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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์  ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ผูศึกษาใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสังเกต และการสัมภาษณระดับลึกกับผูใหขอมูลหลักจํานวน 30 คน  ผลการศึกษาพบวา
การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากปจจัยภายในกลุม  ไดแก  การมีประธานและ
ที่ปรึกษากลุมที่มีศักยภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการและการพัฒนากลุมใหประสบความสําเร็จดวยการพึ่งตนเอง  มี
การเรียนรูรวมกันและการพัฒนาตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  ฝกปฏิบัติรวมกัน  การสงเสริมการ
เรียนรูโดยการศึกษาดูงาน  และการเขารับการอบรม  สงผลใหสมาชิกภายในกลุมมีความรูเพื่อพัฒนาการทํางาน
มากขึ้น  รวมทั้งการทํางานเปนทีมเปนสิ่งที่ชวยผลักดันใหงานดําเนินไปไดอยางราบรื่น  เกิดเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางแทจรงิ  นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ ์ มีการสรางเครือขายระหวางกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารทางดานผลิตภัณฑ การตลาด และสามารถพึ่งตนเองในเรื่องของการสรางรายไดใหกับสมาชิก  เพื่อ
เปนรายไดเสริม  โดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนเปนหลัก 
 
คําสําคญั :  องคการแหงการเรียนรู  การเรียนรู 

 
Abstract 

The objective of this research is to study about the creation on leaning organization under the 
trend of the sufficiency economy of Mahasawat farmers, small and micro community enterprises, at 
Mahasawat Sub-District, Phuttamonthon District, Nakorn Pathom Province. The qualitative methods with 
observation and in-dept interview techniques are applied for this research with major sources of thirty 
people. The study shows that the success of building leaning organization in trend of the  self-sufficient 
economy has depended on the internal factors of their own farmer group. These persons and the 
relationships 
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among the members within the organization, namely, the right organizational attitudes and vision of the 
manager and his/her advisor working team, organizational management and development skills, 
communications and participations in training, learning, exchanging knowledge, solve problems and 
work together as a team. These mentioned factors would help to develop the self-sufficiently into a fully 
functional learning organization. Moreover, this group of community enterprises has created the network 
group for exchanging information, marketing, developing themselves to be more sustainably, 
economically-independent by wisely using resources within the community to increase their own 
productivity and income. 
 
Keywords : Learning Organization, Learning 
E-mail : naam_ais@hotmail.com 
 

คํานํา 
 องคกรแหงการเรียนรู  คือ  สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง  
สามารถสรางผลงานตามที่ตั้งเปาหมายไว  เปนที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม ๆ  หลากหลายมากมาย  ที่ซึ่งแตละคนมี
อิสระที่จะสรางแรงบันดาลใจ  และเปนที่ซึ่งทุกคนตางเรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน   องคการเรียนรู  เปนองคการที่มี
การมุงเนนในการกระตุน  เรงเรา  จูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา  เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและองคกร  ในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการใหสําเร็จลุลวง  
โดยอาศัยรูปแบบการทํางานเปนทีม และ การเรียนรูรวมกัน  ตลอดจน  มีความคิดความเขาใจเชิงระบบ                
ที่ประสานกัน   เพื่ อ ให เกิด เปนความได เปรียบที่ ยั่ งยืนตอการแข งขันท ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน                      
ตอไป (เดชน  เทียมรัตน และ กานตสุดา  มาฆะศิรานนท, 2544) 
 ชุมชนคลองมหาสวัสดิ ์ เปนชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตามความสมบูรณของสภาพแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติยังถูกรักษาไวจนเกิดผลพวงที่เก็บเกี่ยวได  ที่ดินหลายแปลงในบริเวณชุมชนคลองมหาสวัสดิ ์   
เปนที่ดินที่ไดรับการพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  โดยเมื่อป  พ.ศ.  2520  พระองค
ทรงพระราชทานที่ดิน  ใหแกราษฎรบริเวณชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและเปนที่ดินทํากิน  
พระองคยังไดทรงพระราชทานทรัพยสวนพระองคใหเปนเงินทุนประกอบอาชีพและจัดตั้งเปนสหกรณในชุมชน  
ชาวบานจึงยึดอาชีพเกษตรกรรมและทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค  ทําใหมีรายได  มี
อาชีพและความเปนอยูที่ดีขึ้น  ผืนดินแหงนี้จึงมีความสําคัญกับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  เปนอยางมาก  ทุกคนจึง
ชวยกันดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณชุมชนไวใหคงสภาพเหมือนเชนอดีตที่ผานมา  
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์เปนกลุมที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิต  โดยวัฒนธรรมการดํารงชีพเปนระบบแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลในชุมชน เชน การนําขาวสารมาแลกกับผลไม  
เปนตน การรวมกลุมของแมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ ์ เกิดขึ้นจากการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เชน ผลิตผล
ทางการเกษตร  โดยใชภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูมาดัดแปลงกอใหเกิดผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  เปน
การเสริมสรางอาชีพใหกับชาวบาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  มีรายไดเพิ่มขึ้น  เรียกไดวาเปนระบบเศรษฐกิจ
ครอบครัวและชุมชน  ซึ่งเปนระบบที่ฝงตัวอยูในพื้นที่  สายญาติมิตร  สังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร   มีการ
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ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ความอาทรตอกัน  แลกเปลี่ยนเพื่อความพอเพียงยิ่งขึ้น  ไมใชการแขงขันเอารัดเอาเปรียบ 
(พรเพ็ญ  ทับเปลี่ยน, 2546)  ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  ชุมชนมีความเขมแข็ง  พึ่งพาตนเองได  
สามารถยืนหยัด  ปรับตัวเผชิญกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  และยังเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
เศรษฐกิจชุมชน  คือ ครอบครัวและชุมชนเปนหนวยการผลิต  เปาหมายของการผลิตคือการดํารงอยู  การรักษาตัว
ใหรอดอยูของครอบครัวและชุมชน  ใหสามารถเลี้ยงตัวเองไดและผลิตซ้ําครอบครัวและชุมชนได  การผลิตจึงมี
ลักษณะเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ผลิตเพื่อขายก็ได  แตก็เพื่อใหไดเงินมาซื้อสินคาใหครอบครัวดํารงชีวิตอยูได  และ
เลี้ยงดูบุตรไดมากกวาที่จะคิดขยายการผลิตใหใหญโต  ใหมีกําไรสูงสุด  ใหร่ํารวย (พรเพ็ญ  ทับเปลี่ยน, 2546) 
นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู  พัฒนาตนเอง  โดยนําเอาทักษะ  ประสบการณ  ความชํานาญของแตละบุคคล มา
ถายทอดภายในกลุม  รวมทั้งหนวยงานของรัฐไดเขามาสนับสนุนในการเสริมสรางความรูเพิ่มเติม  โดยการจัดอบรม  
ปจจุบันกลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ์ยังเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  เปนศูนยการเรียนรูในชุมชน และเปน
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล    
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง  การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์  ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  
เพื่อนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางและรูปแบบการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสัมภาษณและการสังเกตผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธาน  
ที่ปรึกษาและสมาชิกภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ ์ ต.มหาสวัสดิ ์ อ.พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  
จํานวน 30 คน  ในประเด็นเกี่ยวกับการสรางองคการแหงการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการสัมภาษณ
ระดับลึก ( In-depth  Interview ) เปนการสนทนากับประธาน  ที่ปรึกษา  และสมาชิกภายในกลุม  ผูใหขอมูลหลัก
ในเรื่องทั่วไปของชุมชนและขอมูลภายในกลุม  การเรียนรูและพัฒนาตนเองทางดานตาง ๆ    การสังเกตแบบมีสวน
รวม โดยผูศึกษาเขาไปรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  ดวยการสํารวจสภาพทั่วไป
ของพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ภายในวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการศึกษาภาคสนาม มาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค พิจารณาและแยกตามประเด็น  
ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลจากการสังเกต  
สอบถาม   สัมภาษณ  ซ้ํา ๆ  กันจากบุคคลที่เปนสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนเกษตรมหาสวัสดิ์จนไดขอสรุปที่ชัดเจน
ตามประเด็นที่ตองการเพื่อนําไปเขียนบรรยายสรุปผลของการศึกษาวิจัยตอไป 
 

ผลการศึกษา 
1.  ความเปนมาของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ตั้งอยูหมูที่    ต.มหาสวัสดิ์  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  ทําการกอตั้ง
ขึ้นเมื่อป  พ.ศ. 2518  มีสมาชิกจํานวน  18  คน  และปจจุบันมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 30 คน  โดยมีนางปราณ ี 
สวัสดิ์แดง  เปนผูริเริ่มกอตั้ง  ภายในชุมชนมหาสวัสดิ์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จึงมีผลิตผลทางเกษตร
คอนขางมาก  จึงทําใหประธานกลุมเกิดแนวคิดการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคามากที่สุด  จึงนําทรัพยากรที่มีอยูใน
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ชุมชนเปนจํานวนมากและเกษตรกรไมเห็นคุณคานํามาแปรรูปเชน  มะมวง  กลวย  เปนตน  โดยใชภูมิปญญาที่มี
อยูเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุด  และทําเชนนี้เรื่อยมา  จนคนภายในชุมชนพบเห็นจึงใหความสนใจที่จะเรียนรูใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ  หลังจากนั้นจึงไดมีการรวมตัวกันขึ้นภายในชุมชนเพื่อทําผลิตภัณฑออกจําหนายเปนการหา
รายไดเสริมใหกับครอบครัว  จนกระทั่งในป  2540  จึงจัดตั้งเปนกลุมแมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ”์    มีการรับสมัคร
สมาชิกและจําหนายหุน  หุนละ 100  บาท  เมื่อถึงสิ้นปจึงจะมีการปนผลใหกับสมาชิกภายในกลุม  แตก็ตองพบกับ
ปญหาในการปนผล  เพราะชุมชนไมเขาใจเรื่องระบบหุน  จึงมีการยกเลิกและคืนหุนใหกับสมาชิกทั้งหมด  หลังจาก
นั้นทานประธานกลุมจึงเปนลงทุนดวยตัวเอง  แตไมมีระบบการขายหุน  ใหสมาชิกยังคงเดิม  ซึ่งสมาชิกยังไดรับ
รายไดจากการทําผลิตภัณฑเหมือนเดิม  ในป  พ.ศ. 2546  ไดมีการจดทะเบียนเปน “หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ” 
ซึ่งมีการคิดคนและทําผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นมากมาย  เชน  แชมพู  กลวยน้ําวาทอด  นอกจากนี้ประธานกลุมยังออกไป
เผยแพรความรูในการแปรรูปผลิตภัณฑใหกับแมบานตามหมูบานตาง ๆ เพื่อเปนการสงเสริมการหารายไดเสริม  
และปจจุบันไดมีการจดทะเบียนเปน  วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์  โดยผลิตภัณฑหลักของกลุม  คือ  ขาวตัง  
ซึ่งสรางชื่อเสียงใหกับกลุม  และนอกจากนี้ภายในกลุมยังเปดเปนสถานที่ทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความรู   
เขามาชมวิธีการผลิต  อีกดวย 
2.  การสรางองคการแหงการเรียนรู  

การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ ์ เกิด
จากปจจัย คือ มีประธานและที่ปรึกษากลุมที่มีศักยภาพ  การเรียนรูรวมกันและการพัฒนาตนเอง  การทํางานเปน
ทีม  ดังนี ้

2.1  มีประธานกลุมที่มีศักยภาพ   ประธานและที่ปรึกษากลุมเปนปจจัยหลักในการสรางองคการแหงการ
เรียนรูของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ ์ ประธาน(นางปราณ ี สวัสดิ์แดง) ไดเปนผูริเริ่มกอตั้งกลุม โดยเล็งเห็น
วาผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูในชุมชนนั้นคอนขางมาก  หากผลผลิตไมไดมาตรฐานทําใหไมสามารถสงออกขาย
ได  จึงมีแนวคิดนําผลผลิตนั้นมาแปรรูปเพื่อใหไดประโยชนมากที่สุด นอกจากนี้ยังเปนการชวยเหลือแมบานใหมี
รายไดเสริม  จึงเกิดการชักชวนแมบานภายในชุมชนรวมกันกอตั้งกลุมขึ้น  ประธานกลุมเปนผูเสียสละ  มีความ
ยุติธรรม  มีการบริหารจัดการที่ดีทั้งในเรื่องการทํางาน  และการแบงปนผลประโยชนใหกับสมาชิก  สรางความเชื่อ
ใจจนไดรับเลือกตั้งเปนประธานจนถึงปจจุบัน  เปนผูแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา  เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑและ
พัฒนาสมาชิกในกลุมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการอานหนังสือ  ดูโทรทัศน  และเรียนรูเพิ่มเติม  
โดยการศึกษาดูงานจากกลุมงานหลาย ๆ แหง  ทั้งกลุมที่ประสบความสําเร็จและกลุมที่ประสบความลมเหลว  เพื่อ
นํามาเปนขอคิดในการดําเนินงานตอไป  นอกจากนี้ยังเขารับการอบรมความรูในหลาย ๆ ดานที่เกี่ยวของกับงาน
ของตนเอง  เพื่อใหไดรับความรูและประสบการณในการนํามาพัฒนากลุมใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2  มีที่ปรึกษากลุมที่ดี  ที่ปรึกษากลุม(นายวันชัย  สวัสดิ์แดง)มีหนาที่ในการหาตลาดจําหนายผลิตภัณฑ  
และพัฒนากลุมในดานตาง ๆ เชน  ผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑ  ความสะอาด  นอกจากนี้ยังพัฒนาความรูใหกับสมาชิก
ในกลุม  โดยที่ปรึกษาจะมีการศึกษาหาความรูโดยการซื้อหนังสือมาอาน  ซื้อสื่อความรูดานการเกษตรมาดูเพื่อเพิ่ม
ความรู  และยังการเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ โดยเสียสละดวยเงินสวนตัว  เพื่อใหไดความรูมาพัฒนากลุม
ของตนเอง  หลังจากที่เรียนรูแลวนั้น  จึงนํามาสอนใหกับสมาชิกในกลุมทุกคน  เพื่อใหไดรับขอมูลเทากันและนําไป
พัฒนาตนเอง  ไดทดลองปฏิบัติจริง   
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2.2  การเรียนรูรวมกันและการพัฒนาตนเอง   ภายในกลุมจะมีการประชุมทุกวันที ่5 ของเดือน  เพื่อแจงให
สมาชิกทราบถึงขาวสารตาง ๆ   รับฟงปญหาที่เกิดขึ้นและรวมกันแกปญหา  และที่สําคัญในการประชุม  ไดมีการ
ชวยกันคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหดีขึ้น  โดยแตละคนนําสิ่งที่ตนเองไดรับรูพบเห็นจาก
ภายนอกหรือสิ่งที่ไดจากการศึกษาหาความรูดวยตัวเอง เชน มาบอกกลาวใหกับสมาชิกภายกลุม  นอกจากนี้ยังเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานความรูระหวางบุคคลภายในกลุม  ทั้งในเรื่องการหาชองทางการจําหนาย  การ
ปรับปรุงรสชาติผลิตภัณฑ  เมื่อหาขอตกลงได  จึงมีการทดลองทํา  โดยในเบื้องตนมีการลองผิดลองถูกจนออกมา
เปนผลิตภัณฑใหมหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหดีขึ้น  และการสรางพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นไดในทุก
เรื่อง  ในดานการพัฒนาตนเองของสมาชิกแตละคนนั้น  เนื่องจากชุมชนมีอาชีพเกษตรกรม  โดยสวนใหญจะหา
ความรูจากหนังสือพิมพ  โทรทัศน  มีบางสวนที่มีฐานะคอนขางด ี จะซื้อหนังสือหรือสื่อตาง ๆ มาศึกษา 

2.3  การทํางานเปนทีม  สมาชิกแตละคนภายในกลุมมีการแบงบทบาทหนาที่ในการทํางานกันอยาง
ชัดเจนและปฏิบัติตามหนาที่ของตน เชน  ฝายบัญชี  ฝายทอดแผนขาวตัง  ฝายทาหนาขาวตัง  ฝายตากแผนขาวตัง  
ฝายบรรจุผลิตภัณฑ  เปนตน   พึ่งพาอาศัยกันขณะทํางานหากอีกฝายยังทําไมเสร็จสมาชิกในกลุมจะมีการเขาไป
ชวยเหลือนอกจากนี้ยังพูดคุยและปรึกษาหารือ  ติดตามขาวสารภายในกลุมอยูตลอดเวลา  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จกับ
งาน  เมื่อพบปญหาก็ชวยกันหาทางแกไขไมวาจะเปนปญหาในเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว  หากมีความเดือดรอนทาง
สมาชิกในกลุมทานอื่น  ยินดีใหความชวยเหลือและเปนที่ปรึกษา   สงผลใหบรรยากาศใหการทํางานมีความเปน
กันเอง  ไมนาเบื่อหนาย  จนเกิดการทํางานเปนทีม   

2.4  การสงเสริมการเรียนรู   ภายในกลุมมีการสงเสริมใหกับสมาชิกไดเรียนรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  โดยการนํา
สมาชิกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในกลุมที่มีลักษณะแตกตางจากลุมของตัวเอง  เชน  การบริหารจัดการ  
ผลิตภัณฑ  เปนตน  หลังจากกลับมาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  แตละคนไดรับประโยชนอะไรบางจาก
การศึกษาดูงานครั้งนี้  และการนําไปประยุกตใชกับงานของตน  แตเนื่องจากการศึกษาดูงานนั้นยังไดรับความรูไม
เพียงพอ  จึงมกีารใหสมาชิกไดเขารับการอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ เชน  ความสะอาดของสถานที่และกระบวนการ
ผลิต   มีการใหสมาชิกผลัดกันไปศึกษาโดยไมไดไปพรอมกันทั้งหมด  หลังจากไดรับการอบรม  จึงจัดใหมีการ
เผยแพรความรูใหกับสมาชิกในกลุม  โดยใหผูที่ไดเขารับการอบรม  พูดถึงความรูที่ไดรับ  และการนํามาใชกับกลุม
ของตนเองตอไป   

2.5  การพึ่งตนเอง  ในการกอตั้งกลุมเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชน  เกิดจากการคิดเอง  และ
ปฏิบัติดวยตัวเอง  โดยใชภูมิปญญาที่มีอยูในแตละบุคคล  เชน  การทํากลวยตาก  การทํามะมวงกวน เปนตน เพื่อ
สรางสรรคผลิตภัณฑที่ดี  สามารถสรางรายไดเสริมใหกับแมบานภายในชุมชนนอกจากอาชีพหลัก  จนประสบ
ความสําเร็จ  มีหนวยงานเขามาสนับสนุน  แตทางกลุมก็ยังยึดการพึ่งตนเองในการดําเนินงานกลุมตอไป   หากจะ
รับความชวยเหลือจากหนวยงานตองเปนหนวยงานที่ใหประโยชนอยางแทจริงโดยไมหวังผลตอบแทน 

2.6  การสรางเครือขาย  ทางวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ไดมีการสรางเครือขายกับกลุมที่ทํา
ผลิตภัณฑเชนเดียวกันและกลุมที่ทําผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  เชน  กลุมที่ทําขาวตัง  กลุมที่ทําผลไมแปรรูป  เปนตน  
เครือขายนั้นเกิดจากทางกลุมไดไปตามงานเพื่อแสดงสินคาและไดพบกับกลุมตาง ๆ จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพูดคุย  ติดตอกันอยูตลอดเวลา  เชน  ทางดานขอมูลขาวสารผลิตภัณฑ  การตลาด  เปนตน  ถือไดวาอยูในชวง
กําลังสรางเครือขาย  ซึ่งความสําเร็จในการสรางเครือขายตองใชเวลาในการบมเพาะความสัมพันธ  ความศรัทธา  
ความไวเนื้อเชื่อใจ  ที่จะนําไปสูเครือขายที่สมบูรณ 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวา  การสรางองคการแหงการเรียนรูในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นจากปจจัย

ภายในกลุมเอง  ไดแก มีประธานและที่ปรึกษาที่มีศักยภาพและพัฒนาความรูอยูเสมอ  เปนผูถายทอดความรูใหกับ
สมาชิก  เปนการเรียนรูรวมกันและพัฒนาความรูไปพรอม ๆ กัน  นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการเรียนรูโดยให
สมาชิกไดศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อเกิดการเรียนรูจากกลุมอื่นที่มีลักษณะแตกตางจากลุมของตนและนํามา
ปรับใช  สิ่งที่สําคัญภายในกลุมยังมีความสามัคค ี ปรองดองกัน  ชวยเหลือกันทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว  สงผล
ใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่เปนกันเอง  มีความไวเนื้อเชื่อใจกันจนเกิดการทํางานเปนทีม  ทําใหวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรมหาสวัสดิ์เปนกลุมที่เกิดองคการแหงการเรียนรูและประสบความสําเร็จในดานผลิตภัณฑสามารถสราง
รายไดใหกับสมาชิกในกลุม  เปนแหลงทองเที่ยว  จนกลายเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนมหาสวัสดิ ์ หนวยงานตาง ๆ 
และประชาชนทั่วไป 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัต ิ
1.  จากผลการศึกษาผูวิจัยพบวาวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์มีการสรางองคการแหงการเรียนรูใน

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงควรจะนํากระบวนการถอดบทเรียนเขาไปใช เพื่อจะไดตนแบบองคความรูในการให
ชุมชนอื่นนําไปใชและเปนแบบอยาง  และทําใหเห็นถึงปจจัยความสําเร็จและแนวทางการดําเนินงานของตนเอง 

  
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงความเปนไปไดในการสรางเครือขายการจัดการความรูในระดับอําเภอ  เพื่อการ
พัฒนาสูความยั่งยืนในระดับสูง 

2. ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนาองคความรูสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน 
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