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จากปก : เปนรูปแบบการจัดการความรู 3 มุมมอง ถือเปนการเตือนใหมองการจัดการความรูให
ครบทั้ง 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 : มุงไปที่ตัว “องคความรู” (Body of Knowledge) ซึ่งคนสวนใหญจะมองเห็นการจัด
การความรูในมิตินี้เพียงอยางเดียว โดยองคความรูตาง ๆ นี้ ถือไดวา เปนแคผลลัพธหนึ่งที่ไดจาก
กระบวนการจัดการความรูเทานั้น
มิติที่ 2 : “กระบวนการที่ทําใหไดรู” (Process of Knowing) เปนมิติท่สี ําคัญมากในการจัดการ
ความรู เพราะเปนกระบวนการนําความรูเขาสูคน และดึงเอาความรูในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมา
แลกเปลี่ยนผานการเลาเรื่องโดยใชเทคนิคกระบวนการตาง ๆ เชน Storytelling ผานประสบการณการ
ปฏิบัติจริง
มิติที่ 3 : “ชุมชนการเรียนรู” (Learning Community) เปนการเรียนรูแบบเปนกลุม เปนเครือขาย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรูที่อยูในเครือขายมีปฏิสัมพันธกัน มีการถายทอดความรูระหวางกัน
แลวนําไปทดลองปฏิบัติเพื่อตอยอดความรู และกลับมาเลาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอีกภายในเครือขาย เปน
วงจรที่ความรูไดรับการเรียนรูและยกระดับอยางตอเนื่องภายในกลุมและเครือขาย
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คํานํา
คูมือการดําเนินงานจัดการความรูสําหรับนักสงเสริมการเกษตรฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นมา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ อใหเจาหน าที่ในกรมสงเสริมการเกษตรใชเปน แนวทางในการนํ าการจัดการความ
รู(Knowledge Management : KM) เปน เครื่องมือในการทํ างานให บรรลุผลสําเร็จ ทั้งนี้ เป นไปตาม
นโยบายกรมสงเสริมการเกษตรที่เนนใหปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานสงเสริมการเกษตรจากการ
ทํ างานบนฐานของทรัพ ยากร (Resource Based) มาเป น การทํ างานบนฐานองค ค วามรู (Knowledge
Based) ซึ่งอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (นายทรงศักดิ์ วงศภูมิวัฒน) ไดใหนโยบายไวในการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแนวทางในการบริหารโครงการสงเสริมการเกษตร ป 2551 ในวันที่ 24 กันยายน 2550 ณ
โรงแรมรามาการเดนสวา “เราจะเดินเขาสูยุค Knowledge Based เพราะฉะนั้น เรื่องปจจัยตาง ๆ เราคง
ไมมีงบมากมายในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร” สถานการณการพัฒนาในปจจุบันที่มีการเปลี่ยน
แปลงในเรื่องของงบประมาณ ไดมีการกระจายงบประมาณสูสวนทองถิ่นมากขึ้น การทํางานตอไปคน
ของเราจะตองมีขีดความสามารถพรอม เปนบุคลากรที่มีความรู (Knowledge Worker) พรอมในการ
ไปทํางานแลวสรางการเรียนรู แกเกษตรกรใหสามารถคิดเปน ทําเปน และพึ่งตนเองได ซึ่งเครื่องมือ
การจัดการความรูเปนเครื่องมือในการทํางานที่ไดมีการเรียนรู และใชในการทํางานสงเสริมการเกษตร
ใน 2-3 ปที่ผานมา และมีผลสําเร็จเปนที่ประจักษ ดังนั้น ในเอกสารฉบับนี้จะเขียนและสังเคราะหความ
รูจากประสบการณการทํางานจริงของกรมสงเสริมการเกษตร ผนวกกับแนวคิด/หลักการของการจัดการ
ความรูเพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสามารถเขาใจและนําเครื่องมือการจัดการความรูไปปฏิบัติได
สําหรับผูที่สนใจในการศึกษารายละเอียดแนวคิด/หลักการและการดําเนินงานที่มีการนําการจัดการ
ความรูไปใชเปนเครื่องมือจนสามารถประสบผลสําเร็จในองคกรตาง ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใน
เอกสารวิชาการการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตรเลมตอไป
คณะผูจัดทําขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําครั้งนี้ รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ที่ได
ดําเนินการใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการทํางานจนประสบความสําเร็จและเปนบทเรียนที่มี
คุณคาแกหนวยงานอื่น ๆ

คณะทํางาน เรื่อง การบริหารองคความรู
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กลาวนํา
กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา กรมสงเสริมการเกษตรเปนองคกรที่มุงมั่นในการ
สงเสริมและพัฒนาใหครอบครัวเกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน ตลอดจนไดกําหนดจุดเนนในการสงเสริมและ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยผานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปลี่ยนการทํางานจากฐานของ
ทรัพยากร (Resource Based) มาเปนการทํางานบนฐานขององคความรู (Knowledge Based) และเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานจะตองทําหนาที่ในการเปนผูประสานและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาเกษตรกรและบูรณาการ
การทํางานกับภาคสวนตาง ๆ ผานกลไกศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)
โดยใชทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและอยางคุมคา เครื่องมือที่จะนํามา
ใช ใ ห เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ตามนโยบายกรมส ง เสริ ม การเกษตรที่ ก ล า วมาข า งต น คื อ การจั ด การความรู
(Knowledge Management : KM) โดยเจาหนาที่ทุกระดับนําการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการทํางาน ทั้งนี้
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม รายงานวาในชวง 3 ปที่ผานมา (2548 – 2550) กรมสงเสริมการ
เกษตรประสบความสําเร็จในการนําการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน คน และองคกร จน
สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรขึ้นเปนวิทยากรดานการจัดการความรู ใหความรูกับหนวยงานภายนอก เปน
การสรางภาพลักษณและทัศนคติเชิงบวกใหกับหนวยงานอื่น ๆ ทางออม เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศนจากผูใหความรูอยางเดียวเปนผูรับและผูใหความรูในเวลาเดียวกัน และใหความสําคัญ
กับความรูภูมิปญญาของเกษตรกร นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผูถายทอดความรูเปนคุณอํานวย ทํา
หนาที่สงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวางเกษตรกรดวยกันเอง และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรอีกดวย
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน กรมสงเสริมการเกษตรไดมีแนวทางใหมีการนําการจัดการความรูเปน
เครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมการเกษตร ตลอดจนการทํางานในระบบการทํางานปกติของกรม
สงเสริมการเกษตร ฉะนั้น เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีแนวทางในการจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตรที่ชัดเจน จึงไดจัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานขึ้นเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังกลาวให
เกิดประโยชนตอองคกรตอไป

เปาหมาย
เพื่อสรางความเขาใจหลักการ แนวคิด และแนวทางการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตรแกเจา
หนาที่สงเสริมการเกษตรในการนําการจัดการความรูไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน งาน และองคกร
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แนวทางการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
การจัดการความรูเปนเครื่องมือใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานใดหนวย
งานหนึ่งรวมกันจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางความรูจากประสบการณในการทํางานรวมกัน
สําหรับนํามาใชปรับปรุงงานและยกระดับความสามารถ โดยการคนหาความรูจากภายในและนอกองคกรเขา
มาใชในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ทั้งนี้โดยมีการจัดการคลังความรูที่สามารถเขามาคนหาและใช
สะดวก เราจะเห็นไดวาหัวใจการจัดการความรูอยูที่กลุมของ ผูเกี่ยวของเขามาจัดการความรูงานที่รับผิดชอบ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้นกวาเดิม
การนําการจัดการความรูเปนเครื่องมือในงานสงเสริมการเกษตรนั้น จุดเริ่มตนที่สําคัญ คือ ขั้นตอน
การเตรียมการ มีขั้นตอนหลักดังนี้
1. การศึกษาทําความเขาใจหลักการและแนวทางการจัดการความรู เพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่
ในองคกรไดรับรูและตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการนําการจัดการความรูเขามาในองคกรซึ่ง
อาจจะดําเนินการโดย
- แตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อสนับสนุนผลักดันในการนําเครื่องมือการจัดการความรูมาใช
- สื่อสาร สรางความรูความเขาใจหลักการ แนวคิด ประโยชน และปรับกระบวนทัศนแกบุคลากร
ในองคกรเพื่อเตรียมการปฏิบัติการจัดการความรูในองคกร
2. การประเมิ น ศั กยภาพขององคก ร เพื่ อสํ ารวจทรัพ ยากรและศัก ยภาพขององคกรในดานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู เชน ผูรู สารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ
3. กําหนดแนวทางการจัดการความรูในองคกร โดยนําผลการประเมินศักยภาพขององคกรมาออก
แบบการจัดการความรู กําหนดบทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของ เทคโนโลยีที่จะใช การวัดผลลัพธ แผนการดําเนิน
งาน
4. จัดทําเปาหมายการจัดการความรู (Knowledge Vision: KV) เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจของ
องคกร จัดหาชองทางการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร (Knowledge Sharing: KS) และจัดหารวบ
รวมและสรางองคความรูเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานที่งายและสะดวกแกการคนหา (Knowledge
Asset: KA)
เมื่อเราไดมีการเตรียมการที่ดีแลว จะนําไปสูกระบวนการจัดการความรูที่ มีทิศทางที่ชัดเจนตอไป
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กระบวนการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
การจัดการความรูเปนการสรางการเรียนรูที่แทจริง ซึ่งเกิดจากตัวของเราเองไมมีใครใหเราได บุคคลอื่น
เพียงแคใหขอมูลและกระตุนใหเราคิด เราจะเรียนรูหรือไมขึ้นกับตัวเราเอง โดยทุกคนมีทุนเดิมในเรื่องความรู
ของตนเองอยูแลว และหากมองในมิติขององคกร บุคลากรในองคกรลวนมีความรูที่ไดเรียนรูจากประสบการณ
ในการทํางาน หากไดมีการจัดการความรูเหลานั้นในระดับองคกร ใหบุคลากรใชความรูในการปฏิบัติงานจะทํา
ใหองคกรสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในการดําเนินงานสง
เสริมการเกษตรก็เชนกัน หากสามารถนําระบบหรือกระบวนการในการจัดการความรูมาใชเพื่อเปดโอกาสใหเจา
หนาที่ในทุกระดับสามารถสรางการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อใชความรูในการปฏิบัติงาน
จะทําใหการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดไวได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระบวนการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตรหากมองในมิติขององคกรที่มีเปาหมายรวมกัน
สามารถอธิบายโดยแบบจําลอง KM 3 หวงตามภาพที่ 1 เปนกรณีของงานสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรที่
ปลอดภัยและไดมาตรฐานซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดนําเครื่องมือการจัดการความรูมาใชในกระบวนการ
ดําเนินงานตั้งแตป 2549 โดยเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเปนกลุม และเปนการใชเครื่องมือ KM เนียนไป
กับเนื้องาน เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย โดยใชความรูที่
มีความเหมาะสมกับแตละพื้นที่ มีการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรูเปน 3 วงซอน (กลุม) คือ กลุมเกษตรกร กลุม
ของเจาหนาที่ระดับจังหวัด และกลุมของเจาหนาที่สวนกลาง โดยแตละกลุมมีกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้

4
การเรียนรูในการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
เจาหนาที่สวนกลาง

เจาหนาที่สวนกลาง
ที่เกี่ยวของ

1. สรางทีมแกนนําในการบริหาร
เชื่อมโยงเครือขายในการจัดการ
ความรู
2. วิเคราะหความรูที่ตองใชในการ
สงเสริม
3. สืบคน/สรางองคความรูที่ตองใชใน
การสงเสริม
4. สรางชองทางในการถายทอดองค
ความรูสูทีมงานระดับพื้นที่
5. สนับสนุนการดําเนินงานสงเสริม
ระดับพื้นที่

เจาหนาที่จังหวัด

เกษตรกร

การเรียนรูของ จนท.ภายใน
จังหวัด ( เวที DM,DW หรือ
ชองทางอื่น )

การเรียนรูของ
เกษตรกร

เปาหมาย
เกษตรกรมีการผลิต
สินคาเกษตรที่
ปลอดภัย/ได
มาตรฐาน

1. สรางทีมในระดับจังหวัด/อําเภอ

1.สรางทีม (กลุมเรียนรู 25-30 คน/กลุม)
2.กลุมเรียนรูตัวเองในดานการผลิตและ
วิเคราะหขั้นตอนการผลิตที่สําคัญที่มี
ผลตอความปลอดภัย/คุณภาพ
กําหนดเปาหมายในการทํางานสงเสริม 3.กลุมกําหนดเปาหมายการพัฒนาสินคา
เกษตรในดาน
กําหนดแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับ
• ความปลอดภัย
ความตองการของเกษตรกร
• คุณภาพตามมาตรฐาน/ขอกําหนดของ
คูคา
ดําเนินการตามแผนการเรียนรู
4. กลุมกําหนดแผนการเรียนรู (แผนการ
สรางองคความรูในการทํางาน
ดําเนินงานของกลุม)
5. ดําเนินการตามแผนการเรียนรู
6. สรางองคความรูของกลุม

2. เรียนรูตัวเองเพื่อใหรูถึงความพรอมใน
ดานความรูที่ตองใชในการสงเสริม
3.
4.
5.
6.

ภาพที่ 1 : แสดงแบบจําลองการจัดการความรู KM 3 หวง ของงานสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตร
ที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
กลุมเกษตรกร : มีการรวมกลุมเรียนรูกันเปนกลุม ๆ แลวแตหัวเรื่องที่สนใจ กลุมละประมาณ 25-30
คน และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (“คุณอํานวย”) จะจัดใหกลุมไดเรียนรูตัวเองในดานการผลิต มีการ
วิเคราะหขั้นตอนการผลิตที่สําคัญที่มีผลตอความปลอดภัย/คุณภาพสินคา ใหกลุมไดกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐานของกลุม แลวใหกลุมวางแผนการเรียนรูของตนเอง โดยเจา
หนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่เปนคนอํานวยกระบวนการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแผนและเกิด
การบันทึกองคความรูของกลุมเพื่อใหนําไปใชได
กลุมเจาหนาที่ภายในจังหวัด : สอดแทรกกระบวนการจัดการความรู/วงแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
เองของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรปฏิบัติงานในแตละพื้นที่เขาไปในเวทีประจําของสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชน เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (DW), เวทีประชุมประจําเดือนระดับอําเภอ (DM) และชองทาง
อื่น ๆ ในงานประจํา โดยนําเรื่องราวที่ไปปฏิบัติงานมาเลาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อถอดบทเรียนและตอยอด
ความรูในการทํางานซึ่งหัวเรื่องที่เรียนรูตองสอดคลองกับการปฏิบัติงานในพื้นที่แตมีเปาหมายเดียวกันคือ
การสงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
เจาหนาที่สวนกลาง : มีกิจกรรม วงแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งในหนวยงาน ที่ตองสนับสนุนงาน
ดานวิชาการและประเด็นการผลิตสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานแกเจาหนาที่ในระดับจังหวัด
และอําเภอ
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ทั้ง 3 กลุม (วง) นี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดการความรู ระหวางกัน ซอนกันอยูเปนชั้น ๆ ดวยกิจกรรม
เวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เวทีสรุปบทเรียนรวมกันระหวางป และตลาดนัดความรูในชวง
สิ้นป นอกจากนี้ยังมีชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ต เชน ศูนยบริการองคความรูการ
เกษตรเว็บไซค KM (http://km.doae.go.th/) ชุมชนนักสงเสริมการเกษตรใน (ในWebsite Gotoknow)
เปนตน

ภาพที่ 2 : เว็บไซคการจัดการความรู กรมสงเสริมการเกษตร

จะเห็นไดวากระบวนการจัดการความรูนั้น ไมมีรูปแบบที่ตายตัว แตมีเปาหมายที่ชัดเจนในเรื่องของ
การใหงานบรรลุเปาหมายและคนมีความสุข สามารถประยุกตใชกระบวนการใหมีความเหมาะสมกับแตละ
พื้นที่/องคกร แตอยางไรก็ตามพอที่ประมวลขั้นตอนในกระบวนการของการจัดการความรูได ดังนี้
1. การสืบคนและรวบรวมองคความรู
- กําหนดเปาหมาย เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการทุกอยาง จะทําอะไรก็ตามสิ่งแรกตองกําหนด
เปาหมายใหชัดเจนวาหนวยงานหรือองคกร หรือชุมชน ตองการอะไร จะจัดการความรูไปเพื่ออะไร เชน งาน
สงเสริมการผลิตสิน คาการเกษตรที่ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน กําหนดเป าหมายระดับองคกรตองการให
เกษตรกร 310,000 ราย มีการผลิตสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ซึ่งเมื่อเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตรลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ตองรวมกลุม
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เกษตรกรที่สนใจและมีการผลิตสินคาการเกษตรชนิดเดียวกันเพื่อรวมเรียนรูดวยกันตลอดฤดูกาลผลิต กลุม
ละประมาณ 25-30 คน เริ่มตนดวยการเรียนรูตัวเองในดานการผลิต มีการกระตุนใหกลุมไดรวมกันวิเคราะห
ขั้นตอนการผลิตที่สําคัญที่มีผลตอความปลอดภัยและคุณภาพของผลผลิต และกําหนดเปาหมายของกลุมเอง
วา ตองการจะพัฒนาอะไร เชน กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาวเมื่อกลุมไดรวมกันเรียนรูขอมูลการผลิตของกลุมรวม
กัน รวมถึงการตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมีตกคางในเลือดแลว กลุมมีความเห็นและ “กําหนดเปาหมายรวมกัน
ในการลดการใชสารเคมีในการผลิตขาวลง เพื่อนําไปสูการผลิตขาวอินทรียในอนาคต” โดยกระบวนการใน
การเรียนรูเน น บทบาทในการดําเนิ น การโดยเกษตรกรเองเป น หลัก ทั้ งในเรื่องการสํ ารวจหาข อมู ล การ
วิเคราะห การตัดสินใจกําหนดเปาหมายในการพัฒนา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทําหนาที่กระตุนและหนุน
เสริมใหเกษตรกรสามารถดําเนินการตามบทบาทขางตน รวมทั้งการประสานงาน เชน การประสานงานกับ
หนวยงานดานสาธารณสุขในการตรวจสารพิษตกคางในเลือดของเกษตรกร เปนตน
- คน หา และคัดเลือกความรูที่จําเปน ทั้งนี้เมื่อกําหนดเปาหมายชัดเจนก็ตองตอบใหไดวาถา
ตองการใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ตองใชความรูอะไรบาง และความรูเหลานั้นอยูที่ไหนทั้งในและนอกองค
กรหรือกลุม ยกตัวอยางในกรณีของ กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ตองการลดการใชสารเคมีในการผลิตขาว เพื่อ
นําไปสูการผลิตขาวอินทรีย จําเปนตองจัดการความรูเพื่อหาสารที่นํามาใชแทนสารเคมีในกระบวนการผลิต
ทั้งในเรื่องของปุย และสารทดแทน รวมถึงวิธีการที่ใชในการปองกันกําจัดโรคแมลง และความรูที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ ในกระบวนการผลิต จําเปนตองใหกลุมเกษตรกร วิเคราะหประเด็นที่เปนจุดวิกฤตในการผลิตของกลุม
ตนเอง และวางแผนการเรียนรูของกลุม ซึ่งสิ่งที่ตองตระหนัก คือ แผนการเรียนรูในการผลิตขาวอินทรียของ
กลุมตาง ๆ ในแตละพื้นที่ไมจําเปนตองเหมือนกัน ขึ้นกับสถานการณการผลิตในพื้นที่นั้น ๆ จึงถือไดวาไมมี
ความรูสําเร็จรูป แตจําเปนตองสราง/คนหา ความรูที่มีความเหมาะสมกับแตละกลุม/พื้นที่ ในกระบวนการ
เรียนรูตรงนี้ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรูเปนหลัก
สนับสนุนใหกลุมเรียนรูตั้งแตการคนหาแหลงความรูทั้งในชุมชนและนอกชุมชน แลวสรางเวทีการแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับ แหลงความรูเหลานั้น เชน ถามีเกษตรกรที่เกง (Best Practice) ในการใชสารอินทรีย
เพื่อการปองกันกําจัดโรคและแมลงของขาวในชุมชน อาจเชิญมารวมเวทีแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน หรือการ
ไปเรียนรูในแปลงของเกษตรกรคนนั้น หรือการไปศึกษาดูงานกับแหลงความรูภายนอกชุมชน ที่มีวิธีการใน
การดูแลปองกันกําจัดโรคแมลงที่ไมใชสารเคมี อาจเปนกลุมเกษตรกรกลุมอื่นหรือหนวยงานวิชาการ ซึ่งเมื่อ
ไดเรียนรูจากแหลงตาง ๆ แลว กลุมตองสังเคราะหความรูเหลานั้น และนําไปปฏิบัติ ทดลองเปรียบเทียบขอดี
ขอเสีย ภายใตสภาพแวดลอมการผลิตขาวในชุมชน/ในกลุมของตนเอง เชน การไปศึกษาดูงานกับเกษตรกรที่
เกง อาจมีสารที่ ใชในการป องกัน กําจัดโรคแมลงหลายสูตร หรือมี วิธีก ารที่ ห ลากหลาย กลุมตองกลับ มา
สังเคราะหความรู พิจารณาถึงวัตถุดิบที่มีในชุมชนของตนเอง พัฒนาสารปองกันกําจัดโรคแมลงและวิธีการ
ปองกันกําจัดของตนเอง และนําไปสูการปฏิบัติเพื่อทดลองเปรียบเทียบ ซึ่งในขั้นตอนนี้เจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตรอาจจะมีบทบาทในฐานะนักวิชาการเกษตร ที่ชวยในดานวิชาการในการวางแผนการทดลอง และให
ความรูแกกลุมในการดําเนินงานทดลอง
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- ตรวจสอบความนาเชื่อถือ ในขั้นตอนการเรียนรู และทดลองเปรียบเทียบผล กลุมจําเปนตอง
ดําเนินการหลาย ๆ ครั้ง เพื่อสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือขององคความรูของกลุม ซึ่งเปนชุดความรูที่
ไดจากการปฏิบัติจริง และในระหวางกระบวนการนี้ อาจมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุม
หรือกับเกษตรกรที่เกงในแตละประเด็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน นักวิชาการที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของความรู และสรุปองคความรูของกลุมออกมาเปนความรู
ที่ชัดแจง
- ตรวจสอบความเหมาะสมกับบริบทของสังคมหรือองคกร โดยตรวจสอบวาความรูดังกลาว
ที่จะนํามาใชนั้นสอดคลองกับบริบทของสังคม ชุมชน หรือองคกร หรือไม เพราะนั่นหมายถึงการยอมรับ
ของพื้นที่ดังกลาว เชน วิธีการผลิตขาวโดยใชสารทดแทนสารเคมีเปนความรูชุดใหมนี้เหมาะสมกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมชุมชน หรือไม เกษตรกรในชุมชนสามารถปฏิบัติไดหรือไม คุมคากับการลงทุนหรือไม วัตถุดิบที่
ใชทดแทนสารเคมีสามารถหาไดในชุมชนหรือไม ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีผลตอการยอมรับองคความรูใหมที่ได
- ปรับปรุงถาไมเหมาะสม ในกรณีที่ความรูนั้นไมเหมาะสมหลังจากทดลองใชแลว ควรปรับปรุง
เพื่อความเหมาะสม เชน เมื่อนําองคความรูไปปฏิบัติแลวพบวา วิธีการปฏิบัติมีความยุงยาก ในกรณีของสาร
ทดแทนสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดโรคแมลง ถาวิธีการในการเตรียมหรือวิธีการใชเปนการเพิ่มความยุงยากใน
การปฏิบัติจากเดิมมาก ตองหาขอสรุปแลวปรับปรุงจุดออนเหลานั้น และมีการทดลองจนมีความเหมาะสม
จากกรณีตัวอยาง เมื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมการผลิตสิน
คาการเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน จะเกิดความรูที่มีความเหมาะสมกับแตละพื้นที่มากมาย หากไดมี
การถอดสกัดองคความรูเหลานั้นและสรางเปนความรูขององคกรหรือพัฒนาเครือขายการเรียนรูรวมกัน จะ
เกิดพลังความรู (ปญญา) ที่จะนําไปพัฒนางานตอไป
2. การจัดหมวดหมูความรูใหเหมาะสมตอการใชงาน นําความรูใหมที่ไดมาจัดหมวดหมูความรู
ดวยระบบเอกสาร หรือระบบ IT จัดรูปแบบใหเหมาะสมตอการใชงาน เชน ความรูใหมเรื่องการผลิตขาวโดย
ใชสารทดแทนสารเคมี นํามาจัดหมวดหมูองคความรูและจัดทําเปนรูปเลม หรือนําเขาระบบ IT เพื่อความ
พรอมในการเผยแพรใหเกษตรกรรายอื่นนําไปใชงานได รวมถึงการทําแหลงเรียนรูหรือแปลงเรียนรูเผยแพร
ในหมูบาน ตําบล อําเภอ สําหรับเกษตรกรรายอื่นนําไปขยายผล
3. การจัดเก็บความรูเพื่อใหคนหาไดงาย นําเอกสารหรืออุปกรณ IT ไวในที่ที่ใชประโยชนไดงาย
เรียกวาการจัดทําคลังความรู เพื่ อพรอมใหคน หาไดงาย เชน นําเอกสารหรือสิ่งพิมพ ไปไวในที่สะดวก
แกการคนหา เชน หองสมุด หรือเก็บความรูเรื่องการผลิตขาวโดยใชสารทดแทนสารเคมีไวในระบบ IT ซึ่ง
ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดมีการพัฒนาศูนยบริการองคความรูการเกษตรเปนคลังความรูหลักของ
องคกรที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด/อําเภอ สามารถนําความรูเขาในระบบและคนหาความรู
ได และเปนแหลงความรูที่ทุกคนสามารถเขามาเรียนรูไดงาย รวมทั้งเกษตรกรดวย
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ภาพที่ 3 : เว็บไซด ศูนยบริการองคความรูการเกษตร (http://contact.doae.go.th/cts/index.jsp)
4. การสื่อสารเพื่อถายทอดความรู พิจารณาบุคคลเปาหมายเปนหลักทั้งนี้ เมื่อคนหารวบรวมจัดเก็บ
ความรู แ ล ว ต อ งเผยแพร ค วามรู นั้ น เพื่ อ การขยายผลด ว ย มิ ใ ช เก็ บ ไว ใ นคลั ง ความรู อ ย างเดี ย วเท า นั้ น
การถายทอดความรูใหพิจารณาบุคคลเปาหมายเปนหลัก เชน ความรูใหมในการผลิตขาวโดยใชสารทดแทน
สารเคมี ควรขยายผลสู เกษตรกร อาจเริ่มจากชาวนาที่เปนสมาชิกของกลุมไปจนถึงชาวนาบริเวณตําบล
อําเภอใกลเคียง
5. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู เพื่อการขยายแนวคิดในเรื่อง
เทคโนโลยีหรือความรูใหม สามารถดําเนินการไดโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน ในสถานที่ตางๆ
ของหมูบาน หรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในแปลงที่เปนแหลงการเรียนรู โดยมีเปาหมายเพื่อการขยาย
ผลความรูดังกลาวไปสูกลุมบุคคลเปาหมายใหม
6. การวิเคราะห สังเคราะห เพื่อยกระดับความรู ความรูใหมที่ไดรับการขยายผล จะถูกวิเคราะห
ความเปนไปได ความเหมาะสม ฯลฯ และสังเคราะหเปนองคความรูใหมสําหรับกลุมเปาหมายใหม ทั้งนี้
เมื่อมีการขยายผลแลว อาจมีการทดลอง ทดสอบ วิเคราะหความเหมาะสมใหมในพื้นที่แหงใหม หรืออาจเปน
การทดลองการผลิตพันธุเดิมภายใตเงื่อนไขใหม ความรูเดิมจึงถูกยกระดับขึ้นใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
7. การสรางความรูใหม ความรูที่ถูกยกระดับแลว เมื่อถูกนําไปใชในพื้นที่ใหม หรือการสรางความ
รูใหม เชน ความรูดานวิธีการในการผลิตขาวโดยไมใชสารเคมีที่เปนวิธีการที่ดีกวาเดิม ในพื้นที่แหลงผลิต
พันธุขาวในตําบลเดิม ถือเปนความรูที่ถูกหมุนเวียนและยกระดับไปสูความรูใหม ไมมีวันสิ้นสุด
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8. การประยุกตใชความรู ความรูทั้งหมด ทั้งความรูเดิม และความรูใหมจะถูกจัดเก็บไวในคลังความ
รู เพื่อการนําไปประยุกตใชในแตละพื้นที่ แตละสถานการณ ตามบริบทของชุมชนเปาหมาย
9. การเรียนรูจากการใชความรู จะเห็นไดวาในแตละขั้นตอนที่ไดความรูมาจนถึงการประยุกตใช
ความรูนั้น ลวนเปนขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู ที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและเกษตรกรไดเรียนรู
ร ว มกั น ในการค น หา ใช ค วามรู การแลกเปลี่ ย นยกระดั บ ความรู จนถึ ง การสร า งองค ค วามรู ใ หม
เป น กระบวนการเรีย นรู ที่ ทํ าให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของนั ก วิ ช าการส งเสริ ม การเกษตรและ
เกษตรกรไปพรอมๆ กัน ทีละขั้นตอน
จากที่กลาวมาทั้ง 9 ขั้นตอน เปนการกลาวในภาพรวมของกระบวนการจัดการความรู และยกตัวอยาง
ใหเห็นในระดับ หรือวงของเกษตรกรเปนหลัก ตามแบบจําลองKM 3 หวงที่กลาวในขางตน สําหรับในวง
หรือระดับ ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรก็มีกระบวนการที่ไมแตกตางกัน โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ตองจัดการความรูของตัวเองใน 2 ดานหลัก ๆ คือ ความรูในสวนของเทคโนโลยีในการผลิตสินคาการเกษตร
ที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน และความรูในสวนของกระบวนการสงเสริมที่ตองการสรางกระบวนการเรียนรู
แกเกษตรกร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหพรอมในการไปทํางานสงเสริมและเรียนรูรวมกับ
เกษตรกร โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน คือ การสงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยและได
มาตรฐาน ซึ่งจากประสบการณที่กลาวมา สามารถที่จะนํากระบวนการเหลานั้น ไปประยุกตใชในงานอื่น ๆ
นอกเหนือจากงานสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานที่ไดยกเปนตัวอยาง ซึ่ง
ประเด็นที่ตองการใหทราบเพิ่มเติมและถือวามีความสําคัญ คือ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูในเชิง
ประสบการณซึ่งเปนสวนที่สําคัญมาก ที่อยูในตัวตนทั้งระดับเจาหนาที่ และเกษตรกรไมใชเปนเรื่องที่งายนัก
เพราะเราไมสามารถฝนใจใหใครถายทอดความรูตาง ๆ ออกมาได ดังนั้น ในขั้นตอนแรก ๆ ของการจัดการ
เรียนรูความรูประเภทนี้ จําเปนตองสรางบรรยากาศกัลยาณมิตร มีใจแบงปน แลวจัดใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ซึ่งมีเทคนิควิธีการตาง ๆ มากมายที่มีรายละเอียดในการผนวก เชน การเลาเรื่องความสําเร็จ (Success
Story Telling) การสอนงาน (Coaching) เปนตน

สงทาย
กรมสงเสริมการเกษตรมีเจตนารมณที่แนชัด ที่จะใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการนําองคกร
ไปสู ค วามสํ าเร็ จในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค ก ร พั ฒ นางานให บ รรลุ เป าหมายไปพร อม ๆ กั น และจะ
สามารถเปลี่ยนความรูที่มีอยูในเจาหนาที่ใหมาเปนความรูขององคกร เพื่อสรางวัฒนธรรมใหมขององคกร อัน
จะนําองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป
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ภาคผนวก

12

แบบจําลองวงจรการจัดการความรูไมรูจบ
เปาหมาย / หัวปลา
Access/Validate

Create/Leverage
7

เขาถึง
1
ตีความ
4

ความรูเดนชัด

store ดเก็บ
รวบรวม/จั

Explicit
Knowledge

สรางความรู
ยกระดับ
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นําไปปรับใช

apply/utilize

ความรูซอน
เรน

6

เรียนรูรวมกัน

Tacit

Capture
& Learn

Knowledge

เรียนรู 3
ยกระดับ

เนน “2T”
Tool & Technology

5

มีใจ/แบงปน
Care & Share

เนน “2P”
Process & People

ภาพที่ 4 : แบบจําลองวงจรการจัดการความรูไมรูจบ (สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ พ.ศ.2549)
แบบจําลองการจัดการความรู ที่มองจากจุดเนนที่ตางกันของการจัดการ “ความรูชัดแจง” (Explicit
Knowledge) และการจัดการ “ความรูฝงลึก” (Tacit Knowledge)
ความรูประเภทแรก หรือ “ความรูชัดแจง” เปนความรูที่เรามักเห็นไดเปนรูปธรรม ไดแกความรูที่อยู
ในตํารา เปนเอกสาร อยูใน Internet บาง เชน พวกหลักวิชาหรือทฤษฎีทั้งหลายอันไดมาจากการวิเคราะห
สังเคราะห ผานกระบวนการพิสูจน ผานกระบวนการวิจัย การจัดการความรูชัดแจงนี้จึงแสดงออกมาในรูปวง
จรดานซาย (ดังรูป) โดยขออธิบายเริ่มตนจากหมายเลข 1 “การเขาถึง” ความรูอยูในที่ไหนสักแหง การมีความ
รูแตเขาถึงไมได ก็ไรประโยชน และเมื่อเขาถึงแลวตองไมบุมบามนําความรูที่ไดมาใชแบบไมลืมหูลืมตา ตอง
ตีความและปรับความรูนั้นเขากับบริบทของตนแลว “นําไปใช” (หมายเลข 2) และเมื่อนําความรูไปใชแลว มัก
จะพบวา มีสิ่งที่สามารถเรียนรูไดมากขึ้นไปอีกเสมอ เปน “การยกระดับการเรียนรู” (หมายเลข 3) ซึ่งหลังจาก
ที่ไดยกระดับความรูขึ้นแลว ก็มี “การรวบรวมจัดเก็บความรู” (หมายเลข 4) นี้ใหเปนระบบหมวดหมู เพื่อให
สามารถสืบคนเขาถึงไดงาย กลายเปนวงจรตอยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
สวนความรูประเภทที่สอง หรือ “ความรูฝงลึก” เปนความรูที่เห็นไดไมชัด เปนความรูที่มาจากการ
ปฏิบัติ บางเปน “เคล็ดวิชา” บางเปน “ภูมิปญญา” เปนสิ่งที่มาจากการใชวิจารณญาณ
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ปฎิภาณไหวพริบ เปนเทคนิคเฉพาะตัวของผูปฏิบัติแตละคน ดังนั้น การจัดการความรูฝงลึกจึงไมงาย
นัก เพราะเราไมสามารถฝนใจใหใครถายทอดความรูตาง ๆ ออกมาได ขั้นตอนแรกหมายเลข 5 จึงเปนเรื่อง
การสรางบรรยากาศกัลยาณมิตร มีใจแบงปนกัน แลวจัดใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (หมายเลข 6)
สามารถสรางความรูใหมไดภายในตนเอง (หมายเลข 7) แลวนําไปปรับใชในการทํางานครั้งตอ ๆ ไป เปนวง
จรที่หมุนไมหยุด
ซึ่งทั้งสองวงจรการจัดการความรูทั้งสองวงนี้ในทายที่สุดแลว เราตองหมุนทั้ง 2 วงอยูตลอดเวลา
และไปพรอมกัน ซึ่งความรูทั้งสองประเภทนี้จะมีการแปรเปลี่ยนสภาพระหวางกันตลอดเวลา วงจร 2 วงนี้จึง
หมุนแบบเกี่ยวเนื่องกันไขวกันสลับไปมา คลายเครื่องหมาย Infinity ซึ่งคือ วงจรการจัดการความรูไมรูจบ
นั่นเอง
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เทคนิค/วิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การเลาเรื่อง (Story telling)
เปนเทคนิคใหผูมีความรูจากการปฏิบัติ ปลดปลอยความรูที่ซอนอยูในสวนลึกของหัวใจ (ความเชื่อ)
ในสวนลึกของสมอง (ความคิด) และในสวนลึกของรางกาย (การปฏิบัติ) ออกมาเปนคําพูดและหนาตาทาทาง
การปลอยความรูจากการปฏิบัตินี้ผูปลอยจะอยูในสภาพที่มีทั้งจิตใตสํานึกและจิตสํานึก ย้ําวาเรามีเปาหมาย
ให เกิดการสื่อสารทั้งโดยใชจิตสํานึกและจิตใตสํานึก ถาฝกปฏิบัติจนมีความชํานาญการเลาเรื่องจะปลด
ปลอยความรูออกมาอยางทรงพลังไมนาเชื่อ
การเลาเรื่องใหเลาเพียงประเด็นเดียวตอหนึ่งเรื่อง และเลาสั้น ๆ ตามความเปนจริง เลาใหเห็นชีวิต
และความสัมพันธที่มีอยูในเรื่อง เลาใหมีชีวิตชีวา เห็นภาพพจน เห็นสภาพแวดลอมหรือบริบทของเรื่อง การ
เลาเรื่องจะประสบความสําเร็จมากนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 3 ประการ คือ ผูเลา ผูรับฟง และบรรยากาศขณะ
เลา ผูเลาที่มีอารมณแจมใส มีความเอื้ออาทร รูสึกวาผูฟงเปนกัลยาณมิตร มีจิตใจพรอมใหมีความภูมิใจใน
ความสําเร็จที่คนกําลังเลา ผูฟงตองฟงอยางตั้งใจ มีคําถามแสดงความสนใจและชื่นชม จะชวยกระตุนอารมณ
สรางสรรค และยังชวยทําใหการเลาเรื่องครบถวนขึ้น สําหรับบรรยากาศการประชุมมีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ในการเลาเรื่อง หองประชุมที่ใหความสงบ รับฟงเสียงการเลาไดดี มีที่จดบันทึก บรรยากาศที่เปนอิสระ ผอน
คลาย บรรยากาศเปนกัลยาณมิตรทําใหการเลาเรื่องมีคุณภาพสูง กระจางชัดและลึก
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
เปนชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อเชื่อมโยงกันอยางไมเปนทางการ มีเปาหมายรวมกัน และตองการ
ที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจากการทํางาน ลักษณะไมเปนทางการ จะเอื้อตอการเรียนรู
และการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการ เปนการเรียนรูที่ไดรับจากการทํางานเปนหลัก
เป น การปฏิ บั ติ งานและป ญ หาประจําวัน เครื่องมื อใหม ๆ จะเห็ น ไดวา CoP เป น เครื่องมื อในการจัด การ
องคความรูในองคการที่มีประสิทธิภาพ ทําใหองคความรูหรือทุนทางปญญา หรือความพรอมขีดความสามารถ
ในการแขงขันขององคการสูงขึ้น โดยปจจัยสูความสําเร็จของ CoP มี 3 ประการ คือ Head เปนเรื่องของความรู
และประสบการณหรือปญญาที่เปนศูนยกลางที่สนใจรวมกัน Heart เปนการกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
มีปฏิสัมพันธและเสริมสรางสายสัมพันธบนพื้นฐานของการใหเกียรติ เคารพ และเชื่อถือ และ Hand เปนการ
แสดงออกดวยการกระทําหรือพฤติกรรม โดยดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกลุม โดยใชเครื่องมือสื่อสาร
หลายรูปแบบ เชน โทรศัพท อินทราเน็ต ฯลฯ
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เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist)
วาดวยเพื่อนชวยเพื่อนเปนการเชิญสมาชิกจากทีมอื่นมาแบงปนประสบการณ ความรู ความเขาใจให
แกทีม ซึ่งตองการความชวยเหลือ ผูที่ถูกเชิญมาอาจจะเปนคนที่อยูในองคกรอื่น หัวใจสําคัญของเพื่อนชวย
เพื่อน คือ ประสบการณและความรูเปนเรื่องเฉพาะสําหรับแตละสถานการณ/บริบทการแลกเปลี่ยนจําเปนตอง
พิจารณาควบคูไปกับสถานการณ/บริบท ทีมเจาภาพนําเสนอสิ่งที่ตนรูในสถานการณของตน ทีมเพื่อนผูถูก
เชิญมานําเสนอสิ่งที่ตนรูในสถานการณของตน ทําใหทั้งสองฝายทราบวาอะไรคือสิ่งที่ทั้งสองฝายรู อะไรที่
เราเรียนรูจากกัน จากนั้นทั้งสองฝายจะทํางานรวมกัน เพื่อพิจารณาวามีความเปนไปไดอะไรบาง โดยปรับการ
ปฏิบัติของทีมเพื่อนผูถูกเชิญใหมาอยูในบริบทของทีมเจาภาพหรือสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาจากสิ่งที่ทั้งสองฝายรู
การเรียนรูระหวางการทํางาน (After Action Review : AAR)
เปนขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เปนการทบทวนวิธีการทํางานทั้งดานความสําเร็จและปญหา
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไมใชเพื่อคนหาคนที่ทําผิดพลาด ไมใชการกลาวโทษใครทั้งสิ้น แตเปนการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางาน เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น ไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไวซึ่งวิธีการที่ดี
อยูแลว โดยใชเทคนิคนี้ภายหลังจากจบกระบวนการทํางานแลว โดยตองตอบคําถาม 4 ขอ คือ (1) สิ่งที่คาดวา
จะไดรับจากการทํางานคืออะไร (2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร (3) ทําไมจึงแตกตางกัน และ (4) สิ่งที่ไดเรียนรู
และวิธีการลดและแกความแตกตางคืออะไร
การสอนงาน (Coaching)
การสอนงานมุงเนนใหผูรับการสอนงานมีทักษะในการทํางานในเรื่องตาง ๆ โดยผูสอนงานทําหนาที่
ชวยเหลือหรือถายโอนประสบการณและความรู เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเกี่ยวกับวิธีการทํางานใหเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองใหบรรลุผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความสุข
กับการทํางาน การสอนงานโดยผูที่ผานประสบการณเรื่องนั้น ๆ มาโดยตรง จะทําใหงาย ประหยัด เพราะผูสอน
เปนผูมีความรูเชิงประสบการณหรือความรูฝงลึกจากผูมีประสบการณสูงกวาไปยังผูดอยประสบการณกวา
โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ ผูสอน (Coach) ผูถูกสอนงาน (Coacher) และมีวิธีการและเครื่องมือในการ
สอน ไดแก วัสดุ อุปกรณ และวิธีการตาง ๆ หรือที่เรียกวาสื่อการเรียนรูหรือสื่อการเรียนการสอน
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การทํางานเปนทีม (Team Work)
การทํ างานเป น ที ม คือ การที่บุ คคลหลายคนกระทํ ากิจกรรมรวมกัน เพื่ อใหบรรลุผลสําเร็จ มีการ
แบงหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน มีความสัมพันธกัน และมีจุดประสงคห รือความคาดหวังรวมกัน
ตลอดจนจะตองมีเปาหมายรวมกัน โดยจะตองสรางความเขาใจรวม มีการติดตอสื่อสารที่ดี กําหนดบทบาท
ของบุคคลในกลุมใหชัดเจน มีบรรยากาศในกลุมอยางเปนกันเอง มีการทบทวนประเมินผล เพื่อแกไขและ
ปรับปรุงผลงานของกลุมอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหบรรยากาศสงเสริมซึ่งกัน
และกัน และทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน
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หลักคุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู
โดย ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี
1. ศีลธรรมพื้นฐาน คือ เคารพความรูในตัวคน คนทุกคนเปนคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติ โดยเฉพาะคนเล็ก
คนนอย คนยากคนจน
2. การไมใชอํานาจ เพราะการใชอํานาจจะไปบดบังกระบวนการทางธรรมชาติ แตการจัดการความรู
จะไปสงเสริมกระบวนการทางธรรมชาติ ใหมีการเรียนรูมีการแลกเปลี่ยนมีการงอกงามไปตามธรรมชาติ
3. การฟงอยางลึก (Deep Listening) จะทําใหรูความรูภายในตัวคนได การฟงอยางลึกนั้นเปนการ
เคารพคนนั้น เมื่อเราไดรับฟงอะไรมา แลวนํามาพิจารณาอยางเงียบ ๆ มีสติ เมื่อมีสติก็จะเกิดปญญา คิดเชื่อม
โยง ทั้งอดีต ปจจุบัน ทําใหเห็นอนาคต
4. วิธีการทางบวก คือไมมุงเนนแตการแกทุกขเพียงอยางเดียว อะไรที่ทําดี ที่จะทําใหเกิดพลังเพิ่มขึ้น
ก็ถือวาใชได
5. เจริญธรรม 4 ประการ ที่เกื้อหนุนในการเรียนรูรวมกัน ไดแก ความเอื้ออาทรตอกัน มีความเปดเผย
มีความจริงใจ ความไววางใจกัน
6. การปฏิบัติ เปนหัวใจของการจัดการความรู
7. ถักทอไปสูโครงสรางใหมขององคกรและสังคม โดยเปลี่ยนจากโครงสรางทางดิ่งแบบใชอํานาจ
แบบตัวใครตัวมันไมเกี่ยวของกัน ทอดทิ้งกัน มาทําใหเกิดการสรางเครือขายระหวางคนกับคน คนกับกลุม
กลุมกับกลุมทุกองคกรในสังคม
8. การเจริญสติ คือการรูตัวอยูตลอดเวลา ทั้งในการฟงผูอื่น เพื่อจะใหความรูในตัวออกมา ละการ
เจริญสติไปดวยในการทํางาน จนเกิดเปนการเจริญสติกลุม (Collective Mindfulness)

ถอดจาก : ปาฐกถาพิเศษ “การจัดการความรู: กระบวนการปลดปลอยมนุษยสูศักยภาพเสรีภาพและความสุข”
จากเวที มหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ 2 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

