เรื่องกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการความรู
ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2553
สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(เรียบเรียง : จําลอง พุฒซอน )

ความเปนมา
สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได นํ า การจั ด การความรู ม าช ว ย
ขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรใหบรรลุตามเปาประสงค โดยในป 2553 มีการดําเนินการจัดการ
ความรูในโครงการหลักของกรมสงเสริมการเกษตร
จํานวน 3 โครงการ ไดแก
1) โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค า
เกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยมุงหวัง
สงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา
การเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามปลอดภั ย และได
มาตรฐาน นํามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP)
และหรือมาตรฐานเกษตรอินทรียมาปรับใช เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการผลิตสินคาเกษตร
2) โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง เพื่อเปนการสงเสริมและสรางการเรียนรูการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสรางศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงในพื้นที่จัดการ
เรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเกษตรกรแบบมีสวนรวม
3) โครงการสงเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน โดยดําเนิน งานจัดการเรียนรูเกี่ ยวกับ
กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ใหกับวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแลว เพื่อใหมีความเขมแข็งและ
พึ่งตนเองได ทั้งนี้ การดําเนินการจัดการความรูดังกลาวมุงหวัง เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน และ
องคกร ใหมีองคความรูในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอภารกิจที่หนวยงานไดรับ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการจัดการความรู ใหอยูในระบบที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกคนสามารถ
เขาถึงและเรียนรูไดทุกเวลา
2. เพื่อดําเนินการพัฒนาความรูและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจและยุทธศาสตรที่กําหนดไวจนสําเร็จ
3. เพื่อใหเจาหนาที่สามารถนําความรู ที่ไดจากการดําเนินการจัดการความรูไปใชเผยแพรสู
เกษตรกร และนําไปใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่

วิธีการดําเนินงาน
1. ตั้งคณะทํางานการจัดการความรู
2. ทบทวน แนวคิ ด กระบวนการ และ
เปาหมายจัดการความรู
3. จัดประชุมคณะทํางาน
4. ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรูโดยใช Model ปลาทู และ7ขั้นตอนงานของ กพร.
5. สรางแรงจูงใจในการดําเนินการ

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
ผลการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) ที่สํานักงาน
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดําเนินการปฏิบัติมีดังนี้
การกําหนดเปาหมาย (KV: Knowledge vision) มี 2 ขั้นตอน ไดแก
1) การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการจัดการความรูในองคกรของในชวงที่ผานมา เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน จัดทํา
แผนปฏิบัติการ และ ระดมความคิดเห็นและตรวจสอบองคความรู ไดแก ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge:
EK) และความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge: TK) เพื่อนํามาจัดทําทะเบียนองคความรู
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2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) คณะทํางาน
การจัดการความรู และบุคลากรในหนวยงาน รวมกันจัดเก็บรักษาความรูเดิมที่มีอยูในองคกร รวมกัน
สราง แสวงหา คนควาหาความรูใหมเขามาเพิ่มเติมจากภายนอกองคกร อยางนอยอําเภอละ 1 เรื่อง
โดยมีหลากหลายรูปแบบ คือ
•
ถอดองคความรูใหมจากเกษตรกรผูประสบผลสําเร็จ (Best Practice)
•
จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู แ ละถอดเป น องค ค วามรู
(Community of Practice : Cop)
•
จั ด เวที เ รี ย นรู โ ดย
เชิ ญผูรู ทั้งในพื้ นที่ และนอกพื้ นที่ ของ
อําเภอ/จังหวัด ใหมาเลาผลงาน (Story
Telling)
•
คั น หาความรู ใ หม
จากภายนอกองค ก รโดยค น หาใน
Internet จาก Website ตางๆ และทําการถอดองคความรู จดบันทึก และเก็บรวบรวมไวในองคกร
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KS: Knowledge Sharing) มี 2 ขั้นตอนไดแก
1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing)
• การแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ใช ระบบสงเสริมการเกษตร
เปนเครื่องมือในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ไดแก เวทีตามระบบ
สงเสริมการเกษตร เวทีการประชุม สัมมนา และอบรมตามโครงการกิจกรรมสงเสริมการเกษตรประจําป ,
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะผูศึกษาดูงานจากกลุม องคกร และหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่เขามาศึกษาดู
งานในพื้นที่
• การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะดั บ
เกษตรกร สวนใหญเปนการดําเนินงานในระดับ
อําเภอ ซึ่งจะใชเวทีการประชุม สัมมนา และอบรม
ตามโครงการกิจกรรมสงเสริมการเกษตรประจําป
ที่สํานักงานเกษตรอําเภอไดรับการสนับสนุน ให
ดําเนินการปฏิบัติ
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2) การเรี ยนรู (Learning) ของสํ านั กงานเกษตรจั งหวั ด และสํ านั กงานเกษตรอํ าเภอ ได ใช
กิจกรรมตามแผนงานโครงการสงเสริมการเกษตรที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป เปนเครื่องมือ
ในการสรางการเรียนรูใหแกเจาหนาที่และเกษตรกร ทั้ง การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร การทําแปลงเรียนรู และการฝกปฏิบตั ิ
ในไรนา เปนตน จึงทําใหเจาหนาที่มีการเรียนรู และมี
ความรูใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา
การบริหารคลังความรู (KA: Knowledge
Asset) มี 3 ขั้นตอน คือ
1) การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge
Organization) คณะทํางานการจัดการความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการรวบรวมองคความรู
พรอมทั้งจัดแยกหมวดหมูของความรูทั้ง EK และ TK และจัดทําทะเบียนความรูไวในสํานักงานเกษตรอําเภอ
และจังหวัด
2) การประมวลกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)
คณะทํางานการจัดการความรู รวมกับนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในสํานักงานเกษตรจังหวัดและ
อําเภอ ทําการตรวจสอบ ตรวจทานองคความรู จัดเรียงเนื้อหาเพื่อการนําเสนอใหสมบูรณ เขาใจงาย
พรอมเผยแพร เชน บทความ แผนพับ ขาว จดหมายขาว แผนปลิว ชุดนิทรรศการ และอื่น ๆ เปนตน
3) การเขาถึงความรู (Knowledge Asset)
มี ก ารดํ า เนิ น การรวบรวมองค ค วามรู เพื่ อ ให ผู ใ ช
ความรู ส ามารถเข า ถึ ง ได ต ลอดเวลา หลากหลาย
ชองทาง ไดแก
• การเผยแพร ค วามรู ไ ปสู เ จ า หน า ที่
โดยเผยแพรผาน Website ของสํานักงานเกษตร
อํา เภอ สํ า นัก งานเกษตรจั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุธ ยา
และ Website ของกรมสงเสริมการเกษตร (K-center)
และจัดมุมความรูไวในสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ใชชื่อวา KM Corner, KZone และ K-Corner
• การเผยแพรความรูไปสูเกษตรกร โดยการผลิตสื่อตางๆ เชน แผนพับ ขาว แผนปลิว เพื่อ
แจกใหแกเกษตรกร โดยบางแหงไดมีการเผยแพรเสียงตามสาย หอกระจายขาวรวมถึงวิทยุชุมชนดวย
เพื่อสรางแรงจูงใจ
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• ไดกําหนดใหมีการใหรางวัล คือ หนวยงานที่ดําเนินการจัดการความรูไดดีเดน ใน
เบื้องตนก็ไดมอบเข็ม KM เพื่อเปนสัญลักษณของทีมงานขับเคลื่อนงานการจัดการความรูของสํานักงาน
เกษตรจังหวัด และอีกสวนหนึ่ง ก็จะไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (โบนัสประจําป) สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
การขับเคลื่อนงานการจัดการความรูของจังหวัดดวย

องคความรูที่เกิดขึ้นใหม
องคความรูที่สํานักงานเกษตรจังหวัดไดรวบรวม
สราง แสวงหา ประมวล และกลั่นกรอง พรอมทั้งจัดเก็บ
รวบรวมเผยแพรผานสื่อและชองทางตางๆ ไดแยกออกเปน 3 กลุมความรู คือ
1. ความรูในหมวดของการผลิตการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน จํานวน 5 เรื่อง
2. ความรูในหมวดของการจัดเวทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จํานวน 7 เรื่อง
3. ความรูในหมวดของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยดวยเทคโนโลยีชาวบาน รวม15 เรื่อง

ขอคิดเห็น ในการดําเนินงานการจัดการความรู
ถาทุกหนวย หรือทุกจังหวัดมี KM-Zone หรือ KM-Corner ในองคกร ก็จะเปนการบงชี้ที่ชัดเจน
วา ในองคกรนั้นๆ มีการจัดการความรู ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรควรที่จะใหความสนใจและใหการ
สนับสนุน เพื่อใหมี KM-Zone หรือ KM-Corner เกิดขึ้นภายในองคกร โดยเฉพาะการสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือในการผลิตสื่อและวัสดุอุปกรณสําหรับการเผยแพรความรู.

