีความคิดเห็นโดยรวมของมิติกระบวนการ
การจัดการความรู้ทั้งมิติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.42 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ที่ 0.490 ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังต่อไปนี้ โครงการหลวงฯ
เป็นแหล่งแสวงหาความรู้โดยตรง มีช่องทางวิธีการที่ สามารถช่วยในการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ผ่าน
งานวิ จั ย ของนั ก วิ ช าการ รวมถึ ง การสร้ า งความรู้ ใ หม่ ๆ ผ่ า นประสบการณ์ ใ นท างานจริ ง ของ
เกษตรกร มีขั้นตอนในการวิเคราะห์สกัดความรู้ที่ถูกต้อง ผ่านการทดลองซ้า หลายรูปแบบ หลาย
กรณี จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งนักวิชาการและเกษตรกรโดยตรง มีการจัดเก็บความรู้อย่างมี
ระบบ ง่ า ยต่อการค้ นคว้า ในรูป ของหนังสือ ตารา เอกสารการอบรม รายงานประจาปี รวมถึง
เอกสารที่อยู่ในรูปอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ มีการถ่ายโอนและเผยแพร่ต่อบุคลากรและเกษตรกรภายใน
โครงการและผู้สนใจหลากหลายอาชีพจากภายนอก เปิดโอกาสให้ศึกษา เรียนรู้งานของโครงการ
หลวงฯ ได้อย่างเต็มที่ มีการนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
การประยุกต์การปลูกพืชให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง เป็นต้น
มิติภาวะผู้นาขององค์การของมูลนิธิโครงการหลวงฯ จากแบบสอบถามทั้งสิ้น 312 ฉบับ
พบว่า เกษตรกรสมาชิก โครงการหลวงอินทนนท์มีความคิดเห็นโดยรวมของมิติภาวะผู้นาของ
องค์การทั้งมิติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.547
ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังต่อไปนี้ ผู้นาของโครงการหลวงฯ มี
วิสัยทัศน์และบทบาทอย่างชัดเจนในการกาหนดทิศทางการทางาน เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ใน
การพัฒนาต่อยอด มีการวางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กาหนดกลยุทธ์ และเน้นการแบ่งปัน
ความรู้ที่มีอยู่สู่ชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ผ่านการอบรมสัมมนาในหัวข้อที่ได้นาไปใช้จริง
อย่างสม่าเสมอ โดยเน้นผลลัพธ์จากการดาเนินงาน เน้นปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้ มี
ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่ างๆ ระหว่างชุมชนกับ
โครงการหลวง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการดาเนินการ
ของมู ล นิธิ แลกเปลี่ย นข้ อมูล ข่ าวสารต่างๆ เพื่ อเพิ่ มความสามารถในการแข่งขันในตลาด และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนชาวไทยภูเขา
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มิติวั ฒนธรรมองค์ การของมูลนิธิโ ครงการหลวงฯ จากแบบสอบถามทั้งสิ้น 312 ฉบับ
พบว่า เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงอินทนนท์มีความคิดเห็นโดยรวมของมิติวัฒนธรรมองค์การ
ทั้งมิติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.593 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังต่อไปนี้ โครงการหลวงฯ และชุมชนเกษตรกร
ชาวไทยภูเขาที่เป็นสมาชิก มีวัฒนธรรมทางความคิด มีปรัชญา ค่านิยม บรรทัดฐาน แบบแผนการ
ดารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ มีแนวคิดตามวิถีชาวบ้าน มีความเชื่อในบรรพบุรุษ เจ้าที่ เจ้าทาง
เจ้าป่าเจ้าเขา ผีสาง เทวดานางไม้ มีวั ฒนธรรมทางการกระทา มีประเพณีต่างๆ ประจาชนเผ่า เช่น
ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ เป็นต้น มีวัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมทาง
ภาษา และมีวัฒนธรรมทางวัตถุต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เฉพาะกลุ่มตน อุปกรณ์ การเกษตร
ในการประกอบอาชีพ รวมถึงเครื่องมือเครื่องไม้ในการดารงชีวิต เช่น เตาไฟ ลักษณะที่อยู่อาศัย
ขวาน มีด จอบ ปืนล่าสัตว์ เป็นต้น แต่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป มีการเปิดรับ
วัฒนธรรมเมืองมากขึ้น มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
มิติการทางานเป็นทีมในมูลนิธิโครงการหลวงฯ จากแบบสอบถามทั้งสิ้น 312 ฉบับ พบว่า
เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงอินทนนท์มีความคิดเห็นโดยรวมของมิติการทางานเป็นทีมทั้งมิติ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.36 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.607 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลสาคัญ ดังต่อไปนี้ โครงการหลวงฯ มีนโยบายและแนว
ทางการทางานที่ส่งเสริมให้บุคลากรภายในโครงการหลวงฯ ร่วมแรงร่วมใจในการทางานเป็นทีม
ทั้ ง กั บ บุ ค ลากรภายในโครงการและกั บชุม ชนในพื้ นที่ใ นการดาเนิ นการพั ฒนาชุมชนในพื้ น ที่
โครงการหลวงอินทนนท์ โดยโครงการหลวงฯ มีนโยบายส่งเสริมการทางานเป็นทีมอย่างชัดเจน
แต่ไม่มีรูปแบบในการทางานเป็นทีมอย่างแน่นอนตายตัว ไม่ว่าในแง่รูปแบบการทางานเป็นทีม
เฉพาะกิจ ทีมงานบริหารตนเอง และทีมงานข้ามสายงาน โดยทีมงานของโครงการหลวงฯ สามารถ
ปรับ ลัก ษณะให้มี ค วามยื ดหยุ่ น สามารถรวมตัว เพื่ อแก้ ไ ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่ า ง
ทันท่วงที ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แลกเปลี่ยนบุคลากร ทรัพยากรต่างๆ เครื่อง
ไม้เครื่องมือ ทดแทน เพิ่มเติมให้กันอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วน
มิติก ารพั ฒนาชุม ชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งของมูลนิธิโครงการหลวงฯ จากแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 312 ฉบับ พบว่า เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงอินทนนท์มีความคิดเห็นโดยรวมของมิติ
การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งทั้งมิติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.656 ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังต่อไปนี้
ชุมชนภายในโครงการหลวงฯ มีลักษณะและองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง เช่น ชุมชนมีความ
หลากหลาย มีเป้าหมายร่วมกัน ยึดประโยชน์สาธารณะ มีความเอื้ออาทร รักท้องถิ่น มีอิสระในการ
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ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในชุมชน มีการสื่อสารเชื่อมโยงเป็นเครือข่ าย มี
กิ จกรรมสาธารณะ มี ก ารจัดการชุมชนร่วมกั น สมาชิก ในชุม ชนมีความเชื่ อมั่นในตัวผู้ นาและ
ศักยภาพของตนเองและชุม ชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนอย่างโปร่งใส มีแผนการ
ดาเนินการที่ชัดเจน มีเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์และมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดการ
ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 22 ท่าน ตาม
ลักษณะ ตาแหน่งหน้าที่การทางานในโครงการหลวงฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มสายการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการบริหาร ผู้อานวยการฝ่าย ผู้ควบคุมสถานีวิจัย 2) กลุ่มสายการจัดการ
ประกอบด้วย หัวหน้า ฝ่า ย หัวหน้าโครงการ หัวหน้า แผนกและผู้ประสานงาน และ 3) กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในโครงการหลวงฯ และผู้ นาชุมชนที่
ได้ รั บ การยอมรั บ ในชุ ม ชนและเป็ นสมาชิก ในโครงการหลวงฯ ในประเด็น สภาพปั ญ หาและ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ สามารถ
วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
มิติด้านสภาพปัญหาในการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ในประเด็นสภาพปัญหาการต่อยอด
การจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่างสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการพัฒนาพื้นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า ในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงฯสามารถ
นาองค์ความรู้จากผลการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดสู่บุคลากรในองค์กรจนกระทั่งนาไปสู่การปฏิบัติกับ
เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง แต่สภาพปัญหาที่พบคือ กระแสการเปลี่ยนแปลงเช่น
สิ่ง แวดล้อม อากาศ กระแสสัง คม และเศรษฐกิ จที่มีผลต่อการศึก ษาค้นคว้าทดลองในการวิจัย
เนื่องจากกระบวนการวิจัยมีเขตขอบเงื่อนไขด้านระยะเวลา งบประมาณในการวิจัยทาให้ไม่สามารถ
นาผลการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ในช่วงเวลาความต้องการนั้น พร้อมทั้งนี้สิ่งที่สาคัญคือ
ทัศนของประชาชนในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือมีแนวโน้มในการประกอบอาชีพในนอกพื้นที่ตาม
บริบทสังคม และการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ในเชิงทุนมนุษย์ของคน
ในชุมชนจะลดน้อยลง เป็นต้น
โดยที่ประชากรตัวอย่างสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการพัฒนาพื้นที่สูง
เขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการความรู้จากองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการ
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เกษตร รายงานผลการวิจัย หรือเทคนิคการเกษตร/วิ ชาการเกษตรมูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการ
พัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดเก็บรวบรวมสถิติผ่านกลุ่มเครือข่าย
บุคลากร สมาชิกและเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ด้วยข้อจากัดด้านอุปกรณ์
การเกษตร งบประมาณ หรือจัดการการวางแผลการตลาดที่ เหมาะสมทาให้การนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการไปปฏิบัติได้เฉพาะกรอบมิติที่สอดคล้องกับทรัพยากรในชุมชน เงินทุน พื้นที่เพาะปลูก และ
ตามความพร้อมของเกษตรกรเป็นสาคัญ ซึ่งเกษตรกรจะมุ่งเน้นการดาเนินการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นต้น
เช่นเดียวกับประชากรตัวอย่างสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวง
ในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้จากการ
จัดการความรู้ของของมูลนิธิโครงการหลวงมีความสาคัญกับเกษตรกรในพื้นที่ แต่ด้วยข้อจากัดด้าน
การจัดการด้านแหล่งเพาะปลูก วัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการผลิตทาให้ไม่สามารถนาองค์ความรู้ทาง
วิช าการเกษตรไปปฏิ บั ติ ไ ด้ ตามหลั ก วิ ชาการเกษตร แต่เ กษตรกร เจ้ าหน้า ที่ศู นย์ ถ่า ยทอดวิจั ย
สามารถประยุกต์ใช้ ปรับใช้ให้สอดคล้องกับข้อจากับของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม แต่ทั้ง นี้ใน
บางช่วงเวลาของฤดูกาลอาสาสมัครโครงการ หรือบุคลากรไม่สามารถให้คาปรึกษา แนะนาในบาง
พื้นที่ได้ทาให้เกษตรกรขาดโอกาสในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งนี้ในบางช่วงเวลา
ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกบุ คลากรเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ข้อมูลด้านวิชาการกั บเกษตรกรได้อย่าง
ครบถ้วนทาให้เกษตรกรต้องเรียนรู้จากเอกสารหรือการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้นาชุมชนเพิ่มเติมใน
ภายหลัง นอกจากนี้แล้วกระแสธุรกิจการเกษตรของกลุ่มภาคธุรกิจเอกชนเป็นปัจจัยสาคัญที่นา
นวัตกรรมทางการเกษตรเข้ ามาเพิ่มผลิตในชุมชนส่งผลทาให้เกิดพฤติก รรมการเพาะปลูก ที่ไ ม่
สอดคล้องกับลั กษณะภูมิประเทศและขาดความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชน เนื่องจากเน้นผลิต
พืชผลทางการเกษตรจนเกินไปทาให้ทรัพยากรดิน ป่าไม้ทรุดโทรมตามลาดับ
สรุปได้ว่าสภาพปัญหาในการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ
สามารถน าองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเกษตรน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ กั บ เกษตรกรในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล แต่ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม กระแสสังคม และเศรษฐกิจ
เขตขอบเงื่อนไขด้านระยะเวลา งบประมาณในการวิจัยทาให้ไม่สามารถนาผลการศึกษามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้ในช่วงเวลาความต้องการ ส่งผลทาให้เกษตรกรประชาชนในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือมี
แนวโน้ม ในการประกอบอาชีพ ในนอกพื้ นที่หรือเน้นการท่องเที่ยวในพื้ นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ด้วย
ข้อจากัดด้านการจัดการด้านแหล่งเพาะปลูก วัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการผลิตทาให้ไม่สามารถนา
องค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรไปปฏิบัติได้ตามหลักวิชาการเกษตร นอกจากนี้ แล้วกระแสธุรกิจ
การเกษตรของกลุ่ ม ภาคธุ ร กิ จ เอกชนเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กษตรกรมุ่ ง เน้ น การเพาะเชิ ง
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อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นสาคัญส่งผลทาให้ทรัพยากรดิน ป่าไม้ทรุดโทรมตามลาดับ นอกจากนี้
แล้วหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาควรกาหนดแผนงานในการพัฒนาบริการวิชาการให้
สอดคล้องกับโครงการหลวงอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรและอาสาสมัคร
โครงการหลวงสามารถให้คาแนะนาเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและมีความต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การ
พัฒนาพื้นที่สูงในโครงการหลวงได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
และการบริห ารการตลาดภาคเกษตรอย่ างเหมาะสมต่อ เนื่อ ง โดยด าเนิ นการส่ง เสริ มศัก ยภาพ
ประชาชน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นหรือร่วมพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความรู้ในชุมชน หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับชุมชนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสานึกที่ดีต่อ
ชุมชนอนุรักษ์พื้นป่าชุมชน วัฒนธรรมวิถีชีวิตให้เหมาะสมอันจะนาไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
บุคคลในชุมชนและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มิติด้านเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงฯ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ในประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางใน
การต่อยอดการจัดการความรู้ข องกลุ่มสายการบริหารของมูล นิธิโครงการหลวงฯ พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างสายการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจุบันเกษตรกรประชาชนในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือสามารถนาองค์ความรู้
ทางวิชาการเกษตรไปปฏิบัติทาให้คุณภาพชีวิตและชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น แต่ด้วยการต่อยอด
องค์ความรู้ทางเกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรจาเป็นต้องได้รับการแนะนาให้
คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรศูนย์ อาสาสมัครโครงการแต่ด้วยข้อจากัดในบ้างพื้น ที่ห่างไกล
ทาให้ไม่สามารถได้รับคาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทาให้การพัฒนาหรือการจัดการความรู้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ขาดหายไป ทาให้ไม่สามารถพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
และบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการทางานอยู่เสมอ มีความพร้อมในการพั ฒนา
ตนเองสาหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งนี้จาเป็นต้องอาศัยกลไกการปกครอง
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาสวัสดิการพื้นฐานของรัฐเช่น
การคมนาคม สาธารณะสุขในชุมชน สถานศึกษา ให้มีความทั่วถึงเพียงพอต่อชุมนเป็นต้น
เช่นเดียวกับ ประชากรตัวอย่างสายการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่
สูง เขตภาคเหนือมองว่ า การฝึก อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญในการเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสารทางวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรมการเกษตร และการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
กลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชนของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ
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เห็ น ว่า ปั จจุ บั นสมาชิ ก ของมู ล นิ ธิ โครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ น ที่ สูง เขตภาคเหนือ สามารถ
เพาะปลูกพืชตามองค์ ความรู้ที่มูลนิธิโครงการหลวงให้การสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การ
พัฒนาระบบขนส่งจากเกษตรสู่ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อลดปัญหาความเสียหายของผลิต
เกษตรและป้องกันปัญหาพ่อค้าคนกลาง ด้วยเหตุนี้หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ด้านคมนาคมและการจัดสถานที่จาหน่วยผลิตผลทางเกษตรให้กับสมาชิกของมูลนิธิโครงการหลวง
ในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือด้วยเช่นกัน
สรุป ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจั ดการความรู้ของมูลนิธิโครงการ
หลวงฯ ควรส่งเสริมให้คาแนะนา ให้คาปรึกษากับเกษตรในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับรู้องค์ความรู้ทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องเหมาะสม อย่างใกล้ชิดจากบุคลากรศูนย์ อาสาสมัครโครงการแต่ด้วยข้อจากัด
ในบ้างพื้นที่ห่างไกลทาให้ไม่สามารถได้รับคาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และมูลนิธิโครงการหลวงฯ
ควรส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่
ตลอดเวลาและเป็นทุนมนุษย์ขององค์กร โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาสวัสดิการพื้นฐานให้มีความทั่วถึง นอกจากนี้ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือกับสมาชิกของ
มูลนิธิโครงการหลวงฯ ในการพั ฒนาพื้ นที่สูงเขตภาคเหนือ และควรส่งเสริมให้มีก ารจัดทาสื่อ
ประชาสัม พั นธ์ ค วามรู้ ด้า นการเกษตรในแหล่งให้ ความรู้ ใ นศูนย์ ก ารเรี ย นรู้หรื อสถานี หลัก อยู่
ตลอดเวลาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับเกษตรกรในพื้นที่สูงอย่างสม่าเสมอ

