เรื่องกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรูในระดับองคกร
ของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร ป 2553
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
(เรียบเรียง : สายัณห ปกวงศ )

ความเปนมา
จากการดําเนินงานดานกระบวนการจัดการความรู ของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
ไดเริ่มเรียนรูแบบลองผิดลองถูก เรียนรูจากอดีตและมีการพัฒนามาตามลําดับ ชวงระยะแรกเริ่มเขาสู
ยุคการเรียนรู มีการปรับแนวคิดของเจาหนาที่ในองคกร การสรางและพัฒนาทีมงานดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการกําหนดกระบวนการทํางาน หรือกําหนดกระบวนการพัฒนาคุณภาพจัดการความรู ที่ได
เริ่มตนจากระดับบุคคล (ปจเจก) ระดับกลุม และ
ระดั บ องค ก ร ซึ่ ง ได กํ า หนดไว ใ น 6 ขั้ น ตอน
ประกอบดวย
ขั้ น ที่ 1 ก า วสู ก ารจั ด การความรู ใน
องคกรระยะแรก ที่ไดเริ่มชวงปลายป 2542-2546
ขั้นที่ 2 กาวสูการจัดการความรู โดยใช
PAR มาเปนการยกระดับองคความรูของเกษตรกร
ซึ่งเริ่มตอจากป 2546-2547
ขั้นที่ 3 กาวสูการจัดการความรู โดยสวมลงในงานที่ปฏิบัติที่เริ่มในป 2548-2549
ขั้นที่ 4 กาวสูการจัดการความรูในระบบสงเสริมการเกษตร ซึ่งเริ่มเรียนรูโดยใชเทคนิคการ
คนหา Best Practice การจัดตลาดนัดความรู การสรางกรอบแนวคิด( Mental mode ), Benchmarking
, Action Learning , การสอนงาน( Coaching ) , เพื่อนชวยเพื่อน( Peer Assist ) ,การเลาเรื่อง (Story
telling ), ชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practice : COP ),การเรียนรูระหวางทํางาน ( After Action
Review :AAR ) ,การเสวนา( Dialogue ),การใชที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง( Monitoring Programs ),แหลง
ผูรูในองคกร ( Center of Excellence : COE ), การสรางแฟมสะสมงาน ( Portfolio )ฯลฯ
ขั้นที่ 5 กาวสูการจัดการความรู โดยขยายทั้งองคกรและทั่วพื้นที่ปฏิบัติงาน (ชุมชน) ซึ่งเริ่มใน
ป 2550-2553 โดยกําหนดเปาหมายนํากลุมอาชีพเปนตัวเดินเรื่องในการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร (ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง) ฯลฯ เปนตน
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ขั้นที่ 6 การสรางและพัฒนาคลังความรู ในการจัดการความรูในองคกรถึงแมจะเริ่มพัฒนามา
จากในระดับปจเจก ระดับกลุม และระดับองคกรก็ตาม จากประสบการณที่ทีมงานไดลงมือทํานั้น
พบวา สิ่งสําคัญของการจัดการความรูก็คือ การบันทึกองคความรู โดยอาจจะมีที่มาจากการถอด
บทเรียนที่ไดมาจากขั้นที่ 3-5 สิ่งที่ตองคํานึงถึงวา เมื่อเขียนองคความรูแลวจะนําไปเก็บไวที่ใด และจะ
จั ด ระบบอย า งไร(หมวดขององค ค วามรู ) พร อ มกั บ จะต อ งคํ า นึ ง ไปด ว ยว า แล ว เราจะเผยแพร
ประชาสัมพันธในชองทางใด ผูอื่นจะเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในเชิงบวก หรือการนําเอาองคความรู
นั้นไปใชประโยชนไดอยางไร เทาที่ผานมาทีมงานใหความสําคัญกับการบันทึกทาง Web blog และ
เอกสาร รวมทั้งนําเผยแพรผานทางสื่อมวลชนทองถิ่น เปนตน ซึ่งความจริงชองทางการใชสื่อยังมีอีก
หลายประเภท เชน สื่อบุคคล เอกสารสิ่งพิมพ แผนปลิว แผนพับ CD และVDO เปนตน

การดําเนินงาน KM ระดับองคกร
จากการดําเนินงานดังกลาวจะขอนําสิ่งที่ทาง KM TEAM ในระดับสํานักงานเกษตรจังหวัด มา
เลาสูถึงกระบวนการทํางานในการนําการจัดการความรู (KM) ไปเปนเครื่องมือในการทํางานสงเสริม
การเกษตร ในป ง บประมาณ 2553 โดยสวมในระบบ
สงเสริมการเกษตร มีการบูรณาการในดานทีมงาน ดาน
งบประมาณ และการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และ
ชุม ชน ซึ่ง มี ขั้นตอน ได แก ขั้ น ที่ 1 การจัดทํา แผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ขั้นที่ 2 การกําหนด
เปาหมาย และ ขั้นที่ 3 ขั้นการดําเนินงาน KM
ก. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเจาหนาที่
1. การประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด (PW)
โดยเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร ( นายสุชาติ ทองรอด ) ไดเปนประธานการเปดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) พรอมไดมอบแนวทาง นโยบาย การทํางานการจัดการความรู (KM) ให
ความสําคัญเกี่ยวกับการนํา KM ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน พัฒนางานและพัฒนาองคกร
2. การประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเกษตร ระดับอําเภอ (DW)
โดยมีเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร ไดเขามามีสวนรวมพรอมกระตุนใหเกิดการพัฒนา โดยการนํา KM ไป
เปนเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรทั้งระดับองคกรและระดับชุมชน ไดมุงเนนใหนัก
สงเสริมการเกษตร ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประสบการณระหวางนักสงเสริม กับนักวิจัย
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(นักวิชาการเฉพาะดาน) หรือระหวางนักสงเสริมกับนักสงเสริมดวยกัน เพื่อนําองค ความรูที่ไดถา ยทอด
ใหแกเกษตรกรในชุมชนตอไป โดยมีประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูที่ผานมาไดแก
(1) เทคนิค การปองกันกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว
(2) เทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแก
นักวิ ชาการส งเสริ มการเกษตรผู รั บผิ ดชอบงานวิ สาหกิ จชุ มชน
ระดับอําเภอ โดยกําหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน คือ
(1) การประเมิ น ศั ก ยภาพกลุ มวิ ส าหกิ จชุ ม ชน (2) การพั ฒ นา
กระบวนการเรี ย นรู วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (3) การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
วิสาหกิจชุมชน และ (4) การสงเสริมและสนับสนุน
แผนวิสาหกิจชุมชน
ข อสรุ ปจากการจั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การคื อ
เปนการพัฒนาทักษะในการใชเครื่องมือการจัดการ
ความรู เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการทํ า งานด า นส ง เสริ ม
วิสาหกิจชุมชนของนักสงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ
งานวิสาหกิจชุมชน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรูชาวนาชั้นนําระดับจังหวัด มีบุคคลเปาหมายที่เปน
ชาวนาชั้นนําในอําเภอตางๆ เขารวมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนแกนนํากลุมขาว GAP จํานวน 50
คน ซึ่งมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันคือ (1) การผลิตขาวปลอดภัยและไดมาตรฐานGAP (2)
การปองกันกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาวอยางยั่งยืน (3) การลดตนทุนการผลิตขาว และ (4)
การสงเสริมการตลาดขาว GAP
ขอสรุปคือ ไดแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวและการตลาดขาวใหแก
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ พรอมยังไดเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนัก
สงเสริมการเกษตรและเกษตรกรชาวนาชั้นนํา และภาคเอกชนดวย
5 .การจัดเวทีเครือขายศูนยขาวชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนเวทีที่เปดโอกาสใหผูแทน
ศูนยขาวชุมชน จํานวน 50 ศูนยนํารอง ไดแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารจัดการศูนยฯ ดานการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีและการลดตนทุนการผลิต ซึ่งนําไปสูการพัฒนาเครือขายการผลิต การตลาด
ควบคูกันไป ซึ่งลวนแตเปนเวทีของนักสงเสริมการเกษตรไดเขารวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชการ
จัดการความรู(KM) เปนเครื่องมือในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
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ข. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับกลุมอาชีพทางการเกษตร
ในปงบประมาณ 2553 นี้ทาง KM Team ของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร ไดลงไป
รวมกับKM Team ของสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยไปจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับกลุมอาชีพ
ประกอบด ว ยกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ ม ผลิ ต สิ น ค า เกษตร
ปลอดภั ย GAP กลุ ม เครื อ ข า ยการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ที่ผานมามีดังนี้
1. KM Team ไดลงไปรวมเวทีการพัฒนา
กระบวนการเรี ย นรู ก ลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยดํ า เนิ น การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู และฝ กทั กษะการถอดบทเรี ยนและสรุ ป
บทเรียน จํานวน 18 กลุม ซึ่งกระจายอยูในอําเภอตางๆ
เปาหมายสําคัญการจัดเวทีการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูกลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนเวทีที่เสริมทักษะการถอดบทเรียน-สรุปบทเรียน แก KM TEAM ทั้ง
ระดับจังหวัด อําเภอ อยางตอเนื่อง
2. KM TEAM ไดลงไปรวมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิกเครือขายศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียง
โดยมีเปาหมายในการสรางและพัฒนาเครือขายแกนนําดานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทําหนาที่
เปนวิทยากรกระบวนการ ประจําศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงชุมชนในพื้นที่และชุมชนเปาหมายถึง
ระดับหมูบาน จํานวน 5 ศูนย
3. KM TEAM ไดลงไปรวมเวทีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ใ นการสร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยของศู น ย ข า ว
ชุมชน รวมทั้งสิ้น 50 ศูนย
ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดการองคความรูใหเปน
ระบบ
ก็ตองยอมรับความเปนจริงวา กวาจะผานการ
ดําเนินงานตามขั้นที่ 3 มาได KM TEAM ตองใชเวลาการ
สรางและพัฒนาทีม รวมทั้งสรางความเขาใจทั้งผูบริหาร
องคกร เพื่อนรวมงาน รวมทั้ง KM TEAM เองตางก็ตองรวมกันเพื่อใหมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ รวมไปถึงในระดับกลุมอาชีพ (ชุมชน )
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การจัดการความรู บุคลากรจะตองรวมมือกันที่จะขับเคลื่อนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูได
(Learning Organization : LO) ตัวอยางเชน การเสริมหนุนดานขวัญและกําลังแกบุคลากร การ
สนับสนุนดาน IT ที่จะตองชวยจัดระบบของความรูไวในคลังความรู ไดแก การสราง Wep Blog
,Website ฯลฯ เปนตน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งไดจัดทําทะเบียนองคความรูที่ไดจาการถอดบทเรียนแลวสรุปไว
ในระบบสารสนเทศของ KM ของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร ดังนี้
ลําดับ
ก.
1.

2.
3.

4.

5.

7.

8.

ชื่อองคความรู
(ประเด็นองความรู)

แหลงองคความรู

หมู
ที่
องคความรูดานการสงเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
การบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชน (การสราง
และพัฒนาเครือขาย)
การปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
ในไรมันสําปะหลัง
การบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชน (การผลิต
ปุยอินทรีย)
การบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชน (ผลิต
มะพราวเสวย)
การบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปลงสี่
(การผลิตพรหมเช็ดเทา)

การบริหารจัดการกลุมวิสา
กิจชุมชน (การผลิตปุย
อินทรีย)
การบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชน (การเลี้ยง
โคขุน)

ชื่อกลุม/บุคคล

ชื่อบาน

ตําบล

อําเภอ

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนหนอง
เหมือง
กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนทาไม
กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนหวยนอย

7

หนอง
เหมือด

แสนตอ

ขาณุวรลักษบุรี

6

ทาไม

พรานกระตาย

6

น้ําดิบ
มะพราว
หวยนอย

แมลาด

คลองขลุง

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนทราย
ทอง
กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงสี่

9

ทรายทอง

หนอ
หลวง

ลานกระบือ

8

แปลงสี่

คลอง
ลาน
พัฒนา

คลองลาน

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนหวยยั้ง

1

หวยยั้ง

หวยยั้ง

พรานกระตาย

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนปาง
มะนาว

11

ปางมะนาว

หินดาต

ปางศิลาทอง
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ลําดับ
ข.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

ค.
1.

2.

ชื่อองคความรู
(ประเด็นองความรู)

แหลงองคความรู

หมู
ชื่อบาน
ตําบล
อําเภอ
ที่
องคความรูดานการสงเสริมการผลิต สินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP
การปองกันเพลี้ยกระโดด
สีน้ําตาลในนาขาวอยาง
ยั่งยืน
การเตรียมทีมคุณอํานวย
การจัดการความรู การ
ปองกันกําจัดเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล ในนา
ขาวอยางยั่งยืน
เทคนิคการสรางเครือขาย
คุณกิจศูนยเมล็ดพันธุขาว
ชุมชน
การใชปุยชีวภาพ เพื่อลด
ตนทุนการผลิตขาว
การใชจุลินทรีย
จากหนอกลวย
เพื่อลดตนทุนการผลิตขาว
เทคนิคการผลิตและใช
จุลินทรียจากหนอกลวย
เพื่อยอยสลายฟางขาว

ชื่อกลุม/บุคคล

KM TEAM
ระดับจังหวัด

สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร

KM TEAM
ระดับจังหวัด

สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร

ประธานศูนย
ขาวชุมชน

กลุมนํารองเปาหมายทุกอําเภอ 11 กลุม

นายทองหลอ
เครือแสง
นายถวิล สีวัง

9

ระหาน

ระหาน

บึงสามัคคี

3

สามงาม

วังบัว

คลองขลุง

นายถวิล สีวัง

3

สามงาม

วังบัว

คลองขลุง

องคความรูดานการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร
การพัฒนาสมรถนะ
ศูนยเรียนรู
1 คุยบานโอง คุยบาน พรานกระตาย
วิทยากรกระบวนการ
การเกษตร
โอง
ประจําศูนยปราชญ
พอเพียงบาน
ชาวบาน
นาปาแดง
การผลิต - ใชน้ําสมควัน ศูนยเรียนรู
12 สองตาแล บอถ้ํา
ขาณุวรลักษบุรี
ไมเพื่อลดตนทุนการผลิต การเกษตร
ขาว
พอเพียงชุมชน
บานสองตาแล
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ลําดับ
3.

4.

ชื่อองคความรู
(ประเด็นองความรู)
การบริหารจัดการศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง
ชุมชน
(กิจกรรมไรนาสวนผสม)
การบริหารจัดการศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง
ชุมชน
(กิจกรรม ไรนาสวนผสม
และการผลิตปาลมน้ํามัน)

แหลงองคความรู
ชื่อกลุม/บุคคล
ศูนยเรียนรู
การเกษตร
พอเพียงชุมชน
บานสองตาแล
ศูนยเรียนรู
การเกษตร
พอเพียงชุมชน
ดาตทองเจริญ

หมู
ชื่อบาน
ที่
12 สองตาแล

บอถ้ํา

ขาณุวรลักษบุรี

12

อางทอง

เมือง
กําแพงเพชร

ดาตาทอง
เจริญ

ตําบล

อําเภอ

ขั้นที่ 5 การเขาถึงองคความรูที่จาํ เปน
ในขั้นนี้จะตองมีการเชื่อมโยงมาจากขั้นที่ 4 หากมีการจัดหมวดหมู หรือจัดระบบขององค
ความรูไดแลวก็อยูในชวงของการประชาสัมพันธควบคูกันไป พรอมทั้งเสริมสรางกระตุนใหบุคลากรใน
ระดับองคกรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปพรอม ๆ กัน
ป จ จุ บั น ได มี ก ารประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร อ งค ค วามรู โดยผ า นสื่ อ มวลชนในท อ งถิ่ น เช น
หนังสือพิมพทองถิ่น สถานีวิทยุในทองถิ่น รวมถึงเผยแพรทางเคเบิ้ลทีวีในระดับจังหวัด เปนตน และ
มุงเนนใหบุคลากรของหนวยงานทั้งในระดับจังหวัด
และระดั บ อํ า เภอได นํ า ข อ มู ล ที่ ผ า นการประมวล
กลั่นกรองแลว สูระบบสาระสนเทศ (IT) ไดทั้งของ
องคกรและสว นบุ คคลเพื่ อเชื่อ มโยงเครือขา ยไปสู
บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรได โดยได
จัดทําทะเบียนองคความรูไวในคลังความรูที่บรรจุอยูใน
http://kamphaengphet.doae.go.th ซึ่ งเป นเว็ บไซต ของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
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ขั้นที่ 6 การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําไปสูการขยายเครือขาย หรือการ
นําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชนนั่นเอง
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร นอกจากจะถายทอดและสรางความเขาใจใหบุคคลใน
องคกรและการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแลว ยังมีการพัฒนาและ
ยกระดับเจาขององคความรูที่ไดบรรจุไวในคลังความรูแลว มีการจัดทําทะเบียนขององคความรูได
เชื่อมโยงและพัฒนาปราชญชาวบาน วิทยากรเกษตรกร
กลุ ม อาชี พ ทางการเกษตร ที่ ค อ นข า งจะประสบ
ความสําเร็จ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีพของตนเอง
ตอไปอีกกาวหนึ่ง หรือเรียกงาย ๆ วา การยกระดับองค
ความรู โดยการนํ า การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี
สว นร ว ม และการวิ จั ย ชุ ม ชนไปเป น เครื่ องมื อ ในการ
ทํางานสงเสริมการเกษตรตอไปอยางตอเนื่อง การจัด
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมอาชีพทางการเกษตร
ในชุมชน
จึงสรุปไดวา การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู ของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
ทั้ง 6 ขั้นตอน ที่ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดย KM TEAM มีขอสรุปรวมกันวา การจัดการความรู
ถึงแมวาเราจะนํามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรแลว ควรจะตองมี
การเรียนรู อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเรียนรูกับหนวยงานภาคีในการพั ฒนาตางฯ และบุคคลที่
ประสบผลสําเร็จในตางหนวยงาน เพื่อนํากลับมาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานของ
องคกรตอไปไดอยางไมมีที่สิ้นสุด.

