กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน ปี 2554
ความเป็นมา
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน ได้นําการจัดการองค์ความรู้มาช่วยขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยในปี 2554 มีการดําเนินการจัดการความรู้ใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยดําเนินงานจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ การ
ดําเนินการจัดการความรู้ดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร ให้มีความรูใ้ นการ
ปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อภารกิจที่หน่วยงานได้รับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดําเนินการจัดการความรู้ ให้อยู่ในระบบที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกคนสามารถเข้าถึง
และเรียนรู้ได้ทกุ เวลา
2. เพื่อดําเนินการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร ให้สามารถดําเนินงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้จนสําเร็จ
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนําความรู้ ที่ได้จากการดําเนินการจัดการความรู้ไปใช้เผยแพร่สู่
เกษตรกร และนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
วิธีการดําเนินงาน
1. ตั้งคณะทํางานการจัดการองค์ความรู้
2. ทบทวน แนวคิด กระบวนการ และเป้าหมายจัดการความรู้
3. จัดประชุมคณะทํางาน
4. ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้

ผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้
ผลการดําเนินงานตามระบวนการจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management ) ที่สํานักงาน
เกษตรอําเภอหนองโดน ดําเนินการปฏิบัติดังนี้
กําหนดเป้าหมาย ( KV. Knowledge vision ) มี 2 ขั้นตอน ได้แก่
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identificution ) จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อทบทวนและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ในองค์กรในช่วงที่ผ่านมา เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการ และระดมความคิดเห็นและตรวจสอบองค์ความรู้ ได้แก่ ความรูจ้ ัดแจ้ง และความรู้ใน
ตัวบุคคล เพื่อนํามาจัดทําทะเบียนองค์ความรู้

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge and Acquistion ) คณะทํางานจัดการความรู้
ร่วมกันจัดเก็บความรู้เดิมที่มอี ยู่ในองค์กร ร่วมกันสร้าง แสวงหา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่เข้ามาเพิ่มเติมจาก
ภายนอกองค์กร อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 เรื่อง โดยมีความหลากหลายรูปแบบ คือ
- ถอดองค์ความรู้ใหม่จากเกษตรกรผู้ประสบผลสําเร็จ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้
- จัดเวทีเรียนรู้โดยเชิญผู้รู้ในพืน้ ที่ให้มาเล่าผลงาน
- ค้นหาความรู้ใหม่จากภายนอกองค์กรโดยการค้นหาใน Internet และทําการถอดองค์
ความรู้ จดบันทึก และเก็บรวบรวมไว้ในองค์กร
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( KS. Knowledge Sharing ) มี 2 ขั้นตอน ได้แก่
1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing
1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็น
เครื่องมือในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เวทีตามระบบส่งเสริม
การเกษตร
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นการดําเนินการในระดับตําบล ซึ่งใช้
เวทีการประชุม สัมมนา และอบรมตามโครงการส่งเสริมการเกษตรประจําปีที่ตําบลได้รับการสนับสนุนให้
ดําเนินการ
2) การเรียนรู้ ( Learning ) ของสํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดนได้ใช้กิจกรรมตามแผนงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ทั้งการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดทําแปลงเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ เป็น
ต้น จึงทําให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ และมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา
การบริหารคลังความรู้ ( KA. Knowledge Asset ) มี 3 ขั้นตอหน คือ
1) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คณะจัดการองค์ความรู้ของสํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน
ดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้พร้อมตัดแยกหมวดหมู่ของความรู้ทั้ง EK และ TK และจัดทําทะเบียนความรู้
ไว้ในสํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน
2) การประมวลกลั่นกรองความรู้ คณะทํางานจัดการความรู้ทําการตรวจสอบ ตรวจทานองค์
ความรู้ จัดเรียงเนื้อหานําเสนอให้สมบูรณ์เข้าใจง่ายพร้อมเผยแพร่
3) การเข้าถึงความรู้ มีการดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อให้ผใู้ ช้ความรู้สามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา หลากหลายช่องทาง ได้แก่
- การเผยแพร่ความรู้สู่เจ้าหน้าที่ผ่านทาง Website ของสํานักงานเกษตร
อําเภอหนองโดน
- เผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกร เช่น แผ่นพับ
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่
องค์ความรู้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดนได้รวบรวม สร้าง แสวงหา ประมวล และกลั่นรอง
พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวมเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ คือ การจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โดย : นางสาวอุษา จุลวรรณ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เวทีประชาคม เป็นการพบปะของผู้คนที่มีความหลากหลายด้านข้อมูล ประสบการณ์และความคิด
มาร่ว มกั น แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ประสบการ ความคิ ด เพื่ อ วิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั ญ หา วางแผนงาน
ดําเนินงาน โดยใช้ความแตกต่างหลากหลายของแต่ละคนเป็นจุดแข็งโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม เป็น
กระบวนการที่มีความจําเป็นต้องนํามาใช้ในการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสูงสุด การ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมอาศัยหลักการทํางานที่ยึดสมาชิกของกลุ่มเป็นศูนย์กลาง

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการซึ่งได้มาซึ่ง
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ดังนี้
1. จุดประการความคิด เป็นขั้นตอนกระตุ้นให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหันมาให้ความสนใจกลุ่ม
ของตนเอง โดยจัดเวทีพูดคุยเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา ที่เกิดความหวังที่จะทําให้วิสาหกิจ
ชุมชนอยู่รอดร่วมกัน เช่นพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่จะกระทบกับวิถีความเป็นอยู่และความหวังของวิสาหกิจชุมชน
2. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้าใจสถานการณ์และร่วมกันกําหนดอนาคตของวิสาหกิจชุมชน ขั้นตอน
นี้ต้องหาวิธีให้สมาชิกได้เห็นข้อมูลทั้งหมดร่วมกัน และได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เรียนรู้กันว่าสถานการณ์
ของชุมชนปัจจุบันในเรื่อง การผลิต รายได้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคม เป็นอย่างไร มีเรื่องราว
อะไรบ้างที่สําคัญ มีปัญหาสําคัญอะไรที่จะส่งผลต่อวิสาหกิจชุมชน และสาเหตุของปัญหาคืออะไร และสิ่งที่
ยากที่สุดในการวิเคราะห์กลุ่ม คือ การที่สมาชิกไม่แสดงความคิดเห็น ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่นํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ การใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis เข้ามาช่วยในการทํางานกับวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อค้นหาแนวทาง ความเป็นไปของกลุ่มว่าจะเดินไปทางไหน การวางแผนการดําเนินงาน การ
แก้ไขปัญหา ที่จุดอ่อนในวิสาหกิจชุมชน โดย ใช้หลัก SWOT Analysis ความหมายขอคําว่า SWOT
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในวิสาหกิจชุมชนที่
เป็นบวกซึ่งวิสาหกิจชุมชนนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการ
ดําเนินงานภายในที่วิสาหกิจชุมชนสามารถทําได้ดี
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในวิสาหกิจชุมชนที่เป็นลบและด้อย
ความสามารถ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ
หมายถึงการดําเนินงานภายในวิสาหกิจชุมชนที่ไม่สามารถทําได้ดี
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออํานวยให้การ
ทํางานของวิสาหกิจชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของวิสาหกิจชุมชน
Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทํางาน
ขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อวิสาหกิจชุมชน
3. ร่างแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หลังจากรู้คําตอบว่าวิสาหกิจชุมชนต้องการ
อะไร อยากเห็นอะไรในอนาคต โดยกําหนดแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระยะ 3 ปี ข้างหน้าที่วิสาหกิจ
ชุมชนต้องการหรืออยากเห็นและสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพื่อบรรลุจุดหมายและแก้ไขปัญหา เพื่อขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนไปข้างหน้ารายละเอียดของแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประกอบไปด้วย
1. บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
2. บทที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม
3. บทที่ 3 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
4. บทที่ 4 วิเคราะห์สถานการณ์วิสาหกิจชุมชน
5. บทที่ 5 แนวทางการพัฒนา แยกเป็น 3 แผน คือแผนถ่ายทอด , แผนลงทุน และ
แผนฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ในรายละเอี ย ดแผนจะกล่ า วถึ ง แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
งบประมาณ
4. ประชาคมแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นการให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้ร่วมกันพิจารณาถึง
ความถูกต้องของแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของวิสาหกิจชุมชน มีความ
ชัดเจนว่าจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชนในทางที่
ดีขึ้น

5. ทบทวนปรับปรุง เมื่อนําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปปฏิบัติแล้ว อาจไม่ตรงกับสถานการณ์
จริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องปกติจึงต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นแผนที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

