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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาในการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการความรูของเกษตรกร

ผูปลูกสมโอนครปฐม 2) ศึกษาแนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ นครปฐม ตัวอยางจําแนกเปน  

2 กลุม ดังน้ี 1) กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน และ 2) กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม 

จํานวน 10 คน สุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง 

ผลการศึกษาพบวา 

สภาพปญหาของการจัดการความรูแบบมีสวนรวมมีดังน้ี 1) วิธีการปลูกสมโอไดมาจากการสืบทอดของบรรพบุรุษ

จากรุนสูรุน โดยไมมีการพัฒนาใหดีขึ้น 2) การพัฒนาและการเรียนรูคิดคนวิธี เปนแบบการลองผิดลองถูก และ 3) การแลกเปล่ียน

ความรูมีในวงแคบ เฉพาะในกลุมเครือญาติเทาน้ัน 

แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ มีดังน้ี 1) ตองกระจายความรู และประสบการณ

ใหเผยแพรไปทั้งกลุมเกษตรกร และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนตอวงการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม

ตอไป 2) การกระจายความรูตองมีแบบแผนในการบันทึกใหเปนลายลักษณ เพื่อปรับเปล่ียนความรูที่ฝงลึกใหกลายเปนความรู

ที่ชัดแจงคืนกลับไปสูผูที่สนใจใหเปนความรูคงอยูสืบไป 

 

คําสําคัญ: การจัดการความรู  การมีสวนรวม  สมโอ 

 

Abstract 

 

This research aims to 1) Study on problems of pomelo business and knowledge management of 

pomelo growers in Changwat Nakhon Pathom 2) Study on participatory knowledge management approach 

of pomelo growers in Changwat Nakhon Pathom. The sample is divided into 2 groups: 1) the pomelo 

growers in Changwat Nakhon pathom 20 persons 2) group of people involved with pomelo in Changwat 

Nakhon Pathom 10 persons with a purposive selection.  

 

                                                        
งานวิจัยไดรับการสนับสนุนโดย สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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The study found that 

The problems of participatory knowledge management are as follows. 1) How to grow pomelo 

has inherited from his ancestors from generation to generation. Without improved. 2) development and 

learning ways was trial and error. 3) exchanging knowledge in a narrow and among relatives only 

 The participatory knowledge management approach of pomelo growers is as follows. 1) To 

spread Knowledge Experience and availability to the farmers. And those who have a vested interest 

Sustainable benefits to the pomelo crop circles in Nakhon Pathom next. 2) To Distribution pattern 

knowledge required to make a written record to modify into explicit knowledge back to those who are 

interested to know the future remain. 
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1. บทนํา 
ในโลกปจจุบันถือไดวาเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) เปนเศรษฐกิจที่อาศัยการ

สราง การกระจาย และการใชความรูเปนตัวขับเคล่ือนหลักที่ทําใหเกิดการเติบโต สรางความม่ังคั่งและสรางงานใน

อุตสาหกรรมทุกรูปแบบ (OECD, 1996)  การที่องคการหรือธุรกิจจะอยูรอดในยุคเศรษฐกิจฐานความรูไดน้ัน จะตอง

ปรับเปล่ียนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจากการแขงขันในเชิงขนาด (Scale-based competition) เปนการแขงขันที่ตองใช

ความเร็ว (Speed –based competition) ตองสรางความไดเปรียบดานการผลิตโดยอาศัยสินทรัพยที่จับตองไมได เชน 

ความรู ทักษะ ประสบการณ เทคโนโลยี มากขึ้นกวาการใชสินทรัพยที่จับตองได เชน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณสํานักงาน 

นอกจากน้ียังตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรคมากกวาการใชทุน และใหความสําคัญกับลูกคามากกวาการมุงเนนที่การผลิต  ใน

แงของสังคมก็เฉกเชนเดียวกัน วิจารณ พานิช (2548) ไดชี้ใหเห็นวาทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนําความรูมาสราง

นวัตกรรมสําหรับใชเปนพลังขับเคล่ือนการพัฒนาสังคมความรูและนวัตกรรมที่สรางขึ้นน้ันจะตองกอประโยชนตอสังคมสวน

ตางๆ ที่มีความแตกตางหลากหลายอยางทั่วถึงและขับเคล่ือนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแขงขันและเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมดุล

ดังน้ันสังคมไทยจะตองพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากความรูเพื่อเปนพลังขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและเปน

การเปล่ียนแปลงในระดับกระบวนทัศน (Paradigm Shift หรือ Mindset Change) ของทั้งสังคมสังคมไทยจึงจะอยูรอดไดจาก

สภาพบีบคั้นรอบดานโดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวัตน (สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม 

2546 : ออนไลน) จากความสําคัญขางตนจึงพบวาความรูเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในการพัฒนาประเทศหลายดานไมวา

จะเปนดานสังคมหรือเศรษฐกิจลวนแตตองใชความรูทั้งส้ิน 

จากคําขวัญของจังหวัดนครปฐมที่วา  “สมโอหวาน  ขาวสารขาว  ลูกสาวงาม  ขาวหลามหวานมัน  สนามจันทรงาม

ลน  พุทธมณฑลคูธานี  พระปฐมเจดียเสียดฟา” จะเห็นไดวา จังหวัดนครปฐม ใหความสําคัญกับสมโอ  เพราะสมโอจัดเปน

ผลไมเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดและประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในการสงออกไปตลาดตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศจีน  

ฮองกง  สิงคโปร  มาเลเซีย  แคนาดา และฝรั่งเศส เน่ืองจากมีคุณคาทางโภชนาการสูง มีรสชาติ เปนที่ชื่นชอบของชาว

ตางประเทศ และยังสามารถเก็บรักษาไดนาน (เนชั่น บล็อก 2555 ออนไลน ) พื้นที่การปลูกสมโอในประเทศไทย จากขอมูล

ของกรมสงเสริมการเกษตร ในป 2553 มีพื้นที่ประมาณ 79,949 ไร  ใหผลผลิตรวม 173,634 ตัน มีพื้นที่ใหผลตอไรที่ 66,634 

บาท มีตนทุนการผลิต (บาท/ตัน) อยูที่ 6,864 บาท  (กรมสงเสริมการเกษตร 2559. ออนไลน) โดยพื้นที่ปลูกสมโอที่มี

ศักยภาพแหงหน่ึงของประเทศไทยอยูในเขตลุมแมนํ้า นครชัยศรี-แมกลอง ครอบคลุมจังหวัดนครปฐม และสมุทรสงคราม 
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(กรมสงเสริมการเกษตร 2557. ออนไลน) นอกจากน้ี ยังมีแหลงที่สําคัญอีกคือ จังหวัดชัยนาท ที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศคือ 

สงไปในงานโอลิมปค ที่ประเทศจีน และที่ จังวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงถือวาเปนแหลงผลิตสมโอเพื่อสงออกที่สําคัญของประเทศ 

การผลิตสมโอใหมีคุณภาพน้ันเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยเพิ่มมูลคาของตัวสินคา จากงานวิจัยดานสมโอ ของ สมพร ณ 

นคร (2550) ไดศึกษาเรื่อง  การสรางเครือขายเกษตรกรผูปลูกสมโอในเขตลุมนํ้าปากพนังเพื่อการผลิตสมโอใหมีคุณภาพ น้ัน

พบวาการผลิตสมโอไมไดมาตรฐาน  เน่ืองจากขาดความรูทางวิชาการ  ขาดการเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร ทั้งระดับกลุมยอย 

ระดับตําบล ระดับอําเภอและจังหวัด ขาดการรวมมือและขาดการแลกเปล่ียนความรูประสบการณซ่ึงกันและกัน จึงทําใหมี

เกษตรกรผูปลูกสมโอในลุมแมนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกจํานวนมากยังผลิตสมโอไมไดมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ

ปญหาสมโอของจังหวัดนครปฐม ที่ไดมีการพัฒนาโจทยวิจัย เรื่องโครงการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัยสมโอเพื่อพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เม่ือวันที่  17  ธันวาคม  2557  ณ หองลีลาวดี ชั้น 5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สรุปไดวา ปญหามาจากการที่ผูเพาะปลูกไมม่ันใจในนโยบายของภาครัฐในเรื่องการ

บริหารจัดการนํ้า  การรักษาพื้นที่เพาะปลูกสมโอเพราะนายทุนซ้ือที่ดินไปประกอบกิจการอ่ืนที่ใหผลไดรวดเร็วกวา รวมถึงการ

ขาดการรวมกลุมและแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน  ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ  และขาดการเชื่อมโยงความรูที่มีของกลุม

ผูปลูกสมโอดวยกัน  ทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจในประเด็นในเรื่องของการจัดการความรู 

การจัดการความรูไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นใหมแตอยางใดเพียงแตวิธีการจัดการความรูแบบเกาไมสามารถนํามาตอบสนอง

ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงและรวดเร็วในโลกของธุรกิจปจจุบันเน่ืองจากการจัดการองคความรูในอดีตเปนการ

ถายทอดความรูและภูมิปญญาที่มีอยูจากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึงโดยวิธีธรรมชาติเชน การพูดคุย ส่ังสอน สังเกต จดจํา ซ่ึงวิธี

ดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลไดชา และไมทั่วถึงทําใหไมสามารถแขงขันทางธุรกิจในยุคปจจุบันไดอยางยั่งยืน แตการนําการ

จัดการความรูสมัยใหมโดยอาศัยขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุน มีสวนชวยใหเกิดการ

ปรับปรุงความเร็ว และความสามารถในการบูรณาการ องคความรูที่มีมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ซ่ึงมีสวนชวยสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจไดในระยะยาว (ศิริเพ็ญ อ้ึงสิทธิพูนพร และ กุมารี ลาภอาภรณ  2559 : 217) 

จากความสําคัญในเรื่องการจัดการความรูดังกลาวผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการจัดการความรูแบบมี

สวนรวมสําหรับเกษตรกรผูปลูกสมโอนครปฐม โดยมุงเนนการใชแนวคิดทฤษฎีการจัดการความรูตามแนวคิดของ สํานักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (2557 : ออนไลน) มาบูรณาการรวมกับแนวคิดการจัดการความรู SECI ของ Nonaka 

and Takeuchi (1995) เพื่อสรางรูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวม กอใหเกิดการพัฒนาการอยางยั่งยืนเพื่อรักษาองค

ความรูเก่ียวกับสมโอไวเปนฐานในการสืบคนของคนที่สนใจในรุนตอไป 

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพปญหาในการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการความรูของเกษตรกรผูปลูกสมโอนครปฐม    
  2. ศึกษาแนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ นครปฐม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยมีขั้นตอนในการคนหาองคความรูดานรูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอนครปฐมตาม

แนวคิด SECI Model ของ Nonaka and Takeuchi (1995) โดยบูรณาการจากความหมายของการจัดการความรู ซ่ึงหมายถึง 

ขอมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ที่มาจากการดําเนินการ เปนการกระทําของมนุษยหรือปรากฏการณทางธรรมชาติ ซ่ึง

องคการธุรกิจจะตองมีวิธีการจัดเก็บขอมูลอันเปนผลของการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยใชสารสนเทศเปนฐานในการสราง

ใหเกิดการคิดและการตัดสินใจ เม่ือเปนเชนน้ีแลว องคการธุรกิจควรที่จะตองพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ทั้งน้ี

องคการธุรกิจจําเปนที่จะตองมีการปรับตัวไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยใหความสําคัญของบุคคลที่เปนผูสรางและใชความรู
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มากขึ้น (Knowledge Worker) เพื่อทําใหรูปแบบ ของการแขงขันทางธุรกิจเปนการแขงขันในระดับสากล สงผลใหเกิดการ

สรางนวัตกรรมและความรู ใหมโดยผานกระบวนการของการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการเนนการผลิตเพื่อลูกคา 

(Mass Customization) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่สลับซับซอนมากขึ้นและมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

(Furlong  2001 : 1-2  ; Lamb 2001 : 24-26) 

การจัดการความรู คือ ความสัมพันธระหวางคนสูคน และคนสูขอมูลขาวสารในการสรางความไดเปรียบในการ

แขงขัน ซ่ึงหมายถึงกระบวนการที่เปนเครื่องมือที่เพิ่มมูลคาของกิจการองคการ กลุมคน หรือเครือขายของกลุมบุคคลหรือ

องคการอยางเปนระบบเก่ียวกับการประมวลขอมูลสารสนเทศ ความคิด        การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคล

เพื่อสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตาง ๆ ที่

องคการจัดเตรียมไว เพื่อนําความรูที่มีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู และใน

ที่สุดความรูที่มีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองคการอยางสมดุล เปนไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิต

และองคการ (วิจารณ พานิช, 2548;  Anantatmula 2004) 

ความรูจึงนับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรม สงผลทําใหบุคลากรมีคานิยมและวัฒนธรรมการ

ทํางานที่เปล่ียนแปลง อาทิ งานไรทักษะเปล่ียนเปนงานที่ตองใชความรู งานซํ้าซากเปล่ียนเปนงานสรางสรรค อํานาจของ

ผูบริหารเปล่ียนเปนอํานาจของลูกคา เปนตน ดังน้ันความรูจึงเปนส่ิงที่ควรจะตองดําเนินการกันอยางตอเน่ือง และตองไดรับ

การพัฒนาการกันอยางเปนระบบ (นิทัศน วิเทศ  2542 : 28) ทั้งน้ีเพราะความรูเปนปจจัยที่สามารถจะเชื่อมองคการธุรกิจให

เปนหน่ึงเดียว และขับเคล่ือนใหบรรลุเปาหมายและภารกิจได สรุปไดวา การจัดการความรู หมายถึง ความสามารถในการ

จัดการเก่ียวกับกระบวนการภายในองคการธุรกิจที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคการธุรกิจ โดยอาศัยความรู 

ทั้งในเรื่องของการสรรหาความรูที่ถูกตองสําหรับบุคคลที่เหมาะสม การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและการแบงปนความรู

ตามความเหมาะสม เพื่อชวยใหองคการธุรกิจพัฒนา และปรับปรุงความสามารถในการดําเนินงาน การจัดการความรูเปนวงจร

ที่มีความเชื่อมโยงกันอยางตอเน่ือง ซ่ึงเก่ียวของกับกระบวนการการพัฒนาฐานขอมูลเก่ียวกับลูกคา (Developing Data Base) 

โดยทําความเขาใจแนวโนมของลูกคา (Understanding and Persuading) ดวยการศึกษาขอมูลจาก จุดใหบริการเก่ียวกับ

ความตองการความพึงพอใจและรสนิยมของลูกคา ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยมีเปาหมายรวมกัน ก็

คือ การนําองคความรูน้ันไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนางาน และพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานขององคการธุรกิจ  สรุปวา การจัดการความรู หมายถึง ความสัมพันธระหวางคนสูคน และคนสูขอมูลขาวสาร โดย

การประมวล สังเคราะห และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการตีความและทําความเขาใจกับสารสนเทศเหลานั้นจน

กลายเปนความรู ซ่ึงความรูน้ีครอบคลุมทั้งสวนของความรูที่ฝงลึก (tacit knowledge) ที่ซอนอยูในความคิดของบุคลากร และ

ฝงตัวอยูในองคการกับความรูแบบชัดแจง (explicit knowledge) ที่ปรากฏในเอกสารบันทึกหรือรายงานตาง ๆ ขององคการ

การจัดการความรูทั้งสองประเภทน้ีใหเปนระบบ ดวยกระบวนการในการสรางความรูใหม การแลกเปล่ียนความรู และการถาย

โอนความรู เพื่อการพัฒนาองคการอยางตอเน่ือง โดยสามารถสรางเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ไดดังน้ี 
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1.การแลกเปล่ียนเรียนรู 

Socialization 

S: Tacit to Tacit 

 

สัมภาษณเจาะลึกกลุมผูปลูกสมโอและผูมีสวนเก่ียวของ นํา

ผลที่ไดจากการสัมภาษณมาพิจารณารวมกับส่ิงที่คณะผูวิจัย

ไดทําการทบทวนวรรณกรรม 

2.การสกัดความรูออกจากตัวคน 

Externalization 

E: Tacit to Explicit 

 

สรุปผลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก รวมกับการทบทวน

วรรณกรรมในประเด็นปญหา และยกราง   ตัวแบบออกมาให

อยูในรูปหนังสือคูมือ 

4.การผนึกฝงความรู 

Internalization 

I : Explicit to Tacit 

 

เผยแพรคูมือสูผูที่สนใจ ทําการประเมินผลถึงประโยชนของ

หนังสือคูมือ หลังจากแจกไปแลว 1 เดือน 

3.การควบรวมความรู 

Combination 

C: Explicit to Explicit 

 

จัดสงผลสรุปเบื้องตน และนัดประชุมนักวิชาการ ทําการ

สนทนากลุม เพื่อหาขอสรุปที่ชัดเจน กอนจะตีพิมพเผยแพร 

คูมือ เพื่อทดลองนําไปใช 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับเกษตรกรผูปลูกสมโอ จังหวัดนครปฐม” 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตอบคําถามวิจัย 2 ขอ และมีการวิจัยเชิงสํารวจ หลัง เผยแพรคูมือสูผูที่สนใจ ประเมินผลถึง

ประโยชนของหนังสือคูมือ หลังจากแจกไปแลว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 คําถามวิจัยขอที่ 1  สภาพปญหา และการจัดการความรูในการประกอบกิจการสมโอจังหวัดนครปฐม มีอะไรบาง 

กลุมเปาหมาย (Key Informant) ที่ศึกษาในการวิจัย จําแนกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1.  กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม  

2.  กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม   

ผูใหขอมูลหลัก  การวิจัยครั้งน้ีกลุมตัวอยาง  จําแนกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1.  กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive 

selection)  กําหนดเกณฑใหเปนผูที่มีประสบการณความรูในการปลูกสมโอไมนอยกวา 10 ป และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก 

2.  กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม  จํานวน 10 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive 

selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูมีสวนเก่ียวของ ตองเปนนักวิชาการที่มีความรูความสนใจเก่ียวกับเรื่องการจัดการความรู ซ่ึง

จะตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป นอกจากน้ีอาจจะเก็บขอมูลจากผูมีสวนเก่ียวของรายอ่ืน ๆ อาทิ นักวิชาการ ปราชญ

ชาวบาน โดยกําหนดวากลุมตัวอยางตองมีเวลา และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก 

  คําถามวิจัยขอที่ 2  แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ นครปฐม ทางดานการ

จัดการ เพื่อการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืนประกอบไปดวยอะไร 

กลุมเปาหมาย (Key Informant) ที่ศึกษาในการวิจัย จําแนกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1.  กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม  

2.  กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม   
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1.  กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive 

selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูที่มีประสบการณความรูในการปลูกสมโอไมนอยกวา 10 ป และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก 

(ชุดเดิมจากการสัมภาษณเจาะลึก) 

2.  กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม  จํานวน 10 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive 

selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูมีสวนเก่ียวของ ตองเปนนักวิชาการที่มีความรูความสนใจเก่ียวกับเรื่องการจัดการความรู ซ่ึง

จะตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป นอกจากน้ีอาจจะเก็บขอมูลจากผูมีสวนเก่ียวของรายอ่ืน ๆ อาทิ นักวิชาการ ปราชญ

ชาวบาน โดยกําหนดวากลุมตัวอยางตองมีเวลา และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก (ชุดเดิมจากการสัมภาษณเจาะลึก)   

การทดสอบคุณภาพของคูมือ แจกใหกับกลุมเกษตรกรในตลาดส่ีมุมเมืองจํานวน 400 ราย มีการทําการวิเคราะห

สถิติ เพื่อติดตามผล หลังจากแจกคูมือไปแลว 1 เดือน ดวยแบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสราง เครื่องมือผานการตรวจสอบสามเสา

ดานขอมูล (data triangulation) พิจารณาวาถาเก็บขอมูลตางเวลาตางสถานที่และผูใหขอมูลตางคนจะยังไดขอมูลเหมือนเดิม

หรือไม จากกลุมที่ใกลเคียงกับกลุมเปาหมายจํานวน 5 ราย  

แบบสอบถามประกอบไปดวยสองสวนไดแก 

  สวนที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพของคูมือ  เปนแบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 

จํานวน 7 ขอ 

  สวนที่ 2  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบเลือกตอบจํานวน 2 ขอโดยเกณฑการ

ประเมินคาน้ัน ใชมาตรสวนประมาณคา (rating scale) โดยการพิจารณา  การแปลผลแบบสอบถามในแตละสวน ใชคาเฉล่ีย

คะแนนตามวิธีการคํานวณ ซ่ึงใชสูตรการคํานวณความกวางของ อันตรภาคชั้น  

 

 การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

กอนจะนําแบบสัมภาษณไปใชจริง ในสวน แบบสอบถามประเมินคุณภาพของคูมือ แจกกับตัวอยางคือ กลุม

เกษตรกรในตลาดส่ีมุมเมืองจํานวน  400 ราย โดยใชวิธีการหาขนาดกลุมตัวอยางเม่ือไมทราบประชากร (Cochran 1953) 

และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience sampling) แบบสอบถามมีการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ใชสถิติพรรณนา ไดแกคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการประเมิน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยซักถามในประเด็นตาง ๆ เพื่อคนหาความรู

ที่จําเปนเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพสมโอ และองคความรูที่เก่ียวของ โดยใหกลุมเปาหมายมีอิสระในการตอบคําถาม ถือเปน

ขั้น การแลกเปล่ียนเรียนรู (Socialization) S : Tacit to Tacitระหวางคณะผูวิจัย กับผูรูที่เก่ียวของกับสมโอ 

  2. นําบทสัมภาษณที่ไดจากการอัดเสียงซ่ึงถือเปน ความรูที่อยูภายใน หรือความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) มา

วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) รวมกับองคความรูที่คณะวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม ทําการสรุปผล หาประเด็นที่

ยังไมชัดเจนเพื่อนัดทําการสัมภาษณเจาะลึกซํ้า จนกวาจะไดขอมูลที่สมบูรณ หลังจากน้ันคณะผูวิจัยจะทําการประชุมระดม

สมอง ระหวางทีมผูวิจัยเพื่อยกราง รูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอนครปฐม ออกมาอยูในรูปเอกสาร ถือ

เปนสรางความรูที่มีความชัดแจง (Explicit) มากยิ่งขึ้น และถือเปนขั้น การสกัดความรูออกจากตัวคน (Externalization) E : 

Tacit to Explicit เพื่อใหความรูฝงลึกจะถูกพัฒนาใหตกผลึกและถูกกล่ันกรองแลวนําไปสูการแบงปนเปล่ียนเปนฐานความรูใหม 
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  3. ทําบทสรุปที่ไดจากการยกรางเบื้องตนสงไปให กลุมเปาหมายที่จะเขารวมประชุมสนทนากลุม โดยจัดสรุป

ประเด็นสําคัญใหทราบ แลวนัดหมายใหจัดการประชุมเพื่อสนทนากลุม (Focus group) กลุมผูปลูก  สมโอ ในจังหวัดนครปฐม  

รวมกับ กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม  เพื่อสรุปผลสุดทายใหไดรูปแบบการจัดการความรูของสมโอนครปฐม 

ที่มีความชัดเจน ครบทุกมิติ ถือเปนขั้น การควบรวมความรู (Combination) C : Explicit to Explicit เนนความสัมพันธการ

รวมกันของความรูชัดแจง (Explicit knowledge) ที่ผานการจัดระบบ และบูรณาการความรูที่ตางรูปแบบเขาดวยกัน  

  4. ขั้นตีพิมพเผยแพร ผลการวิจัยเก่ียวกับสภาพปญหาในการจัดการความรูของสมโอนครปฐม และรูปแบบของการ

จัดการความรูแบบมีสวนรวม ของสมโอสําหรับนครปฐมถือเปนขั้นนํารองขอ การผนึกฝงความรู (Internalization) I : Explicit 

to Tacit โดยมุงความสัมพันธภายในที่มีการสงตอความรูชัดแจง (Explicit knowledge) สูความรูฝงลึก (Tacit knowledge) 

แลวมีการนําไปใชในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรูและลงมือทํา หลังจากน้ันจะทําการติดตามผลเพื่อประเมินคุณภาพของ

คูมือ จากกลุมเกษตรกรในตลาดส่ีมุมเมือง  

  สถิติที่ใชในการประเมินจะใชสถิติพรรณนาดวยคารอยละสําหรับคุณลักษณะสวนบุคคล และการประเมินคุณภาพ

ของคูมือดวยคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

5. ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยพบวาสภาพปญหาของการจัดการความรูแบบมีสวนรวมมีดังน้ี (1) วิธีการปลูกสมโอไดมาจากการสืบ

ทอดของบรรพบุรุษจากรุนสูรุน  โดยไมมีการพัฒนาใหดีขึ้น (2) การพัฒนาและการเรียนรูคิดคนวิธี เปนแบบการลองผิดลองถูก  

และ (3) การแลกเปล่ียนความรูมีในวงแคบ เฉพาะในหมูเครือญาติเทาน้ัน 

2. แนวทางการสรางรูปแบบมีดังน้ี (1) ตองกระจายความรู และประสบการณใหเผยแพรไปทั้งกลุมเกษตรกร และ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนตอวงการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐมตอไป (2) การกระจายความรูตอง

แบบแผนในการบันทึกใหเปนลายลักษณ เพื่อปรับเปล่ียนความรูที่ฝงลึกใหกลายเปนความรูที่ชัดแจงคืนกลับไปสูผูที่สนใจให

เปนความรูคงอยูสืบไป 

3. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐม จากกลุมเกษตรกรตลาดส่ี

มุมเมือง ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวาผูประเมินคูมือสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 56.33) และเปนเพศหญิง (รอยละ 

43.67) ผูประเมินมีสวนใหญมีอายุที่ 30-40 ป (รอยละ 40.19) ในลําดับถัดไปคือ ต่ํากวา 30 ป (รอยละ 34.81)  40-50 ป 

(รอยละ 16.46) และ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 8.54) ตามลําดับ 

4. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐม พบวากลุมเกษตรกรตลาด

ส่ีมุมเมืองประเมินใหทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือเรียงความสําคัญในสามลําดับแรกพบวาขอที่ไดรับประเมินสามลําดับแรก 

ไดแก เน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.79) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 

3.73) และความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ  (Mean = 3.69) ตามลําดับ พิจารณาตารางที่ 1 ประกอบ 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐม 

ประเด็นทีป่ระเมิน Mean SD. 
ผลกร

ประเมิน 

ความสําคัญ

อันดับที ่
1. การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม 3.73 0.75 มาก 2 
2. คูมือมีความชัดเจน และเปนประโยชน ในการปรับใชในการ

ทํางาน 

3.60 0.85 มาก 6 

3. ความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ 3.69 0.83 มาก 3 

4. เน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน 3.79 0.79 มาก 1 

5. เน้ือหาภายในคูมือมีความนาสนใจ และทันสมัย 3.67 0.82 มาก 4 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมของทานที่มีตอหนังสือคูมือ 3.52 0.84 มาก 7 

7. หนังสือคูมือดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพร

ออกไป 

3.67 0.79 มาก 4 

 

5. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอ จังหวัดนครปฐมจําแนกตามเพศพบวา ผู

ประเมินเพศหญิงจะใหคะแนนประเมินสูงกวาเพศชายในทุกหัวขอ  เม่ือพิจารณาจําแนกตามเพศ สําหรับผูประเมินชายจะให

คะแนนในสามลําดับแรกในเรื่อง เน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน  (Mean = 3.70)  การจัดรูปเลมมีขนาด

เหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.66) และหนังสือคูมือดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพรออกไป (Mean = 3.64) 

ตามลําดับ ขณะที่ผูประเมินที่เปนเพศหญิงจะประเมินในดานเน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.92) 

ความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean = 3.87)  และ การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 

3.82) ตามลําดับ 

6. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐมจําแนกตามอายุพบวา ผู

ประเมินที่มีอายุอยูในชวง 30-40 ป จะใหคะแนนประเมินสูงกวาทุกชวงอายุ ในทุกหัวขอ  

  6.1 เม่ือพิจารณาแยกตามชวงอายุ พบวา ชวงอายุต่ํากวา 30 ป จะใหความสําคัญกับ เน้ือหาภายในคูมือ

ตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.75) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.65) และหนังสือคูมือ

ดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพรออกไป (Mean = 3.63)  ตามลําดับ 

  6.2 อายุ 30-40 ป จะใหความสําคัญกับเน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน   (Mean = 

3.94) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.82) และความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean = 

3.82)  ตามลําดับ 

  6.3 อายุ 40-50 ป จะใหความสําคัญกับการจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม  (Mean = 3.75)     

หนังสือคูมือดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพรออกไป (Mean = 3.67)  และความรูความเขาใจที่ทาน ไดรับจาก

หนังสือคูมือ (Mean = 3.63) ตามลําดับ 

   6.4 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป  จะใหความสําคัญกับเน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการ

ของทาน  (Mean = 3.67) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.59) เน้ือหาภายในคูมือมีความนาสนใจ และ

ทันสมัย (Mean = 3.59)  และความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean = 3.59)  ตามลําดับ 
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6. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการ

ความรูของเกษตรกรผูปลูกสมโอนครปฐม  ผลการวิจัยพบวาสภาพปญหาของการจัดการความรูแบบมีสวนรวมมีดังน้ี  

(1) วิธีการปลูกสมโอไดมาจากการสืบทอดของบรรพบุรุษจากรุนสูรุน  โดยไมมีการพัฒนาใหดีขึ้น (2) การพัฒนาและ

การเรียนรูคิดคนวิธี เปนแบบการลองผิดลองถูก  และ (3) การแลกเปล่ียนความรูมีในวงแคบ เฉพาะในหมูเครือญาติเทาน้ัน  

จากปญหาดังกลาวจะทําใหองคความรูในดานการจัดการความรูขาดการถายทอดในการเรียนรูเพราะความรูจะอยู 

เพียงแตในชวง Socialization เทาน้ัน ซ่ึงเปนขั้นตอนแรกในการแลกเปล่ียนเรียนรูในการสราง Tacit knowledge จาก Tacit 

knowledge ของมนุษยในการแลกเปล่ียนประสบการณตรงที่แตละคนมีอยู  ซ่ึงอาจมีการสูญหายไปไดเม่ือกาลเวลาผานไป 

(บุญดี  บุญญากิจ และคณะ  2549) โดยนัยยะน้ี เปนเพราะความเปนโลกาภิวัตน ทําใหอาชีพของคนในรุนตอรุนแตกตางกัน 

เม่ือจํานวนที่ดินในการปลูกสมโอมีนอยลง จากการจัดสรรที่ดินใหบุตรหลาน ประกอบกับปญหาเรื่องนํ้าทวมในจังหวัดนครปฐม

ที่ผานมา ทําใหแนวโนมของการสงผานความรูยิ่งยากขึ้น ดั งน้ันการผลักดันใหการถ ายทอดความรูขามไปถึงขั้น 

Externalization นาจะทําไดยากขึ้น หากไมมีการอนุรักษไว โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน ๆ องค

ความรูเรื่องการประกอบกิจการ   สมโอ และการจัดการความรูของสมโอนครปฐม ก็นาจะสูญหายไปไดในอนาคต ดังน้ันการ

พยายามเขาไปมีสวนรวมจากทางอาจารยมหาวิทยาลัย รวมกับหนวยงานที่ใหความสนใจ การพยายามผลักดันองคความรู

ดังกลาวออกมาเปนคูมือ เพื่อถายทอดตอ นาจะเปนทางหน่ึงที่จะชวยบรรเทาปญหาการจัดการความรูดังกลาวได ดังที่ Hislop 

(2009) ไดเสนอไววา เม่ือมีสมาชิกใหมเกิดขึ้น จําเปนตองเรียนรูการแสวงหาความรูแบบ tacit โดยการเรียนรูจากสมาชิกคน

อ่ืน ๆ เชน การเสวนา การสนทนากลุม การสังเกต หรือการมีสวนรวมในการทํางาน บุคลากรสามารถสรางความรูแบบ Tacit 

ใหเปน  Explicit โดยใชกระบวนการส่ือสารกับคนอ่ืน ๆ เชน การเขียนหนังสือ การบันทึกขอความเปนการเชื่อมโยงความรูที่

หลากหลายที่ยังไมใชองคความรูใหเกิดองคความรูที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น เชน การสรางแนวคิดหรือทฤษฎี เปนการประยุกต

ความรูจาก Explicit ไปเปนความรูแบบ Tacit Knowledge แลวนําไปประยุกตใชในการทํางาน และที่ Nonaka and 

Takeuchi (2000) ไดกลาวไววา ในยุคของการแขงขัน องคการธุรกิจจะตองเก่ียวของและดูแลเอาใจใสผูที่มี สวนไดสวนเสียทุก

สวน (Stakeholder) และองคการธุรกิจควรที่จะตองพยายามใหทุกคนมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานขึ้นมา ทั้งน้ีเพื่อเปน

การสรางกลยุทธของการแขงขัน ทุกคนจะตองปฏิบัติงานตามการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยการใชฐานความรูรวมกัน เรียนรู

รวมกัน และแลกเปล่ียนความรูตางระดับกัน ตลอดจนมีการนําเอาความรูมาสรางสรรคใหเกิดเปนผลงานขึ้นมาความรูใหม

เริ่มตนที่ปจเจกบุคคลเสมอและจะถูกแปรรูปเปล่ียนเปนความรูของหนวยงานน้ี ดังน้ันความรูใหม จึงเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา

ระหวางความรูที่เปดเผย (Explicit Knowledge) กับความรูที่ฝงลึกในคน (Tacit Knowledge) 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ 2  ศึกษาแนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูก

สมโอ นครปฐม ผลการวิจัยไดขอสรุปวา (1) ตองกระจายความรู และประสบการณใหเผยแพรไปทั้งกลุมเกษตรกร และกลุมผูมี

สวนไดสวนเสีย เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนตอวงการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐมตอไป (2) การกระจายความรูตองแบบ

แผนในการบันทึกใหเปนลายลักษณ เพื่อปรับเปล่ียนความรูที่ฝงลึกใหกลายเปนความรูที่ชัดแจงคืนกลับไปสูผูที่สนใจใหเปน

ความรูคงอยูสืบไป สอดคลองกับแนวคิดของ   บุญดี บุญญากิจ และคณะ. (2549) ที่เสนอวา โลกยุคปจจุบันซ่ึงถือวาเปนยุค

เศรษฐกิจความรู (Knowledge-based economy) ซ่ึงเปนเศรษฐกิจอาศยัการสรางการกระจาย และการใชความรูเปนตัวขับ

เคล่ือนที่ทําใหเกิดการเติบโต สรางความม่ังคั่ง และสรางงานในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ นอกจากน้ี พรธิดา วิเชียรปญญา 

(2547) ยังเสนออีกวาการถายความรูจะเกิดผลการเรียนรูไดดีขึ้น เม่ือความรูมีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว และ

เหมาะสมทั่วทั้ง การถายทอดและการใชประโยชนจากความรู เปนเรื่องเก่ียวกับการเคล่ือนที่ของสารสนเทศ และความรู

ระหวางบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงน้ันเปนไปไดโดยตั้งใจ เชน การส่ือสารโดยการเขียน การฝกอบรม การประชุมภายใน 

การส่ือสารภายในองคการ การหมุนเวียนเปล่ียนงาน และระบบ   พี่เล้ียง สวนการถายทอดความรูโดยไมตั้งใจ เชน การ

หมุนเวียนงาน ประสบการณหรือเรื่องราวที่เลาตอกันมา คณะทํางาน และเครือขายที่ไมเปนทางการ สอดคลองกับแนวคิดของ 
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Drucker (2000) ที่เสนอวาความสําเร็จของการจัดการความรู ขึ้นอยูกับการกระจายและแบงปนความรู และใหความรูบอย ๆ 

ในองคการ ไมใชระบบหรือเทคโนโลยีเทาน้ัน ที่สําคัญวิธีการถายทอดใหความรูนับวามีความสําคัญเชนเดยีวกัน  

ความสําเร็จของประเด็นดังกลาวตองเกิดจากการจัดการที่ดี ดังที่ Sarvary (1999)  เสนอวาการจัดการสมัยใหม 

โดยเฉพาะในยุคแหงสังคมที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge-based Society) ในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงจะมองความรูวา เปน

ทุนปญญา หรือทุนความรูสําหรับการสรางคุณคาและมูลคา (Value) เพราะการจัดการความรูเปนกระบวนการหน่ึงของธุรกิจที่

ใชทุนทางปญญา โดยเปนกระบวนการที่มีการนําเอาขอมูลสารสนเทศมาเขาสูกระบวนการจัดการความรู ดวยการผาน

เทคโนโลยี อันประกอบไปดวยองคการการเรียนรู การผลิตความรูและการกระจายความรู เพื่อแปลงใหเปนความรู  เพื่อนําไป

สรางคุณคาและมูลคา  

การจัดการความรูเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการบริหารงานในองคการ จึงถูกเรียกวา เปนสินทรัพยทางปญญา  โดย

การจัดการความรูเปนเพียงแคกระบวนการเทคโนโลยีในการเปล่ียนขอมูลใหเปนความรู ซ่ึงการจัดการความรูเปรียบเสมือนกับ

เทคโนโลยีใหมที่จะเปล่ียนรูปแบบของการแขงขัน การจัดการความรูเปนการสรางโอกาสของธุรกิจในการที่จะสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขัน แตอยางไรก็ตามความสําเร็จของการจัดการความรูตองขึ้นอยูกับการปฏิบัติ โดยที่การปฏิบัติดังกลาว

น้ันสามารถที่จะแขงขันออกได  

 

ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

  1) รูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอนครปฐม จําเปนตองอาศัยการรวมแรงรวมใจจากทุกฝาย 

ทั้งน้ีสมโอคือผลไมคูจังหวัดนครปฐม แตดวยการเปล่ียนแปลงทางกาลเวลา ทําใหทายาทของเกษตรกรขาดการตระหนักรู ถึง

ความสําคัญในการทําสวนสมโอ การมีพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง เพราะการรุกคืบของการทําหมูบานจัดสรร วิกฤตที่เกิดจากนํ้า

ทวม ทําใหจํานวนผลผลิตลดลง และดินที่เปล่ียนไป ทําใหสมโอที่ปลูกใหมไดผลผลิตไมดีดังเดิม ประกอบกับการถายทอด

ความรูของเกษตรกร มักจะใชวิธีถายทอดแบบ       ปากตอปาก ส่ิงเหลาน้ีสงสัญญาณวา ตอไปสมโอ อาจจะไมใช ผลไม

ประจําจังหวัดนครปฐมอีกตอไป การจัดการความรูที่ดีจะเขามาชวยปญหาดังกลาวไดในระดับหน่ึง อยางนอยการนําองค

ความรูที่ถูกถายทอดแบบปากตอปาก มาเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรไปยังผูที่สนใจ จะเปนกลาพันธุที่ดี ที่นาจะชวยยืด

อายุของความรูในการเพาะปลูกสมโอตอไป 

  2) การทํางานในเชิงรุก อยางจริงจัง และสรางการตระหนักรูใหกับเกษตรกรมีความสําคัญ การสรางความยั่งยืน

ในการสรางรูปแบบการจัดการความรูถือเปนวาระสําคัญที่ผูมีสวนเก่ียวของตองใหความสําคัญ หากตองการจะคงองคความรู

เก่ียวกับสมโอนครปฐม ทุกภาคสวนตองทํางานในเชิงรุก มีการแลกเปล่ียนความรู และเผยแพรความรูออกไปใหมากที่สุด 

ขอจํากัดของการออกเปนเอกสาร คูมือ คือสามารถกระจายไดเฉพาะคนบางกลุม หากมีการเผยแพรออกไปในรูปของ e-book 

รวมถึงการทํา clip ในการถายทอดใหกับผูสนใจ    ก็จะสามารถกระจายองคความรูตอออกไปอีกได การทํางานแบบเขาใจถึง

ความเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน ตองรูจักการปรับใชเทคโนโลยีใหม และพัฒนาตนไปตามการพัฒนาของโลก 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. งานวิจัยดังกลาวมีลักษณะการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ยังไมไดมีการศึกษาเปนระยะเวลาตอเน่ือง ผูที่สนใจอาจนํา

แนวทางดังกลาวไปศึกษาแบบตอเน่ืองก็ได 

2. การทําวิจัยเชิงคุณภาพทําในกลุมเกษตรกรสมโอ จังหวัดนครปฐมเทาน้ัน ผลที่ไดอาจจะไมสามารถสรุปอางอิงไป

ยังเกษตรกรสมโอกลุมอ่ืน ดังน้ันผูที่สนใจจะตอยอดงานอาจนํางานวิจัยดังกลาวไปลงภาคสนามในสมโอในจังหวัดอ่ืนๆ และ

อาจศึกษาในเชิงเปรียบเทียบก็ได 
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