บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงใน
การพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อศึกษา 1) กระบวนการบริหารงานของมูลนิธิ
โครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย 2) ระบบและกลไกในการจัดการ
ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย และ 3) ศึกษา
สภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการ
หลวง โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านแบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้าง (Structure Interview) และเสริมด้วยวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ผ่าน
แบบสอบถาม จากกลุ่มคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับ
ต้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง ผู้นาชุมชนที่ได้รับการยอมรับและเกษตรกรสมาชิก
ของมูลนิธิโครงการหลวง จานวน 22 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
ของมูลนิธิโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จานวน 312 คน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 สรุปผลการศึกษากระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูง
ทางภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า กระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงในเขต
พื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยมีโครงสร้าง ขั้นตอนในการดาเนินการผ่านสถานีหลัก ศูนย์
พัฒนาโครงการในพื้นที่ที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีส่วนงานของมูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนและมี
แผนการดาเนินงานองค์กรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่บุคลากร งบประมาณ และการจัดการอย่างเป็น
ระเบียบแบบแผนตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงกาหนดไว้ชัดเจน
โดยปัจจัยสาคัญในการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วยสถานีวิจัย 4 แห่ง
ที่เป็นแหล่งพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
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
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การท่องเที่ยว ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 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 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในชุมชนและบุคลากรของโครงการหลวงในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงเป็น
การนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีภาคเกษตรที่เหมาะสมกับในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนบนพื้นที่สูง โดยรูปแบบการจัดการของมู ลนิธิโครงการหลวงเป็น
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 หรือการถ่ายทอดความรู้เผยแพร่ความรู้ ไปสู่การปฏิบัติกับภาค
เกษตรอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น และผลผลิตที่สาคัญของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่
สู ง เกษตรกรในพื้ น ที่ สู ง สามารถน าองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเกษตรพั ฒ นาการเพาะปลู ก พื ช ที่
เหมาะสมกับ พื้นที่พื้ นอุปโภค บริโภค และจัดจาหน่ายแปรรูปผลผลิตในมูล นิธิโครงการหลวง
นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่และส่งผลทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งใน
การพัฒนาพื้นที่ ลดปัญหาการบุกรุกป่า การทาไร่เลื่อนลอย และการแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือปลูก
ฝิ่น ทาให้บริบททางสังคม เศรษฐกิจในพื้นที่สูงมีวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5.1.2 สรุปผลการศึกษาระบบและกลไกในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงใน
การพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย ตามมิติ 5 มิติได้แก่ มิติกระบวนการการจัดการ
ความรู้ มิติภาวะผู้นาขององค์การ มิติการวัฒนธรรมองค์การ มิติการทางานเป็นทีม และมิติก าร
พัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ผ่านวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านแบบ
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สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และเสริมด้วยวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
สรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พบว่า
1) มิติกระบวนการการจัดการความรู้มี 6 องค์ประกอบสาคัญในกระบวนการจัดการความรู้
ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการวิเคราะห์และ
สกัดความรู้ ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ และด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูล
ถูกต้องเที่ยงตรง 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 บรมพัฒนาความรู้ของ
บุ ค ลากรในโครงการ พร้อมทั้ ง นี้โครงการหลวงมีก ารสนับสนุนให้ฝ่า ยที่เ กี่ ย วข้อง บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการวิจัย และใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ด้านการสร้างความรู้ พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการสร้างความรู้ของมู ลนิธิโครงการ
หลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยจากผลงานวิจัยของนักวิชาการ การศึกษา
ทดลองจากบุคลากร ฝ่าย หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนี้เกิดจากการเรียนรู้
จากประสบการณ์ระหว่างเกษตร นักวิชาการร่วมกันเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รั บมาต่อยอดความรู้
หรือสังเคราะห์ให้มีความชัดเจนนาไปปฏิบัติในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ด้านการจัดเก็บความรู้ พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการจัดเก็บความรู้มีการเก็บข้อมูลมี
ศูนย์ข้อมูลในการสืบค้นข้อมูล งานาวิจัย เอกสารวิชาการ วารสาร คู่มือ รายงานประจาปีทั้งเอกสาร
และไฟล์ข้อมูล มี การจัดท าระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ จัดทาแอพพลิเคชั่นให้เกษตรกรและ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้ไว้กับบุคลากร และมี
การสั่ง สมความรู้ไว้กั บ บุ ค คล นัก วิชาการ เพื่ อให้เกิ ดการสั่งสมความรู้ ภูมิปัญญากั บบุคคลใน
ท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนในองค์ความรู้ในโครงการหลวง
ด้านการวิเคราะห์และการสกัดความรู้ พบว่า มูลนิธิโครงการหลวง มีการวิเคราะห์และการ
สกัดความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพั ฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยผ่าน
กระบวนการวิจัยของนักวิชาการ และกระบวนวิจัยของประชาชนในโครงการหลวงเพื่อได้ความรู้ที่
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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
ดาเนินการอย่างเป็นระบบแบบแผนที่มีผลลัพธ์ในทางบวกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตรงความ
ต้องการของเกษตรกรโดยตรง พร้อมทั้งนี้เกษตรกรผู้ดาเนินการยังต้องเก็บข้อมูลจากการลงแปลง
เพาะปลูกจริง ให้กับนักวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการหลวงเพื่อนาไปทาการวิเคราะห์และการสกัด
ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์ค วามรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยต่อไป
ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการถ่ายโอนและ
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 พร้อมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิ บัติการในการส่งเสริมความรู้ทางเกษตร และมีการฝึกอบรม
วิธีการทางานต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน พี่เลี้ยง และหัวหน้างานโดยตรงเพื่อเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ระหว่างบุคลากรในมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย
ด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการ
ประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องและต่อยอดจาก
งานก่อนหน้า มีวิธีการทาข้อมูลให้ถูกต้ องเที่ยงตรงตามระเบียบวิธีวิจัย 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 และมีการอ้างอิงจากข้อมู ล ที่
ยอมรับในสากล นอกจากนี้แล้วมูลนิธิโครงการหลวง มีกระบวนการการทวนสอบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ กับเกษตรกร บุคลากรโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง ยืนยันข้อมูลความรู้นั้นๆ ว่าตรงตามหลักวิชาการและมีความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติจริงตามที่ โครงการหลวงประเมินจากผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ตรงตามแผนที่วาง
ไว้
2) มิติภาวะผู้นาขององค์การ มี 4 บทบาทที่สาคัญในด้านภาวะผู้นาองค์การ ได้แก่ บทบาท
ภาวะผู้นาในด้านวิสัยทัศน์ความรู้ บทบาทภาวะผู้นาในด้านการแบ่งปันความรู้ บทบาทภาวะผู้นาใน
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ด้า นการเป็ น นั ก ฝึ ก ฝนปฏิ บั ติ ค วามรู้ และบทบาทภาวะผู้ น าในด้า นการเป็ น ผู้ จัด การเครื อ ข่ า ย
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
ด้านวิสัยทัศ น์ความรู้ พบว่า ผู้นาในมูลนิธิโครงการหลวงมีด้านวิสัยทัศน์ความรู้ในการ
แสดงบทบาทการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย ให้มีความชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ง
โครงการหลวงมีการวางแผนกาหนดกลยุทธ์ กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนการดาเนินการเพื่อให้ถึง
เป้ า หมายอย่ า งชั ด เจนสอดคล้ องกั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง ก าหนดทิศ ทางการพั ฒนาพื้ น ที่
สอดคล้องกับภูมิประเทศความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนมีทัศนะไปในทิศทาง
เดียวกับการพัฒนาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ด้านการแบ่ งปันความรู้ พบว่า ผู้นาของมูล นิธิโครงการหลวงมีก ารแบ่งปันความรู้ โดย
ผู้บริหารมูลนิธิโครงการได้กาหนดนโยบาย ส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนา แบ่งปันให้ความรู้แก่
บุคลากรภายในและภายนอกองค์การอย่างชัดเจน เช่น การจัดอบรมสัมมนาตามแผนยุทธศาสตร์
การพู ดคุย แลกเปลี่ย นความรู้ที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการส่งบุคลาการโครงการ
สมาชิ ก หรือผู้ นาองค์ ก รไปศึ ก ษาดู งานแลกเปลี่ ย นความรู้ภายนอกหน่วยงานหรื อต่างประเทศ
นอกจากนี้แล้วยังใช้การสื่อสารภายในโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกษตรให้กับ
สมาชิกภายในมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้ พบว่า ผู้นาของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นนักฝึกฝน
ปฏิบัติความรู้ โดยกาหนดแนวทางนโยบายและบทบาทในการส่งเสริมการนาความรู้เพื่อนามา
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยทดสอบปฏิบัติจริงจากการ
ศึกษาวิจัยต่างๆ ต้องทดสอบจนเห็นผลที่เหมาะสมก่อนนาสู่อบรมสู่บุคคลที่สนใจและการอบรม
ของโครงการหลวง ทาให้เกษตรกรชาวเขาช่วยเหลือตนเองได้ มีการเจริญเติบโตแบบยั่ งยืน พร้อม
ทั้งนี้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ หรือผู้นาชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลหรือการทวน
ความรู้และพัฒนางานวิจัยให้เหมาะสมกับตลาดและภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง
ด้านการเป็นผู้จัดการเครือข่าย พบว่า ผู้นาของมูลนิธิโครงการหลวงมีจัดการเครือข่าย โดย
การกาหนดนโยบาย แนวทางการสร้างเครือข่ายกั บองค์ก ารต่างๆ เพื่ อความร่วมมือพัฒนาองค์
ความรู้ แลกเปลี่ย น พั ฒนา ค้ น คว้าความรู้ ใ หม่ ๆ การประสานงานและเชื่ อมโยงเครือข่า ยด้า น
การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภาคีชุมชนผู้นาชุมชนในการ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ มี โ อกาสร่ ว มด าเนิ น การกั บ เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ เพื่ อ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมายทุกด้านโดยการดาเนินการแบบบูรณา
การ นาทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน มาร่วมงานกันทางาน
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3) มิติวัฒนธรรมองค์การมี 3 องค์ประกอบสาคัญในวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ วัฒนธรรม
ทางความคิด วัฒนธรรมทางการกระทา และวัฒนธรรมทางวัตถุ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผล
การศึกษาได้ดังต่อไปนี้
วัฒนธรรมทางความคิด พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทยมีลักษณะวัฒนธรรมทางความคิดดั้งเดิมของชุมชนด้วยแนวคิด ค่านิยม บรรทัด
ฐาน แบบแผนการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพคือ “ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” ที่ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองซึ่งกันและกัน อย่างเรียบง่ายโดยมีวิถีความเชื่อตามวิถีชนเผ่า นับถือเจ้าป่าเจ้าเขา ทาให้
สร้างค่านิย มการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินาไปสู่การธารงคงอยู่ระหว่างวิถีชาว
ชุมชนในพื้นที่สูงกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
วัฒนธรรมทางการกระทา พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทยมี วัฒนธรรมทางการกระทาในยุดดั้งเดิมมีลักษณะวิถีชุมชนระบบปิดทั้งความคิด
ความเชื่อ วิถีชีวิตแบบชนเผ่าการ หรือการเกษตรแบบเก่า แต่ภายหลังที่โครงการหลวงได้ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ชุมชนมีวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม สภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสม นับตั้งแต่ชุมชนได้เปลี่ยน
พันธุ์พืชตามคาแนะนาของโครงการหลวง ทาให้มีรายได้มากขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชนมีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอเป็นผลอันเนื่ องมาจากชุมชนมีทัศนคติสอดคล้องกับนโยบายของ
โครงการหลวงจึงทาให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
วัฒนธรรมทางวัตถุ พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยมี วัฒนธรรมทางวัตถุใ นลัก ษณะการตอบสนองคุณภาพชีวิตพื้ นฐานด้วยปัจจัยสี่ที่
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ เช่ น ระบบ
สาธารณสุข การรักษาความสะอาดของชุมชน ระบบการศึกษา ระบบการจัดทาสหกรณ์ ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ หรือการสื่อสาร พร้อมทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือสามารถได้รับ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนเมือง การปรับเปลี่ยนที่พักอาศัยให้มีความสะดวกสบาย การใช้อุปกรณ์
ทางการเกษตรที่ทันสมัย ทาให้ประชาชนในพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา
4) มิติการทางานเป็นทีมมี 2 องค์ประกอบสาคัญในการทางานเป็นทีม ได้แก่ หลักการ
ทางานเป็นทีม และรูปแบบการทางานเป็นทีม ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้
หลักการทางานเป็นทีม พบว่า หลักการทางานเป็นทีมของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์หรือบุ คคลเป็นส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิ จ ในการทางานร่วมกั นกั บ
ชุมชนมีการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ข่ าวสาร ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา และต้องบูรณาการบริหาร

275

จัดการในการพัฒนาหรือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันกับทุกฝ่าย พร้อมทั้งนี้ยังมีสมาชิกและ
อาสาสมัครที่มีความต้องการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนชาวเขาและเพื่อโครงการหลวงโดยตรงมีการ
กาหนดภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
รูปแบบการท างานเป็นที ม พบว่า รูปแบบการทางานเป็นทีมของมูลนิธิโครงการหลวง
มุ่งเน้นรูปแบบเฉพาะกิจตามภารกิจ เป้าหมายที่เกิดขึ้นในโครงการหลวงมีลักษณะทีมงานหรือกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนตามภารกิจในการพัฒนาหรือการจัดการแก้ไขปัญหาทีมงานของโครงการ
หลวงสามารถปรั บ ลั ก ษณะได้ร วมเร็ว มี ค วามยื ดหยุ่ นสู ง สามารถรวมตั วเพื่ อแก้ ไ ขปัญ หาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันที ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บุคลากร ส่วนงานใน
โครงการหลวงให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากรต่างๆ
หรื อ องค์ ค วามรู้ เป็ น ต้ น โดยที่ ที ม ในโครงการหลวงมี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ ที ม ต่ า งๆ แต่ ไ ม่ ค รบ
องค์ประกอบทั้งหมดของทีม อาจเรียกได้ว่าเป็น “ทีมงานแบบโครงการหลวง” ซึ่งไม่ได้เป็นรูปแบบ
เฉพาะเจาะจง “ทีมแก้ปัญหา” จะประกอบด้วยกลุ่มของพนักงานและผู้บริหารเข้ามารวมกลุ่มด้วย
ความสมัครใจ ประชุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหา ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและไม่มี
อานาจสั่งการ ซึ่งในโครงการทีมดังกล่าวมีอานาจทาให้เกิดการกระทาตามคาแนะนา “ทีมบริหาร
ตนเอง” เป็นทีมที่ทุกคนรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งใน
โครงการหลวงมีทีมเหล่านี้แต่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้นโยบายในการปฏิบัติงาน “ทีมงาน
ข้ามสายงาน” เป็นการประสานบุคคลเข้ามารวมกันจากหน้าที่หลักที่แตกต่างกัน ตั้งเป็นทีมชั่วคราว
ซึ่งในโครงการหลวงมีการตั้งทีมลักษณะนี้เช่นกัน
5) การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งมี 2 องค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาชุมชนไปสู่
ชุม ชนเข้ ม แข็ ง ได้แก่ องค์ป ระกอบของชุมชนเข้มแข็ง และคุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบของชุมชน พบว่า องค์ประกอบของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงเป็นชุมชน
ที่ความหลากหลายด้านชุมชนเผ่าที่ มีวัฒนธรรมแนวคิดที่แตกต่างกันแต่จะมีลักษณะในการธารง
รักษาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเองตามวิถีชีวิตชนเผ่า โดยมีจิตสานึกของการพึ่งตนเอง เอื้อ
อาทร รักมีความร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมตัดสินใจ ภายในชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน ในปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการหลวงมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุ ม ชนด้วยตนเอง การส่ง เสริม พั ฒนาอาชีพ ให้ มีความยั่ งยื นมั่นคงในชุมชนและโครงสร้างขั้ น
พื้นฐานที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
ลักษณะของชุมชน พบว่า ลักษณะของชุมชนในโครงการหลวงมีลักษณะชุมชนที่ สมาชิกมี
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนในการพัฒนาชุมชน สามารถร่วมมือกันปกครองตนเอง
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จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติชุมชนร่วมกันให้เกิดความเป็นธรรมในชุมชนจัดการตน พร้อมทั้งมี
วางแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชน และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
สรุปผลการสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มเกี่ยวกับระบบและกลไกลในการจัดการ
ความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวง ภาวะผู้นา, วัฒนธรรมองค์การ,การทางานเป็นทีมและการพัฒนา
ชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1) ระบบในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ
ของประเทศไทย มีระบบในการจัดการความรู้ออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ผ่าน
ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจากโครงการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโครงการ
หลวงมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย ทดลอง พัฒนาวิชาการเกษตร เช่นเดียวกับ 2)การสร้างความรู้
ที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักวิชาการ การทดลองจากโครงการหลวงและการเรียนรู้จากประสบการณ์
ระหว่างเกษตร นักวิชาการร่วมกันจากการปฏิบัติการแบบส่วนร่วม (Participatory Action) ระหว่าง
นักวิชาการ เกษตรกร และองค์ก รชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกั นในการแสวงหาสร้าง
ความรู้ ความจริงที่ถูกต้องในการพัฒนา/เรียนรู้ร่วมกันของประชาชน เป็นต้น
เมื่อโครงการหลวงได้ชุดข้อมูลองค์ความรู้ทาววิชาการเกษตรแล้วนั้นจะมี 3)การจัดเก็บ
ความรู้ผ่ า นสถานี วิจัย หลัก ทั้ ง 4 แห่ ง โดยกระจายศู นย์ ก ารเรีย นรู้หรื อแหล่งจั ดเก็ บความรู้ทาง
วิช าการไปยั ง ศู นย์ พั ฒนาโครงการหลวงทั้ง 38 แห่ง มีก ารเก็ บ ข้อมู ล ด้ว ยรายงานวิจัย เอกสาร
วิชาการ วารสาร คู่มือ และการจัดทาข้อมูลผ่านห้องสมุด พร้อมทั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้ไว้กับ
บุคลากร อาสาสมัครโครงการ ผู้นาชุมชน และมีการสั่งสมความรู้ ภูมิปัญญาไว้กับบุคคลให้เป็นทุน
มนุษย์ในในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนในองค์ความรู้ในโครงการหลวง โดย 4) การวิเคราะห์และการ
สกัดความรู้ ผ่านกระบวนการวิจัยของนักวิชาการ และการนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อ
ทดสอบความเชื่อมั่นจนมั่นใจ ผ่านการสังเคราะห์ ปฏิบัติจริง ดาเนินการอย่างเป็นผสมผสานวิธีทั้ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ อย่ า งมี ร ะบบแบบแผนที่ มี ผ ลลั พ ธ์ ใ นทางบวกทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ
เมื่อมูลนิธิโครงการหลวงมีองค์ความรู้ทางวิชาการดาเนิน 5) การถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู้ให้เกษตรกรผ่านกระบวนการอบรม สัมมนา ปฏิบัติงานจริง การจัดประชุมวิชาการ และ
เผยแพร่ความรู้ผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวง นักวิชาการสู่อาสาสมัคร ทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการ
สู่ผู้นาชุม ชน สมาชิ กเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะ ความรู้ ความชานาญ หรือเป็น
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เกษตรกรที่มีความชานาญ และการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการแสดงความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ (Show and Share) องค์ความรู้ ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับ
โครงการหลวงและเกษตรกรได้รับทราบร่วมกัน และสุดท้าย 6)การประยุกต์และการทาให้ข้อมูล
ถูกต้องเที่ยงตรงนั้น พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงมีการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง
ด้วยการพั ฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องและต่อยอดจากงานก่อนหน้า มีวิธีการทาข้อมูล ให้ถูกต้อง
เที่ยงตรงตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้การประยุกต์องค์ความรู้สอดคล้องกับกลุ่มพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
พร้อมทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีกระบวนการสังเคราะห์และการทดสอบองค์ความรู้ตามระเบียบ
วิธีวิจัยอย่างเป็นระบบกระบวนการในการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง การนาข้อมูลไปทดลองใน
พื้นที่ และการทวนซ้าข้อมูลทั้งในเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงที่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) กลไกการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของ
ประเทศไทย พบว่ า มู ล นิธิ โ ครงการหลวงมี ก ารจัด การความรู้ ใ นพื้ น ที่ สู ง เขตภาคเหนื อ มี ก าร
ดาเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การ
สร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกัดความรู้ การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้
และการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง โดยกลไกหลักสาคัญในการขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ในประสบผลสาเร็จเกิดจากกลไกตั้งแต่ภาวะผู้นาขององค์การเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ ผลักดันในการพัฒนาความรู้ในโครงการหลวงและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างเกษตรกร บุคลากร และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือบริบททางวัฒนธรรมทางสังคมที่มีลักษณะชุมชนดั้งเดิม พึ่งพาตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเกษตรเพาะปลูกแบบเก่า รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่งผลต่อการ
ทางานของบุคลากร และเกื้อหนุนให้วัฒนธรรมองค์ก รภายในมูลนิธิโครงการสามารถส่งเสริมให้
การแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวง โดยในมูลนิธิโครงการหลวง
หลั ก การท างานเป็ น ที ม ที่ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ห รื อ บุ ค คลให้ มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน
ขับเคลื่อนภารกิจ ทั้งทีมงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อั นนาไปสู่การพัฒนาชุมชนไปสู่
ชุมชนเข้มแข็งในมูลนิธิโครงการหลวงพื้นที่โครงการหลวงมาจากบริบททางสังคมในชุมชนวิถีชีวิต
ชนเผ่าดั้งเดิมที่เกษตรกรมีจิตสานึกของการพึ่งตนเอง ร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมตัดสินใจ เป็นปัจจัย
เกลื้อหนุนบุคลากร อาสาสมัครโครงการหลวงสามารถสื่อสาร ถ่า ยทอดเผยแพร่ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ท างวิ ช าการเกษตรเป็ นผลท าให้เ กษตรกรในชุ มชนมี คุณ ภาพชี วิต ที่ดี ขึ้น ชุม ชนมีค วาม
เข้มแข็งจากการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง
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กล่าวสรุปได้ว่าระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูง
ภาคเหนือของประเทศไทยมีระบบในการจัดการความรู้ร่วมกันในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่การสารวจแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกัดความรู้
การถ่า ยโอนและการเผยแพร่ค วามรู้ และการประยุ ก ต์และการทาให้ข้อมูลถูก ต้องเที่ยงตรงจน
นาไปสู่การพัฒนาสู่การเป็นศู นย์ การเรียนรู้ในการพั ฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ ซึ่งกลไกสาคัญการ
จัดการความรู้ในมู ลนิธิโครงการหลวงเริ่มจากผู้นาองค์กรที่มีบทบาทในการนาองค์ก ร ก าหนด
วิสัย ทัศ น์ที่ ชัดเจนส่งผลทาให้การบริหารจัดการของบุคลากร งบประมาณ โครงการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การ/ชุมชน เช่น เอื้ออาทร จิตสานึกรักชุมชนสิ่งแวดล้อม การช่วย
ซึ่งกันและกัน และการทาการเกษตรเป็นสาคัญส่งผลทาให้การทางานเป็นทีมของบุคลากรมูลนิธิ
โครงการหลวงสามารถสื่ อ สาร ประสานงาน หรื อ ถ่ า ยทอดเผยแพร่ ค วามรู้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากร
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมั่งคงและยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่สูงของ
มูลนิธิโครงการหลวง
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) พบว่า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการหลวงดอย
อินทนนท์ที่มีต่อรูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่
สู ง ภาคเหนื อ ของประเทศไทย พบว่ า เกษตรกรสมาชิ ก โครงการหลวงอิ น ทนนท์ ที่ ต อบ
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
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สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการหลวงดอยอิน
ทนนท์ที่มีต่อรูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูง
ภาคเหนือของประเทศไทย
พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ความคิดเห็นว่าการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการ
หลวงในการพั ฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย คือ มิติวัฒนธรรมองค์การภายในมูลนิธิ
โครงการหลวง (x =3.56, S.D.=0.593) มากที่สุด รองลงมาคือ มิติการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชน
เข้มแข็งในพื้นที่โครงการหลวง (x =3.55, S.D.=0.656) มิติภาวะผู้นาขององค์การภายในมูลนิธิ
โครงการหลวง (x =3.44, S.D.=0.547) มิติกระบวนการการจัดการความรู้ภายในมูลนิธิโครงการ
หลวง (x =3.42, S.D.=0.490) มิติการทางานเป็นทีมภายในมูลนิธิโครงการหลวง (x =3.36,
S.D.=0.607)
1) มิติด้านกระบวนการการจัดการความรู้ภายในมูลนิธิโครงการหลวง 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 ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการแสวงหาความรู้ใน
มูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.37, S.D.=0.651) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
โครงการหลวงกระตุ้นให้มีความสนใจในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ความรู้ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย เป็นต้น (x =3.35, S.D.=0.705) มากที่สุด
รองลงมาคือ โครงการหลวงสนับสนุนให้ติดตามแสวงหาข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ (x =3.39, S.D.=0.803)
ด้านการสร้างความรู้ พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการสร้างความรู้ในมูลนิธิ
โครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.55, S.D.=0.653) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการ
หลวงเปิดโอกาสให้อ่านหนังสือบ่อยๆ มากขึ้นกว่าในอดีตก่อนเข้าร่วมกับโครงการ (x =3.57,
S.D.=0.819) มากที่สุด รองลงมาคือ ในชุมชนภายในโครงการหลวงมีการรณรงค์ให้ชุมชนหา
ความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (x =3.53, S.D.=0.867)
ด้านการจัดเก็บความรู้ พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดเก็บความรู้ในมูลนิธิ
โครงการหลวงอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.31, S.D.=0.660) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สามารถ
หาข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เที่ยงตรงได้ตรงประเด็นตามที่ต้องการทราบได้จากชุมชนภายในโครงการ
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หลวง (x =3.38, S.D.=0.814) มากที่สุด รองลงมาคือ ในชุมชนภายในโครงการหลวงมีห้องสมุดหรือ
สถานที่อ่านหนังสือชุมชนที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน (x =3.24, S.D.=0.851)
ด้านการวิเคราะห์และสกัดความรู้ พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการวิเคราะห์
และสกัดความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.41, S.D.=0.640) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า เข้าใจที่มาที่ไปของปัญหา ว่าเกิดจากสาเหตุใดและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ได้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และชุมชนยอมรับได้ (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 ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการถ่าย
โอนและการเผยแพร่ความรู้ ในมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.61, S.D.=0.640) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในชุมชนภายในโครงการหลวงมีการจัดเวทีชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (x =3.62, S.D.=0.712) มากที่สุด รองลงมาคือ ในชุมชนภายใน
โครงการหลวงมี ส่ง เสริม การจัดการอบรมเพิ่ มพู นความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุก ารณ์เป็นปัจจุบัน
(x =3.61, S.D.=0.727)
ด้านการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นว่าการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรงในมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับปาน
กลาง (x =3.30, S.D.=0.720) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ภายในโครงการ
หลวงที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน (x =3.36, S.D.=0.797) มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ในชุมชนภายในโครงการหลวงมีหน่วยงานให้คาปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งให้คาปรึกษาในการประกอบอาชีพ (x =3.24, S.D.=0.884)
2) มิติด้านภาวะผู้นาขององค์การภายในมูลนิธิโครงการหลวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x =3.44, S.D.=0.547) เมื่อพิจารณาตามรายด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้ (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
มูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.61, S.D.=0.486) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้นา
ของโครงการหลวงมีความรู้ ความสามารถที่ชั ดเจนและสามารถอธิบายให้ชุมชนได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน (x =3.69, S.D.=0.591) มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้นาของโครงการหลวงพร้อมศึกษาหาวิธีการ

281

ทางาน ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงชุมชนในโครงการหลวงอินทนนท์ (x =3.53,
S.D.=0.605)
ด้านการแบ่งปันความรู้ พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าด้านการแบ่งปันความรู้
ในมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.64, S.D.=0.631) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้นา
ของโครงการหลวงมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนในชุมชนโครงการหลวงอิน
ทนนท์ได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ (x =3.70, S.D.=0.664) มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้นาของโครงการ
หลวงได้จัดให้มีการอบรมสัมมนา สาธิต ความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดาเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพเกษตร (x =3.58, S.D.=0.744)
ด้านการเป็นนักฝึกฝนปฏิบัติความรู้พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็ นว่าการเป็นนัก
ฝึกฝนปฏิบัติความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.66, S.D.=0.703) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้นาของโครงการหลวงมีการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจริง ในการสาธิตงานหรือการ
อบรมกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการหลวง (x =3.33, S.D.=0.894) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้นา
ของโครงการหลวงได้ร่วมลงมือปฏิบัติงานจริงกับบุคลากรในโครงการและชุมชนชาวไทยภูเขาใน
พื้นที่ของโครงการหลวงอินทนนท์ (x =3.22, S.D.=0.921)
ด้านการเป็นผู้จัดการเครือข่าย พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการเป็นผู้จัดการ
เครือข่ายในมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.23, S.D.=0.785) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้นาของโครงการหลวงมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชาและชุมชนชาว
ไทยภูเขาในพื้นที่ของโครงการหลวงอิ นทนนท์ (x =3.24, S.D.=0.967) มากที่สุด รองลงมาคือผู้นา
ของโครงการหลวงส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกโครงการหลวง (x =3.21, S.D.=0.875)
3) มิติด้านวัฒนธรรมองค์การภายในมูลนิธิโครงการหลวง โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก
(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
วัฒนธรรมทางความคิดพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวัฒนธรรมทางความคิดใน
มูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (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
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อโครงการหลวงเข้ามาพัฒนาชุมชน (x =3.40, S.D.=0.873) วั ฒ น ธ ร ร ม
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ทางการกระท าพบว่ า ประชากรตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ห็ นว่ า วั ฒ นธรรมทางการกระทาในมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.66, S.D.=0.703) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ชุมชน
พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อโครงการหลวงเข้ามาพัฒนาชุมชน เช่น การ
วางแผนการเงินในครอบครัว การประกอบอาชีพ ความคิดริเริ่ม การแก้ไขปัญหาการทางาน เป็นต้น
(x =3.69, S.D.=0.749) มากที่สุด รองลงมาคือ ในปัจจุบันชุมชนมีพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพที่นาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (x =3.63, S.D.=0.822)
วัฒ นธรรมทางวั ต ถุพ บว่ า กลุ่ มตั ว อย่ า งส่ วนใหญ่เ ห็ น ว่า วั ฒ นธรรมทางวัต ถุ ใ นมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.61, S.D.=0.704) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในปัจจุบัน
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 ชุมชนมีอุปกรณ์การดารงชีพรวมถึงโครงสร้างทางวัตถุในการ
ดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อโครงการหลวงเข้ามาพัฒนาชุมชน
(x =3.59, S.D.=0.805)
4) มิติด้านการทางานเป็นทีมภายในมูลนิธิโครงการหลวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (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
โครงการหลวงอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.35, S.D.=0.654) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าชุมชนใน
โครงการหลวงมีการวางเป้าหมายวัตถุประสงค์ แผนการดาเนินการร่วมกันและมีการร่วมมือกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (x =3.42, S.D.=0.864) มากที่สุด รองลงมาคือ มีบทบาท หน้าที่ ที่ชัดเจนก่อนลง
มื อ ท างานในโครงการต่ า งๆ ภายในมู ล นิ ธิ ห รื อภายในชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขาในโครงการหลวง
(x =3.36, S.D.=0.832) ทีมงานหรือชุมชนชาวไทยภูเขาภายในโครงการหลวง มีการประชุมชี้แจง
วิธีการ เป้าหมายของงาน ร่วมกัน (x =3.32, S.D.=0.825) และสุดท้ายบุคลากรและชุมชนชาวไทย
ภูเขาในโครงการหลวง มีการกาหนดเวลาของแต่ละงาน กิจกรรม อย่างชัด เจนว่าต้องเสร็จสิ้นเมื่อไร
(x =3.29, S.D.=0.864)
รูปแบบการทางานเป็นทีมพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการทางานเป็น
ทีมในมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.37, S.D.=0.641) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า โครงการหลวง มีทีมงานช่วยเหลือที่ไม่ได้ อยู่ในบริเวณชุมชนและ มีเครือข่ายนอกชุมชนที่
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ยินดีให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ (x =3.39, S.D.=0.872) มากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรและชุมชน
ภายในโครงการหลวงมีการจัดตั้งทีมทางานเฉพาะกิจ เฉพาะงานนั้นๆ เป็นกรณีๆไปจนกว่างานจะ
แล้วเสร็จ (x =3.38, S.D.=0.789) การทางานภายในโครงการหลวง บุคลากรและชุมชนมีการแบ่ง
ทีมงาน สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน (x =3.36, S.D.=0.747) และสุดท้ายโครงการหลวง มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหรือคนในชุมชนที่มีประสบการณ์มายาวนาน
(x =3.34, S.D.=0.817)
5) มิติการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่โครงการหลวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x =3.55, S.D.=0.656) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง
(x =3.61, S.D.=0.672) มากที่สุด รองลงมาคือ คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง (x =3.46, S.D.=0.701)
เมื่อพิจารณาตามรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าองค์ประกอบ
ของชุมชนเข้มแข็งในพื้นโครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.61, S.D.=0.672) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ชุมชนภายในโครงการหลวงมีความรักท้องถิ่น รักชุมชน (x =3.75, S.D.=0.865) มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ชุม ชนภายในโครงการหลวงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยความพอเพียง ไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน (x =3.67, S.D.=0.815) ชุมชนภายในโครงการหลวงเป็นชุมชนที่มีบุคคลที่
หลากหลายมารวมกัน (x =3.66, S.D.=0.829) ชุมชนภายในโครงการหลวงมีเป้าหมายร่วมกันในการ
คานึงถึงสาธารณะประโยชน์ของชุมชนภายในโครงการหลวงสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน
ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ (x =3.64, S.D.=0.910) ชุมชนภายในโครงการหลวงมีจิตเอื้ออาทร
ต่อกัน (x =3.64, S.D.=0.855) ชุมชนภายในโครงการหลวงมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างทั่วถึง
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยา (x =3.63, S.D.=0.911) ชุมชนภายในโครงการหลวงมีการ
จัดการบริห ารกลุ่ม ที่ ห ลากหลายและมี เครือ ข่ายที่ดี (x =3.62, S.D.=0.814) ชุม ชนมากกว่ า
ผลประโยชน์ส่วนตน (x =3.57, S.D.=0.887) ชุมชนภายในโครงการหลวงมีอิสระในการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน (x =3.58, S.D.=0.939) ชุมชนภายในโครงการหลวงมีการจัด
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (x =3.55, S.D.=0.920) ชุมชนภายในโครงการ
หลวงมีการส่งเสริมสร้างผู้นาชุมชนสืบต่อกันมา (x =3.53, S.D.=0.921) และสุดท้ายชุมชนมีความ
มั่นคงในการดารงชีวิตและสังคม (x =3.42, S.D.=0.897)
คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าคุณลักษณะของ
ชุมชนเข้มแข็งในพื้นโครงการหลวงอยู่ในระดับมาก (x =3.46, S.D.=0.701) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ชุมชนภายในโครงการหลวงมีเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในการช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (x =3.57, S.D.=0.887) มากที่สุด รองลงมาคือ สามารถพัฒนาชีวิตความ
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เป็ น อยู่ ข องตนเอง ได้ ด้ ว ยตั ว เองและความเป็ น ชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขาในโครงการ (x =3.54,
S.D.=0.962) ชุมชนภายในโครงการหลวงมีแผนการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นชุมชน
พึ่งพาตนเองได้ในที่สุด (x =3.52, S.D.=0.856) เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนภายในโครงการหลวง
ว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ (x =3.49, S.D.=0.900) สมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่าน
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)
5.1.3 จากการศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดการ
ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า ว่าสภาพปัญหาในการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของ
มูลนิธิโครงการหลวงมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม กระแสสังคม และเศรษฐกิจเขต
ขอบเงื่อนไขด้านระยะเวลา งบประมาณในการวิจัยทาให้ไม่สามารถนาผลการศึกษามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้ในช่วงเวลาความต้องการ ส่งผลทาให้เกษตรกรประชาชนในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือมี
แนวโน้ม ในการประกอบอาชีพ ในนอกพื้ นที่หรือเน้นการท่องเที่ยวในพื้ นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ด้วย
ข้อจากัดด้านการจัดการด้านแหล่งเพาะปลูก วัส ดุอุปกรณ์ แรงงานในการผลิตทาให้ไม่สามารถนา
องค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรไปปฏิบัติได้ตามหลักวิชาการเกษตร นอกจากนี้แล้วกระแสธุรกิจ
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
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นสาคัญส่งผลทาให้ทรัพยากรดิน ป่าไม้ ทรุดโทรมตามลาดับ นอกจากนี้
แล้วหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาควรกาหนดแผนงานในการพัฒนาบริการวิชาการให้
สอดคล้ อ งกั บ โครงการหลวงอย่ างเหมาะสมต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง บุค ลากรสามารถให้
ค าแนะน าเกษตรกรได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ใน
โครงการหลวงได้รับการสนับสนุนและพั ฒนาต่อเนื่อง เพื่ อส่งเสริมนวัตกรรมและการบริหาร
การตลาดภาคเกษตรอย่า งเหมาะสมต่อเนื่อง โดยดาเนินการส่งเสริมศักยภาพประชาชน ชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นหรือร่วมพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ในชุมชน หรือ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับชุมชนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสานึกที่ดีต่อชุมชนอนุรักษ์พื้นป่า
ชุมชน วัฒนธรรมวิถีชีวิตให้เหมาะสมอันจะนาไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคคลในชุมชนและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงควร
ส่งเสริมให้คาแนะนา ให้คาปรึกษากับเกษตรในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับรู้องค์ความรู้ทางวิชาการ
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อย่างต่อเนื่องเหมาะสม อย่างใกล้ชิดจากบุคลากรศูนย์ อาสาสมัครโครงการแต่ด้วยข้อจากัดในบ้าง
พื้นที่ห่างไกลทาให้ไม่สามารถได้รับคาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และมูลนิ ธิโครงการหลวงควรส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา
และเป็ น ทุ นมนุษ ย์ ข ององค์ ก ร โดยที่องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้ องพั ฒนา
สวัสดิการพื้นฐานให้มีความทั่วถึง นอกจากนี้ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือกับสมาชิกของมูลนิธิ
โครงการหลวงในการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เขตภาคเหนื อ และควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ท าสื่ อ
ประชาสัม พั นธ์ ค วามรู้ ด้า นการเกษตรในแหล่งให้ ความรู้ ใ นศูนย์ ก ารเรี ย นรู้หรื อสถานี หลัก อยู่
ตลอดเวลาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับเกษตรกรในพื้นที่สูงอย่างสม่าเสมอ
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงใน
การพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย ผู้วิจัยสามารถศึกษาตามวัตถุประสงค์และสามารถ
นามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
5.2.1 จากการศึกษากระบวนการบริหารงานของมูล นิธิโครงการหลวงในเขตพื้นที่สูงทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงเป็นโครงตามพระราชดาริที่มุ่งช่วยชาวเขา
ให้ช่วยตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมูลนิธิโครงการ
หลวงมีกระบวนการการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่ อมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรในเขต
พื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการส่งเสริมภาคเกษตร ผ่านการสนับสนุนการทดสอบ สาธิต
วิจัย มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนและบุคลากรของโครงการหลวงในการจัดการ
ความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีภาคเกษตรที่เหมาะสมกับในพื้น
ที่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ โดยรูปแบบการจัดการของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นเผยแพร่
ความองค์ความรู้ด้วยวิธีการจัดการความรู้ผ่านระบบการจัดการของโครงการหลวง สถานที่ตั้งของ
โครงการหลวง ฝ่ายพัฒนา สถานีหลัก รูปแบบของเอกสาร สิ่งพิมพ์ งานวิ จัย เทคโนโลยีสื่อต่างๆ
และตัวบุ คคล นัก วิชาการ ผู้ป ฏิบัติการในพื้ นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้ นที่สูง
ภาคเหนื อ ซึ่ง การจัดการความรู้ใ นมูล นิธิโ ครงการหลวงเป็ นการนาองค์ความรู้ ประสบการณ์
กระบวนการ หรือข้อมูลเพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิชาการ
ภาคเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการตลาดด้วยความเข้าใจทาอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดการ
ความรู้ออกเป็ นส่วนย่ อยๆ ของการเปลี่ย นผ่านความรู้จากแหล่ งความรู้ไ ปสู่ก ารใช้ความรู้ อั น
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน สาคัญตั้งแต่วิธีการดาเนินการแสวงหาความรู้ การสร้ างองค์ความรู้ การ
ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมความรู้ หรือการถ่ายทอดความรู้เผยแพร่ความรู้ไปสู่การปฏิบัติกับภาค
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เกษตรอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการ
หลวงในเขตพื้ น ที่ สู ง ทางภาคเหนื อ ของประเทศไทยมี แ สวงหาองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ จาก
กระบวนการทดลอง วิจัย เพื่อเป็นปัจจัยนาเข้าสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ หรือการจัดเก็บความรู้
ทางวิ ช าการในรู ป แบบของเอกสาร งานวิ จั ย ฝึ ก อบรม หรื อ การแลกเปลี่ ย นความรู้ ต่ า งๆ ใน
กระบวนการดาเนินการของโครงการหลวง โดยมีการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกษตร
เพื่อให้สมาชิกโครงการหลวงสามารถสร้างผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นภารกิจ หรือผลลัพธ์ที่
สาคัญของกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งนี้ผลกระทบหรือข้อมูลทางวิชาการเกษตรที่ได้รับ
จากการจัดการความรู้ถูกการประเมินจัดเก็บสู่กระบวนการจัดทาวิจัย หรือการสกัดข้อมูลในการ
สร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีปัจจัยจากองค์กรที่
สาคัญเช่นผู้นาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การทางานเป็นทีมขององค์กร หรือการกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการบริหารองค์กรร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับสมชาย รัตนคช
(2557)ได้ศึกษาการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา ได้อธิบายให้เห็นว่าแนวคิด
เรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนามาใช้ พัฒนาสถาบันได้อย่างเหมาะสมยิ่ง
ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิ ดการสร้าง
สิ่งใหม่ๆ และการถ่ายโอนความรู้ที่องค์การมีภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่มีความคิด สร้างสรรค์
หรือภายนอกตัวบุคคลที่มีการเรียนรู้ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านองค์การ คือ การบริหารจัดการ
และวัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู้ การมีวิสัยทัศน์ร่วม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ด้าน
บุคคล คือ การเป็นบุคคลที่รอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ และ 3)
ด้านผู้นา คือ ผู้นาที่มุ่งนาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาที่มีบทบาทเป็นเพื่อนร่วมงาน และผู้นาที่มีหน้าที่เป็น
ผู้จัดการ เป็นต้น
5.2.2 จากการศึกษาระบบและกลไกในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการ
พัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีระบบในการจัดการความรู้ร่ วมกันในการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบตั้งแต่การสารวจแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์
และสกัดความรู้ การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้อง
เที่ยงตรงจนนาไปสู่การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาพื้ นที่สูงภาคเหนือ ซึ่งกลไก
สาคัญการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มจากผู้นาองค์กรที่มีบทบาทในการนาองค์กร
กาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนส่งผลทาให้การบริหารจัดการของบุคลากร งบประมาณ โครงการเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การ/ชุมชน เช่น เอื้ออาทร จิตสานึ กรักชุมชนสิ่งแวดล้อม การ
ช่วยซึ่งกั นและกั น และการทาการเกษตรเป็นส าคัญส่งผลทาให้การทางานเป็นทีมของบุคลากร
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มูลนิธิโครงการหลวงสามารถสื่อสาร ประสานงาน หรือถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ระหว่างบุคลากร
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ งเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมั่งคงและยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่สูงของ
มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นไปตามมิติ 5 มิติ ได้แก่ มิติกระบวนการการจัดการความรู้ มิติภาวะ
ผู้นาขององค์การ มิติการวัฒนธรรมองค์การ มิติการทางานเป็นทีม และมิ ติการพัฒนาชุมชนไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งปัจจัย 5 มิติสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยที่มูลนิธิโครงการหลวงมีผู้นาองค์กรที่มีวิสัยในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในองค์กรจาเป็นอย่างยิ่งที่วัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมชุม ชนเกื้อหนุนให้เกิดการจัดการ
ความรู้อย่า งเป็นระบบผ่า นการแสวงหาความรู้ จัดเก็ บความรู้ หรือการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
เกษตรกร โครงการหลวง และหน่วยงานภายนอกของประชาชนที่ดีขึ้น โดยผ่านกระบวนการทางาน
เป็นทีมของบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง ทาให้ประชาชนและชุมชนเกิดความเข้ มแข็ง ประชาชน
สามารถปกครองตนเองในชุมชนได้อย่างมั่งคง เข้มแข็งและเกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตชีวิตที่ดี
จากกระบวนกาจัดการความรู้ข องมูล นิธิโครงการหลวง ซึ่งสอดคล้องกั บผลการศึก ษาวิจัย เชิง
คุ ณภาพและเสริ ม ด้วยวิจัย เชิ ง ปริมาณ พบว่า ระบบและกลไกในการจัด การความรู้ของมู ลนิ ธิ
โครงการหลวงมีปัจจัยด้าน มิติวัฒนธรรมองค์การภายในมูลนิธิโครงการหลวง มากที่สุด รองลงมา
คือ มิติการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่โครงการหลวง มิติภาวะผู้นาขององค์การภายใน
มูลนิธิโครงการหลวง มิติกระบวนการการจัดการความรู้ภายในมูลนิธิโครงการหลวง มิติการทางาน
เป็นทีมภายในมูลนิธิโครงการหลวง สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยสาคัญของมูลนิธิโครงการหลวงใน
กระบวนการจัดการความรู้ในโครงการหลวงเกิดจากองค์ประกอบที่สาคัญในรูปแบบประสิทธิผล
การจัดการความรู้ของมูล นิธิโครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สูงภาคเหนือเกิ ดจากวัฒนธรรม
องค์ ก ารภายในมู ล นิธิโ ครงการหลวงที่ส่งผลท าให้บุคลากร นโยบาย วิสัย ทัศน์เป็นในทิศทาง
เดียวกัน โดยที่คุณลักษณะ และองค์ประกอบของชุมชนที่มุ่งหวังพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่
เป็นปัจจัยเสริมที่สาคัญในการจัดการความรู้ในโครงการหลวง นอกจากนี้แล้วมิติภาวะผู้นาของ
องค์การภายในมูลนิธิโครงการหลวง กระบวนการการจัดการความรู้และการทางานเป็นทีมภายใน
มูลนิธิโครงการหลวงเป็นระบบกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วยการ
จัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงนาไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ด้วยยระบบและกลไกในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มจากการแสวงหาความรู้และ
การสร้างความรู้จากผู้นาโครงการหลวงมีวิสัยทัศน์ในการแสวงหาความรู้จากหน่วยงานที่ชานาญ
การ สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการร่วมกั บแนวคิดในการพัฒนาของโครงการหลวงมีลักษณะของ
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การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Development) ตั้งแต่ชาวไทยภูเขา ชุมชน องค์กรระดับ
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานภาครัฐ โดยมีการจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกัด
ความรู้ผ่านกระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลหรือการจัดการข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้าทดลอง
จัดเก็บข้อมูลไว้ในแหล่งเรียนรู้ในการให้บริการประชาชน สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารโครงการหลวง วีซีดี
เว็บไซด์ และบุคลากร อาสาสมัครของโครงการหลวงในการให้คาแนะนา และฝึกอบรมให้กั บ
เกษตรในพื้นที่ในสถานีหลักต่างๆ โดยมีลักษณะของการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research : PAR) ระหว่างประชาชน/ชาวบ้าน สถาบันการศึกษา องค์กร
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐร่วมกันในการแสวงหาความรู้ ความจริงที่ถูกต้องในการพัฒนา/เรียนรู้
ร่วมกันของประชาชนรู้จักชุมชน และการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์และการทา
ให้ ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรงผ่ า นกระบวนการอบรม สั ม มนา ปฏิ บั ติ ง านจริ ง โดยนั ก วิ ช าการ
อาสาสมั คร เจ้า หน้า ที่โครงการ สู่ผู้นาชุมชน สมาชิก เกษตรกรนาความรู้ที่ได้รับกระจายสู่กลุ่ม
เกษตร พร้อมทั้งโครงการหลวงมีการประเมินจากเจ้าหน้าที่และการรายงานผลจากเกษตรกรเป็น
การสื่อสารข้อมูลแบบสองทางระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน บริหารการตัดสินใจ และรับผลประโยชน์จากโครงการหลวงบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมตามหลักกระบวนการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตย สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นาองค์กร
เป็นกลไกสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์องค์กรในการแสวงหาความรู้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่
การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาโดยยึ ด การบริ ห ารจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ ปรึ ก ษาหารื อ ในการ
ดาเนินการร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ ง
ภายในและภายนอกองค์กร หรือทีมงานในองค์กร บรรยากาศวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมให้มี
ส่วนร่ วมในการพั ฒนาร่ วมกั น ท าให้ ทุก คนทราบถึงทิ ศทางเป้าหมายขององค์ก รไปในทิ ศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเถลิงศักดิ์ เสนาคา (2557) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศ
ทางบวกต่อผลการดาเนินงานขององค์การไม่แสวงกาไร คือ รูปแบบภาวะผู้นาบารมี มีการใช้ ICT
ในมิติการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล และบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการอานวยการ
ในมิติการจัดการการเงินและการระดมทุน โดยที่ผู้นามีรูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในมิติของ
การกระตุ้ น ปั ญ ญาร่ว มอยู่ ใ นตั ว ผู้ น าด้ว ย บทบาทที่ โ ดดเด่ น คื อ เป็ น ผู้ ใ ห้ คาปรึ ก ษาให้ กั บ คณะ
ผู้บริหารและพนักงาน และมีบทบาทสาคัญในการสร้างความเชื่อถือและการยอมรับองค์การจาก
สาธารณชนโดยอาศัย เชื่อเสียง สถานะทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีอยู่ในตัวคณะกรรมการ
อานวยการ โดยที่ผลการศึกษาของสมนึก เพชรช่วย[3]เห็นว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การจัดการ
ความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการอธิบายและทานายพฤติกรรมการทางานเชิง
นวัตกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยร้อยละ 77.20 เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ หทัยวรรณ วิศว
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กุลวาณิช (2557) ได้ใช้เทคนิคที่การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research : PAR) พบว่า การประยุกต์เทคนิคการบริหารแบบสมดุล มาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่เหมาะสมมี 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านนักเรียน มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน มุ ม มองด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา และมุ ม มองด้ า นงบประมาณและทรั พ ยากร ส่ ว น
กระบวนการบริหารแบบสมดุลที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ 4 ประการ คือ 1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร 2) ทักษะทางการบริหาร 3) กระบวนการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม PAOR ที่เป็นพลวัติ (Dynamic) และ 4) การพัฒนาที่เป็นระบบมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทุกกระบวนการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
5.2.3 สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดการ
ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า การพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการ
หลวง สามารถน าองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเกษตรน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ กั บ เกษตรกรได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภาพประสิท ธิผล แต่ข้ อจากัดด้านงบประมาณวิจัย พร้อมกับกระแสการเปลี่ย นแปลง
สิ่งแวดล้อม กระแสสังคม และเศรษฐกิจทาให้มี แนวโน้มในการประกอบอาชีพในนอกพื้นที่หรือ
เน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ และปัญหากระแสธุรกิจการเกษตรของกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน
เป็ นปั จจัยส าคั ญที่ ทาให้เกษตรกรมุ่งเน้นการเพาะเชิงอุตสาหกรรมการเกษตรมากที่สุด ซึ่งการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีความยั่งยื นมากขึ้นเป็นต้องอาศัย การสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ภาคีเครือข่ายร่วมกันตั้งแต่พัฒนาวิชาการ
เกษตร การตลาด สิ่งแวดล้อม การคมนาคม สาธารณะสุขในชุมชน สถานศึกษา ตลอดจนระบบ
สหกรณ์ที่เข้มแข็ง เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงมาจาก
กระบวนการวิจัย แบบมี ส่วนร่วม โดยมีบุคลากรโครงการหลวง นัก วิชาการสถาบันการศึก ษา
เกษตรกร ซึ่งมีข้อจากัดด้านแหล่งเงินทุนวิจัย ระยะเวลาทาให้ใช้งบประมาณจานวนมาก จาเป็นต้อง
อาศัยหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนร่วมดาเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภาครัฐหรือส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมเกษตรในพื้นที่และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคชั้นพื้นฐาน
ให้กับ เกษตรกรและสมาชิก มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อจัดสรรทรัพยากรชุมชนให้เกิ ดประโยชน์
สู ง สุ ด ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมเป็ น ต้ น สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
สอดคล้องกับพงศกร กาวิชัย (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานโยบายเกษตรอินทรีย์ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน และเทศบาล
ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. พบว่า รูปแบบของกระบวนการนโยบายเกษตร
อินทรีย์ของทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วย 1. บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อกระบวนการทาง
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นโยบายเกษตรอินทรีย์ และ 2. วิธีการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายเกษตรอินทรีย์ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น สาหรับปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัย ด้านโครงสร้างสถาบัน องค์กร และกลุ่ม
ในชุมชนของทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมี 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 1.ด้านโครงสร้าง อานาจ และหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อบต.แม่ทา และ ทต.ลวงเหนือ) 2.ด้านโครงสร้าง อานาจและหน้าที่ของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน (สถาบันทรัพยากรและการเกษตรยั่งยืน และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบล
ลวงเหนือ) และ 3.ด้า นโครงสร้า งอานาจและหน้าที่ของหน่วยงาน/กลุ่มอื่น ภายในชุมชน และ
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของอติญาณ์ ศรเกษตริน และคณะ(2557) พบว่ากระบวนการทางานแบบมี
ส่วนร่วมทาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการคิด การทางานอย่างมีระบบ และเกิดการเรียนรู้ต่อ
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผลจากการทางานร่วมกันส่งผลให้ตลาดมีการพัฒนามากขึ้น ควรสร้าง
ความตระหนัก แก่ ผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้ องให้เข้ามาสร้างวิสัย ทัศน์ร่วมกั น การให้ความสาคัญกั บการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสร้างความตระหนักของภาคประชาชนเกี่ยวกับอาหาร
ปลอดภัย
องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงใน
การพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า กระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการ
หลวงในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยมีโครงสร้าง ขั้นตอนในการดาเนินการผ่าน
สถานีหลัก ศูนย์พัฒ นาโครงการในพื้นที่ที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีส่วนงานของมูล นิธิโครงการหลวง
สนับสนุนและมีแผนการดาเนินงานองค์กรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่บุคลากร งบประมาณ และการ
จัดการอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
กาหนดไว้ชัดเจน โดยเฉพาะกระบวนการบริหารจัดการของมูลนิธิโครงการหลวงมีการดาเนินการ
พัฒนาวิชาการให้มีสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์
ในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมภาคเกษตร ผ่านการสนับสนุนการทดสอบ สาธิต วิจัย มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนและบุคลากรของโครงการหลวงในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการ
หลวงเป็นการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีภาคเกษตรที่เหมาะสมกับในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาพื้นที่สูงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนบนพื้นที่สูง
ซึ่ง ระบบและกลไกการจั ดการความรู้ของมูล นิธิ โครงการหลวงในการพั ฒนาพื้ นที่สู ง
ภาคเหนือของประเทศไทยมีระบบในการจัดการความรู้ร่วมกันในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่การสารวจแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกัดความรู้
การถ่า ยโอนและการเผยแพร่ค วามรู้ และการประยุ ก ต์และการทาให้ข้อมูลถูก ต้องเที่ยงตรงจน
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นาไปสู่การพั ฒนาสู่การเป็นศูนย์ การเรียนรู้ในการพั ฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ ซึ่งกลไกสาคัญการ
จัดการความรู้ในมู ลนิธิโครงการหลวงเริ่มจากผู้นาองค์กรที่มีบทบาทในการนาองค์ก ร ก าหนด
วิสัย ทัศ น์ที่ ชัดเจนส่งผลทาให้การบริหารจัดการของบุคลากร งบประมาณ โครงการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การ/ชุมชน เช่น เอื้ออาทร จิตสานึกรักชุมชนสิ่งแวดล้อม การช่วย
ซึ่งกันและกัน และการทาการเกษตรเป็นสาคัญส่งผลทาให้การทางานเป็นทีมของบุคลากรมูลนิธิ
โครงการหลวงสามารถสื่ อ สาร ประสานงาน หรื อ ถ่ า ยทอดเผยแพร่ ค วามรู้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากร
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมั่งคงและยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่สูงของ
มูลนิธิโครงการหลวง
จากการศึกษากระบวนการ ระบบและกลไกในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง
มีลักษณะของการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผ่านรูปแบบขั้นตอนของการทดสอบ สาธิต วิจัย และสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
รูปแบบการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงผ่านโครงการหลวงด้วยการถ่ายทอดความรู้
เผยแพร่ความรู้ไปสู่การปฏิ บัติกับภาคเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมูลนิธิโครงการหลวงพัฒนา
ความรู้ภาคเกษตรที่เหมาะสมกับในพื้นเริ่มจากการแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้จากผู้นา
โครงการหลวงมี วิ สัย ทั ศ น์ ใ นการดาเนิน งาน การแสวงหาความรู้ การจัด เก็ บ ความรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research : PAR) ระหว่างประชาชน/ชาวบ้าน องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐในการดาเนิน
โครงการร่วมกันผ่านที่ตั้งโครงการหลวง รูปแบบของเอกสาร สิ่งพิมพ์/สื่อต่างๆ นักวิชาการ และผู้
ปฏิบัติการในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่าในการจัดการจัดการความรู้ในโครงการหลวงมีรูปแบบการ
จัดการเชิงระบบตั้งแต่ผู้นาองค์กร การบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู้ การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของประชาชนในชุมชน องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทาให้การพัฒนาพื้ นที่
ร่วมกันของคนในชุมชนพร้อมทั้งมีการแสวงหาความรู้ เก็บความรวมและถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ โดยที่วัฒนธรรมองค์กร บทบาทผู้นามูลนิธิโครงการเป็นกลไกสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์
องค์กรในการแสวงหาความรู้ใ นการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเรียนรู้และการพัฒนาโดยยึดการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมหรือปรึกษาหารือในการดาเนินการร่วมกันของบุคลากรในองค์กร
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมใน
การพั ฒนาร่วมกั นทาให้ทุก คนทราบถึงทิศทางเป้าหมายในการพั ฒนาการเกษตรไปในทิศทาง
เดียวกัน
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ซึ่งรูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูง
ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบด้วย มิติวัฒนธรรมองค์การ มิติการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชน
เข้มแข็งในพื้นที่ มิติภาวะผู้นาขององค์การ มิติกระบวนการการจัดการความรู้ และมิติการทางาน
เป็นทีม โดยมูลนิธิโครงการหลวงมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในองค์กรและมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรชุมชนในพื้นที่สูงภาคเหนือ
สามารถอธิบายตามรูปภาพดังต่อไปนี้

ภาวะผู้นาของ
องค์การ
วัฒนธรรม
องค์การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ

การทางานเป็น
ทีม

แบบมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดการ
ความรู้

การพัฒนา
ชุมชนไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง
ในพื้นที่

ภาพที่ 5.1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง
ในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ
จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการบริหารงาน ระบบและกลไกในการจัดการ
ความรู้ มีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่สาคัญได้แก่ ภาวะผู้นาขององค์การ การวัฒนธรรมองค์การ การ
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรเข้มแข็ง การทางานเป็นทีม และกระบวนการการจัดการความรู้ในการ
จัดการความรู้ในองค์กรโดยกระบวนหรือกลไกสาคัญในการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพที่
สาคัญได้แก่ กระบวนการบริหารและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างองค์กร เกษตรกร บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาความรู้ทางวิชาการร่วมกัน
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การพัฒนาองค์ความรู้และการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในการพัฒนาบุคลากร องค์กร
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
การจัดการความรู้ คือ ในการจัดการความรู้ในองค์กรเป็นการดาเนินการร่วมกัน ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรร่วมกันตั้งแต่การแสวงหาความรู้ การ
สังเคราะห์สกัดความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรและองค์กร เริ่มตั้งแต่
ผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และสร้างสามารถศรัทธา บรรยากาศในองค์กรให้เ กิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างบุคคล และองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สาคัญในการพัฒนาสู่การทางานเป็น
ทีมในองค์กรทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และมีทัศนคติในการจัดการความรู้ให้ไปใน
ทิศทางเกี่ยวกันกับองค์กร
ภาวะผู้นาขององค์กร คือ การจัดการความรู้ให้เกิด ประสิทธิผลจาเป็นต้องมีผู้นาองค์กรที่มี
วิสัยทัศน์ในการกาหนดทิศทางองค์กรในการพัฒนาที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นาที่มีบารมีใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรศรัทธาและปฏิบัติตามนโยบายในการแสวงหาความรู้
สังเคราะห์ความรู้ หรือถ่ายทอดความรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัฒนธรรมองค์กร คื อ ระเบียบแบบแผน ค่านิยม แนวทางปฏิบัติ หรือบรรยากาศของ
องค์กรที่เอื้ออานวยหรือสอดคล้องกับการแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของสมาชิก
ในองค์กรจนมีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น
การพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรเข้มแข็ง คือ คุณลักษณะที่เหมาะสมสามารถบริหารจัดการ
ความรู้ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติไ ด้ เหมาะสมตั้ งแต่ บุค ลากรมีค วามรั บผิ ดตอบต่ อ ตนเอง องค์ ก ร นึก ถึ ง
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสาคัญ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร
การทางานเป็นทีม คือ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรฝ่ายต่างๆ มีขั้นตอนการทางานอย่างเป็นระบบ
ชัดเจนตั้งแต่แผนงาน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล หรือการพัฒนา โดยสมาชิกในองค์กร
เข้ า ใจเป้ า หมายในการปฏิบั ติ อย่ างชั ดเจน ความร่ วมมื อร่ ว มใจกั น การแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล การ
ถ่ายทอดความรู้ และแบ่งงานกันทาตามหน้าที่อย่างชัดเจนทาให้การดาเนินการจัดการความรู้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์กร
ระบบและกลไกในการจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นการดาเนินการ
ร่วมกันหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร สมาชิกในองค์กร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในองค์ ก ร โดยอาศัย การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ดาเนินการ การ
ประเมินผล หรือการรับผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งการจัดทารายงานวิจัย การทดสอบ สาธิต
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ วิธีการ หรือแนวทางที่เหมาะสมกับการพั ฒนาองค์กร โดยมีการจัดทา
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ฐานข้ อ มู ล ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ รู ป แบบเอกสาร รายงานวิ จั ย ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยเฉพาะการสะสมองค์ความรู้ผ่านการถ่ายทอดสู่บุคลากรหรือการพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์ใน
องค์กร เป็นต้น
สรุปได้ว่าการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอินทนนท์มีระบบ กลไกที่
มีคุณลักษณะ อัตลักษณ์ที่เด่นชัดในการจัดการความรู้ คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์
และสกัดความรู้ การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์และการทาให้ข้อมูลถูกต้อง
เที่ ย งตรงในลั ก ษณะของการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research : PAR) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากผู้บริหารองค์กร บรรยากาศในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การทางานเป็นทีมในองค์กร
และความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นรูปแบบและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ของ
มูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอินทนนท์
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลควรกาหนดพันธกิจ นโยบายด้านเกษตรอุตสาหกรรมในระดับจุลภาคและมหา
ภาคให้ เ กิ ด การผลิ ต สิ น ค้ า การเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพและส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคภายในประเ ทศและ
ต่างประเทศมี การจัดการตลาด การขนส่ง หรือการส่งออกพืชผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ
2) รัฐบาลควรส่งเสริมนโยบายพัฒนาการเกษตรในพื้นที่สูงภาคเหนือผ่านองค์ความรู้ทาง
วิชาการเกษตรที่ได้จากการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวง
3) รัฐบาลควรร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรให้ได้รับคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล
4) รัฐบาลควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือให้
เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่สาคัญในระดับประเทศและในเขตภูมิภาค
5.3.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) มูลนิธิโครงการหลวงควรปรับปรุงกระบวนการบริหารงานในมูลนิธิโครงการหลวงให้
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นเขตภาคเหนื อ เช่ น การเพิ่ ม ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวง จ านวนบุ ค ลากร
อาสาสมัครในการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ให้เพียงพอต่อพื้นที่ที่ต้องการพัฒนา และการจัดเก็บองค์
ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบเอกสาร อบรม ทดลอง วิจัย ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นทุนมนุษย์ที่
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มีความเชี่ยวชาญทางการเกษตร และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่ น
ได้อย่างต่อเนื่อง
2) มูลนิธิโครงการหลวงควรปรับปรุงระบบ กลไกในการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวง
ควรพัฒนามิติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร อาสาสมัครให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
ในการให้คาแนะนา ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการกับเกษตรกร โดยเฉพาะการปรับรูปแบบ
การทางานเป็นทีมของบุคลากร อาสาสมัครให้มีสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติ การถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ที่กระชับ ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจในแต่ละโครงการและ
สอดคล้องกับขั้นตอนในการจัดการความรู้ในมูลนิธิโครงการหลวงอย่างเหมาะสม
2.1) มูลนิธิโครงการหลวงควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อาสาสมัครให้มีศักยภาพใน
การทางานเป็นทีมให้มีความต่อเนื่อง
2.2) มูลนิธิโครงการหลวงควรส่งเสริมการจัดการความรู้ ด้านการถ่ายโอนและการ
เผยแพร่ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในโครงการหลวงหรือการสื่อสารจากโครงการหลวงสู่
ภายนอก ควรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.3) มูลนิธิโครงการหลวงควรส่งเสริม พัฒนาทุกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงภายใต้
มูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สาหรับชุมชนและผู้ที่สนใจให้ได้ เพื่อเป็นการกระจาย
ความรู้สู่การนาไปปฏิบัติจริงของชุมชน ไม่ว่าในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ หรือศักยภาพของบุคลากร
ภายในในการนาความรู้ไปเผยแพร่
2.4) มู ล นิธิโครงการหลวงควรส่งเสริมพั ฒนาศัก ยภาพบุคลากร อาสาสมัคร
โครงการหลวงให้เป็นบุคลากรที่เป็นทุนมนุษย์
2.5) มูลนิธิโครงการหลวงควรส่งเสริมศักยภาพประชาชน ชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่นหรือร่วมพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ในชุมชน หรือนวัตกรรมที่
สอดคล้อ งกั บ ชุ ม ชนให้กั บ เยาวชนคนรุ่น ใหม่ใ ห้มี จิต ส านึก ที่ ดีต่ อชุ มชนอนุรั ก ษ์ พื้ น ป่า ชุม ชน
วั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต ให้ เ หมาะสมอั น จะน าไปสู่ ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่ บุ ค คลในชุ ม ชนและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั้งยืน
3) มูลนิธิโครงการหลวงควรแสวงหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของ
มูลนิธิโครงการหลวงกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาควรกาหนดแผนงานในการพัฒนา
บริการวิชาการหรือการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับโครงการหลวงอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมนวัตกรรมและการบริหารการตลาดภาคเกษตรอย่างเหมาะสม
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3.1) หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงนาไปเผยแพร่สร้างสื่อการเรียนรู้ จัดทาแหล่งฐานข้อมูลทางวิชาการทาง
เกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในพื้นที่สูงสู่พื้นที่อื่นๆ
3.2) หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาควรดาเนินการศึกษาถอดบทเรียนองค์
ความรู้วิชาการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงนาไปส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อื่นๆ หรือจัดทา
เป็นเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษา
3.3) หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาต่อยอดองค์ความรู้วิชาการเกษตรของ
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงที่ ไ ด้ จ าการจั ด กาความรู้ ใ นพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมทาง
การเกษตร เทคโนโลยีเหมาะสมในการเกษตรในพื้นที่สูง
3.4) มูลนิธิโครงการหลวงควรปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ส่วนงาน
ในโครงการหลวงเพื่อยกระดับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบครบวงจร เนื่องจากองค์
ความรู้ทางวิชาการเกษตรควรจัดเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศอย่ างเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการ
จัดการความรู้ภายในองค์กรและนอกองค์กร
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจัยในสถานีวิจัยเกษตรอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบกับสถานีเกษตรหลวง
ดอยอินทนนท์ ว่ามีความคิดเห็นและแนวทางในการจัดการความรู้แตกต่างหรือเหมือนกันในมิติ
ใดบ้าง
2) ควรศึกษาวิจัยในสถานีวิจัยเกษตร โครงการพัฒนาการเกษตรในประเทศอื่นๆ อาทิ
ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า หรือเวียดนามเพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบกับสถานีเกษตรหลวงดอยอิน
ทนนท์ ว่ามีความคิดเห็นและแนวทางในการจัดการความรู้แตกต่างหรือเหมือนกันในมิติใดบ้าง
3) ควรศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ในโครงการหลวงว่ามูลนิธิโครงการหลวง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและถ่ายทอดความรู้วิชาการเกษตรสู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลได้อย่างไร
4) ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในโครงการในพระราชดาริอื่นๆ ว่ามีความคิดเห็นและแนวทางใน
การจัดการความรู้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมูลนิธิโครงการหลวงหรือไม่ อย่างไร
5) ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในลักษณะโครงการในพระราชดาริอื่นๆ ว่ามีความคิดเห็นและ
แนวทางในการจัดการความรู้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมูลนิธิโครงการหลวงหรือไม่ อย่างไร

