
 
 

 
 

การจัดการความรูการอาชีวเกษตรและประมง 

                        ดร. สมพร   ดํายศ 1/ 

 การจัดการความรู หรือ  KM  (knowledge   management)  หมายถึง  กระบวนการหรือวิธีการสําคัญ
ท่ีจะทําใหคนรูจักหาความรูและนําความรูมาใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลท่ีเปน
ระบบ  และมีลักษณะเฉพาะตองมีการเรียนรูอยางตอเนือ่งท่ีจะสะทอนถึงคุณคาหรือท่ีเรียกวา  “การจัดการ
ความรูเพื่อเพิ่มมูลคา”  นั่นเอง  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสอดคลองและเหมาะสมในยดุปจจุบันท่ีพบวา  “ความ
ซับซอน”  เปนปญหาใหญของการดําเนนิงานในทุกภาคสวนท้ังในระบบราชการและระบบเอกชนที่มีการ
แขงขันในทุกมิติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจดัการความรูเพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย  4  ประเภท (วิจารณ
,  2548)  ไปพรอม  ๆ  กัน  ไดแก  เปาหมายของงาน   เปาหมายการพัฒนาคน   เปาหมายการพัฒนาองคกร
เปนองคกรแหงการเรียนรู  และเปาหมายความเปนหมูคณะ  ชุมชนและความเอ้ืออาทรระหวางกันในสถานท่ี
ทํางาน  ซ่ึงบุญดี  และกมลวรรณ  (2545)  ไดสรุปไววา  เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการความรู  ไดแก  
“วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศหรือ  best  practice”  ในการทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหสําเร็จ  เชน  การสรางผลิตภัณฑ   การ
บริการ   กระบวนการปฏิบัติงาน   เปนตน 
 ในสวนของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญสําหรับผูท่ีกําลังประกอบอาชีพและผูท่ีจะเขาสูอาชีพเกษตรกรรม  
ซ่ึงต้ังอยูเกือบทุกจังหวัดท่ัวประเทศน้ัน  มักมีคําถามจากบุคคลภายนอกถามอยูเสมอวา  “มีเทคโนโลยีใหม  ๆ  
อะไรบาง ? ”  คําถามนี้ตองการคําตอบท่ีเปนตัวบงช้ีท่ีเปนรูปธรรม  ซ่ึงตัวบงช้ีนี้ก็คือ  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
นั่นเอง  และเชนกันคําตอบท่ีไดรับคือ  “มีเทคโนโลยีหลายอยาง”  แตไมสามารถชี้ชัดไดวาคืออะไรบาง  คง
เนื่องมาจากผูตอบเองไมมีความม่ันใจวาเทคโนโลยีเหลานั้นใชประกอบอาชีพไดจริงหรือ  เปนเทคโนโลยีท่ี
ทันยุคทันสมัยหรือไม  เปนเทคโนโลยีท่ีคิดข้ึนเองหรือเปนของบุคคลอ่ืน  จากคําถามและคําตอบนี้  ถือเปน
ประเด็นปญหาสําคัญปญหาหนึ่งในการบริหารจัดการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมงท่ัว
ประเทศ  อยางไรก็ตาม  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดตระหนักถึงปญหานี้และไดกําหนด
นโยบายหลายประการเพื่อใชแกปญหาดังกลาว  มีประการหน่ึงท่ีนาสนใจ  คือ  การจัดต้ังศูนยประสานงาน
สถานศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพ่ือการจัดการความรูอาชีวศึกษาในศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร
ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  เม่ือป  พ.ศ. 2548  เพื่อใหความรูและประสานงานการจดัการความรูในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี ท่ัวประเทศและไดจัดการเทียบเคียง(benchmarking)วิธีปฏิบัตท่ีิเปนเลิศผลงานการ 
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จัดการความรูของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมงท่ัวประเทศ  คร้ังท่ี  1  เม่ือวันท่ี  11-13  
กันยายน  2549  ณ  ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรปทุมธานี  ในการเทียบเคียงวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศคร้ังนี้มี
ผลงานเขารวมเทียบเคียงฯ  จาํนวน  22  เร่ือง  จาก  17  สถานศึกษา  

            แตอยางไรก็ตาม  แมวันเวลาผานไปหลายปแลว  ก็ยังพบวา  การแกปญหาดังกลาวยังไมบรรลุ
เปาหมาย  อาจจะเนื่องมาจาก  บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมงยังไมเขาใจกรอบ
แนวคิดและวธีิการจัดการความรูการอาชีวศึกษาเกษตร  และประมง  ซ่ึงถือวาเปนปจจัยสําคัญเบ้ืองตนใน
การจัดการความรู  ดังนั้นเนื้อหาในบทความน้ี  ผูเขียนจึงใครเสนอกรอบแนวคิดและวิธีการจัดการความรู
อาชีวศึกษาเปนประเดน็หลัก  ดวยจิตปรารถนาท่ีตองการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกนัในบริบทของวทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี  และประมง 

กรอบแนวคิดการจัดการความรูการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 
 เปาหมายของการจัดการความรู  คือ  การท่ีกลุมคนท่ีดําเนนิการจัดการความรูรวมกนั  มีชุดความรู
ของตนเองท่ีรวมกันสรางเอง  สําหรับใชงานของตนเองและสรางองคความรูใหมข้ึนไดเองอยูตลอดเวลา  
(วิจารณ,  2548)  สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมงเปนองคกรท่ีมีธรรมชาติเกี่ยวของกับ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จึงตองมีกรอบแนวคิดการจัดการความรูเพื่อตอบสนองการเรียนรูท่ีเปน
ลักษณะอุปสงค  คือ  การเรียนรูท่ีนํามาใชพัฒนางานอาชีพและพัฒนาชีวิต  (ประพันธ,  2547)  จึงเรียกวา  
“การจัดการความรูการอาชวีศึกษา” ผลสัมฤทธ์ิท่ีได  คือ  นวัตกรรมการเรียนรูอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติขององคกร  มีผูเชี่ยวชาญหลายทานไดนําเสนอกรอบแนวคิดการจัดการความรูการอาชีวศึกษาเพ่ือ
นํามาใชในการจัดการความรูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมง  ในทรรศนะของผูเขียนเห็นวา 
กรอบแนวคิดการจัดการความรูการอาชีวศึกษาของ  ดร. โสภณ  ธนะมัย  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  (รูปท่ี  1)  มีความสอดคลองกับการสรางนวตักรรมการเรียนรูการอาชีวศึกษามากท่ีสุด  ซ่ึงพอ
สรุปเปนข้ันตอนตามลําดับเปน  7  ข้ันตอน  คือ  (1)  การรวบรวมความรูในตัวคน   (2)  การรวบรวมความรู
เปนลายลักษณอักษร  (3)   การสรางองคความรูใหม  (4)  การกําหนดกรอบนวตักรรม/เทคโนโลยี  (5)  การ
สรางส่ิงประดิษฐ/วิธีปฏิบัตท่ีิเปนเลิศ  (6)  การบูรณาการสอนนักเรียน  นักศึกษา  และฝกอบรมเกษตรกร  
และ  (7)  การสรางหลักสูตรอิงสมรรถนะ  จะเห็นไดวา  กรอบแนวคิดดังกลาวมีเปาหมายปลายทางเพื่อ
ตองการจัดการความรูใหไดคําตอบวา  “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   และประมง  มีเทคโนโลยีใหม/
นวัตกรรมอะไรบาง”  ท่ีเปนรูปธรรมไปใชพัฒนาอาชีพของเกษตรกร  และจัดการเรียนรูกับนักเรียน 
นักศึกษา  ตลอดจนสามารถสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีประสงคจะปฏิรูป
การอาชีวศึกษาท่ีกําหนดใหจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  “ปรับวิธีเรียน  เปล่ียนวิธีสอน  ปฏิรูปการสอบ  :  
จากนโยบายสูผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัต”ิ  ได 

 



 
 

 
 

 
 
 

             แนวคิดทางเศรษฐกิจใหม                                      มอง Knowledge เปน asset 
           (Knowledge – based Economy) 
 
             แนวคิดทางเศรษฐกิจเดิม                                              มอง tangible asset 
 
 
                                     Implicit Knowledge อยูในตัวคน                             Explicit Knowledge เปนลายลักษณ                                          
                                                                                                                      อักษรอยูในสื่อรูปแบบตาง ๆ รายงาน 
                                                                                                                       วิจัย  ฯลฯ                                         
                                ครู/อาจารย                 ครู/อาจารย  
 
 
         ภูมิปญญา              ภูมิปญญา          นักเรียน               นักเรียน 
 

         ทองถ่ิน                 ทองถ่ิน              นักศึกษา             นักศึกษา 
                                                                          
                                                                                                                                                                 Research 
                                                                                                                                                                 - R & D 
                                                                                                                                                                 - C & D 
                              องคความรูใหม 
 
             Benchmark 
                                                                                            สิ่งประดิษฐ                                Best Practice 
               นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
                  (Tangible asset) 
                                                                                                โจทย 
 
                     Competency based                                                                              นักเรียน-ชุมชน 
                           curriculum 
                                                                                                                                            อาชีพ 
 

รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดเกีย่วกบักระบวนการจัดการความรูอาชีวศึกษา 
ท่ีมา :  โสภณ (2548) 
 



 
 

 
 

 แตอยางไรก็ดี  ในทัศนะของผูเขียนในฐานะนักปฏิบัตกิารจัดการความรูในสถานศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  โดยการใชกรอบแนวคิดของ  ดร. โสภณ  ธนะมัย  ดงักลาวขางตน  ปรากฏวา
สามารถจัดการความรูไดสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมง  และ
สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดีและมีความเห็นวา  ในอนาคตกรอบ
แนวคิดดังกลาวควรไดรับปรับปรุงในบางสวน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญในข้ันตอนการ
เทียบเคียงสมรรถนะมากข้ึน  จึงขอกําหนดกรอบแนวคิดการจัดการความรูการอาชีวศึกษาท่ีปรับปรุงใหม  
ดังแสดงในรูปท่ี  2  ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจจําเปนตองทําการเทียบเคียงสมรรถนะหลาย ๆ  คร้ังจนกวาจะได  
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศตามท่ีตองการ 

วิธีการหรือกระบวนการจัดการความรูการอาชีวศึกษา 
 จากกรอบแนวคิดการจัดการความรูการอาชีวศึกษาท้ังสองดังกลาว  สามารถนํามาใชในการ
ดําเนินการจัดการความรูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมง  ไดเปน  9  ข้ันตอน  ดังตอไปนี ้
 ขั้นตอนท่ี  1  การกําหนดโจทยปญหาท่ีตองการแกปญหาใหดกีวาเดิม  เชน  ปญหาการสราง
ผลิตภัณฑ  ปญหาการใหบริการของงานตาง ๆ  ปญหาวิธีการปฏิบัติหรือเทคนิคหรือกระบวนการตาง ๆ  ใน
การผลิตพืชหรือสัตว  แมกระท่ังปญหาการจัดกิจกรรมหลักของ อกท. 
 ขั้นตอนท่ี  2  การรวบรวมความรูซอนเรนท่ีฝงอยูในตวัคน  (Implicit  knowledge   or  Tactic   
knowledge)  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดเวทีเสวนารวมกับนกัเรียน  นกัศึกษา  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  ชุมชนนักปฏิบัติในทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และองคกรวิชาชีพตาง ๆ  เพื่อใหไดองค
ความรูท่ีมีอยูเดิมท่ีเกีย่วของกับโจทยปญหาในข้ันตอนท่ี  1 
 ขั้นตอนท่ี  3  การรวบรวมความรูเดนชัดท่ีเปนลายลักษณอักษร  (Explicit  knowledge) 
โดยการรวบรวมความรูท่ีเกีย่วของกับโจทยปญหาในข้ันตอนท่ี  1  ซ่ึงมีปรากฏเปนลายลักษณอักษรตาง ๆ   
เชน  รายงานการวิจัย  หนังสือ  ตํารา  วารสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เปนตน 
             ขั้นตอนท่ี  4  การสรางองคความรูใหม  (New  knowledge )  โดยการวเิคราะหและสังเคราะหความรู
เดิมท่ีรวบรวมไดจากข้ันตอนท่ี  2  และ  3  ผานกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research  and  Development;  
R & D )  หรือผานกระบวนการเลียนแบบและพัฒนา  (Copy  and  Development;  C & D)  เพื่อจะไดกําหนด
เปนองคความรูใหมจากขอคนพบใหม 
              ขั้นตอนท่ี  5  การเทียบเคียงสมรรถนะ  (Benchmarking)  โดยการวัดและเปรียบเทียบองคความรู
ใหมท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมหรืการบริการใหมหรือวิธีการปฏิบัติใหมกับท่ีมีอยูแลว ของเกษตรกร  ชุมชน   
หรือองคกรตาง ๆ  ซ่ึงเปนตัววัด  (Benchmark)  อาจจะตองทําหลาย ๆ  คร้ังจนกวาจะไดผลการเปรียบเทียบ
ท่ีดีกวาหรือท่ีเรียกวา  “วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best  Practice) ”        

        



 
 

 
 

          การจัดการความรูอาชีวศึกษา 

 

         โจทยปญหา 

 ความรูอยูในตัวคน                   ความรูเปนลายลักษณอักษร 
            (Implicit  Knowledge)             (Explicit  Knowledge) 

วิเคราะห/สังเคราะห     วิจัยและพัฒนา  (R&D)  หรือ 
     เลียนแบบและพัฒนา  (C&D) 

      องคความรูใหม 
                  (New  Knowledge) 

 

                เทียบเคียงสมรรถนะ 
              (Benchmarking  : BM) 

 

           นวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม 
       (Innovation/New  Technology) 

 

        ผลิตภัณฑ/สิ่งประดิษฐ/สิทธิบัตร 

 

            จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
              นักเรียน นักศึกษา  ชุมชน 

 

         หลักสูตรอิงพ้ืนฐานสมรรถนะ 

รูปท่ี 2  กรอบแนวคิดเกีย่วกบักระบวนการจัดการความรูอาชีวศึกษา 
                         ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

BM1, BM2, . . . BMn 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
    (Best Practice)         



 
 

 
 

               ขั้นตอนท่ี  6  การกาํหนดกรอบนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม  (Innovation/New  Technology)  โดย
การนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศท่ีไดจากข้ันตอนท่ี  5  ไปใชแกปญหาโจทยท่ีตั้งไวไดจริง  ก็สามารถกําหนดเปน
กรอนวัตกรรม/เทคโนโลยีจากท่ีคนพบใหมข้ึน 
               ขั้นตอนท่ี  7  การสรางมูลคาเพิ่มของทรัพยสินทางปญญา  โดยการนํากรอบนวัตกรรม/เทคโนโลยี
ใหมท่ีกําหนดข้ึนไปใชประโยชนตาง ๆ  เชน  การสรางผลิตภัณฑใหม  การสรางส่ิงประดิษฐใหม  การขอจด
สิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญาเพ่ือขอคุมครองสิทธิ  เปนตน 
               ขั้นตอนท่ี  8  การจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยการนําเอานวัตกรรม/เทคโนโลยีใหมท่ีไดไปใช
บูรณาการจัดการเรียนรูในรายวิชาท่ีรับผิดชอบกับนักเรียน  นักศึกษา  หรือใชฝกอบรมพัฒนาอาชีพใหกับ
เกษตรกรหรือชุมชนนักปฏิบัติในทองถ่ินตาง ๆ  กลาวคือ  สามารถนําไปใชจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีมี
การสอนเปนเร่ือง  เรียนเปนช้ินงาน  เปนโครงการได  และเปนคําตอบท่ีดีท่ีสุดของการ  “ปรับวิธีเรียน   
เปล่ียนวิธีสอน  ปฏิรูปการสอบ”   
               ขั้นตอนท่ี  9  การสรางหลักสูตรอิงพื้นฐานสมรรถนะ  โดยการนําเอาหลาย ๆ  นวัตกรรม/
เทคโนโลยีใหมตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมงมาสรางเปนหลักสูตรอิงฐาน
สมรรถนะไดตามหลักการท่ีวา  “ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน”  ตามแนวคิดทางเศรษฐกิจใหม
ในปจจุบัน  และเม่ือไดใชนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม ๆ  เหลานี้สักระยะหนึ่งหากพบวา  ไมสามารถใช
แกปญหาเดิมไดแลว  ก็ใหดําเนินการจดัการความรูการอาชีวศึกษาใหมตามข้ันตอนท่ี  1-9  เปนวงจรอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา 

บทสรุป 
 จะเห็นไดวา  หากวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ประมงท่ัวประเทศไดนําเอากรอบแนวคิดและ
วิธีการจัดการความรูการอาชีวศึกษาตามท่ีไดกลาวไวขางตนไปดําเนินการจัดการความรูในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี  และประมง  ก็จะสามารถไดคําตอบท่ีเปนรูปธรรมและตอบคําถามไดอยางม่ันใจวา  “มี
เทคโนโลยีหลายอยาง  ไดแก  ...  ”  การจัดทําโครงการจัดการความรูการอาชีวศึกษาจึงถือเปนยุทธศาสตร
หนึ่งท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่มีแนวคิดทางเศรษฐกิจใหม  (knowledge  based  
economy)  ท่ีมองความรูเปนสินทรัพย  (asset)  สามารถนําไปตอยอดสรางผลิตภัณฑตาง ๆ  ใหกบั
สถานศึกษา  ไดเปนอยางดีและสามารถพัฒนาขีดความสามารถในเชิงประจักษใหกบัสถานศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี  และประมงโดยรวมไดเปนอยางดี                        
     นอกจากนี้การจัดการความรูการอาชีวศึกษายังเปนกระบวนการท่ีสําคัญใหสถานศึกษานําไปใช
ดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีและการบริหารของสถานศึกษาตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552  ขอ  7  (6)  วจิัยเพือ่พัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  ไดบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลอยางแทจริง 



 
 

 
 

 อยางไรก็ตาม  การจัดการความรูการอาชีวศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นข้ึนกับองคประกอบท่ี
สําคัญ  3  ประการ  คือ  คน  เทคโนโลยี  และวิธีการจดัการความรู  โดยถือวา  “คน”  เปนองคประกอบท่ี
สําคัญท่ีสุด  เร่ิมต้ังแตผูบริหารสูงสุดระดับชาติและตามลําดับลงมา  เหน็คุณคาและรวมกันกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ  เปาหมาย  และยุทธศาสตรขององคกร  ตลอดจนเอ้ืออํานวยใหผูปฏิบัติไดเห็นคุณคาและสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูใหได  สําหรับผูปฏิบัติ  ไดแก  ครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมง  นัน้  ถือวาเปนองคประกอบ  
“คน”  ท่ีสําคัญยิ่ง  จึงจําเปนตองเรียนรูภายใตกระบวนทัศนใหมนี้กอน  โดยเฉพาะการมองเห็น  “งาน  
ปญหา  และชีวติ  วาเปนส่ิงเดียวกัน”  จึงจะสามารถจัดการความรูการอาชีวศึกษาไดจริง  และทําใหวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี  และประมง  ดํารงอยูในสังคมไทยอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไดตลอดไป 
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  ภาพแสดงการเทียบเคียง(benchmarking)วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศผลงานการจัดการความรู
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และประมงทั่วประเทศ  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันที่  11-13   กันยายน  
2549  ณ  ศูนยฝกอบรมวศิวกรรมเกษตรปทุมธานี 
    

  

  

  


