เอกสารสรุปสําหรับผูบริหาร

“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ป 2550 ”
ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2550
ณ โรงแรมหลุยแทเวิรน กรุงเทพมหานคร

จัดทําโดย

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
และ
คณะทํางานเรื่องการบริหารองคความรู

การจัดการความรู
กรมสงเสริมการเกษตรไดจดั สัมมนาสรางความรูความเขาใจและพัฒนาแกนนําในการ
ขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรโดยใชแนวคิด/หลักการจัดการความรู (Knowledge Management, KM)
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมหลุยส
แทรเวิรน กรุงเทพมหานคร โดยผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด
ทั่วประเทศ 3 คน/จังหวัด เจาหนาที่จากสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 คน/เขต และ
คณะทํางาน เรือ่ งการบริหารองคความรู โดยมีเปาหมาย คือ
• เสริมสรางความรูความเขาใจแนวคิด/หลักการ KM และแนวปฏิบัติในการนํา KM
ไปใชในกระบวนงานสงเสริมการเกษตร
• สรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน KM ของกรมสงเสริมการเกษตร ป 2550
• พัฒนาทีมแกนหลักในการนํา KM ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน คน และ
องคกร
ทั้งนี้ เปนไปตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร ซึง่ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (นายทรงศักดิ์
วงศภมู วิ ัฒน) ไดประกาศใหทุกหนวยงานยอยนํา KM ไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน คน และ
องคกรที่ตอบสนองภารกิจขององคกรยอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 76 จังหวัดทั่วประเทศทีม่ ีงานใน 3 เรื่อง
หลัก ซึ่งกรมฯ ไดประกาศใหนํา KM ไปเปนเครื่องมือในการดําเนินงานคือ (1) โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน (2) โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง และ (3) งาน
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
การสัมมนาในชวง 3 วัน แบงตามเนื้อหา ประกอบดวย 3 ชวง คือ
(1) การสรางความรูความเขาใจแนวคิด/หลักการจัดการความรู รวมถึงแนวทางการ
ดําเนินงานจัดการความรูของกรมฯ ในป 2550 ในสวนนีใ้ ชวิธีการใหชมวีดีทัศน “การขับเคลื่อนเครือขาย
KM ประเทศไทย” การบรรยาย “แนวทางการจัดการความรูของกรมฯ ป 2550” โดย ผูอํานวยการกอง
วิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (นางสาวอารยา บุญจริง) การบรรยายพิเศษ “หลุมดํา...การจัดการ
ความรู” โดย ดร.ประพนธ ผาสุกยืด สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) การเสวนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ “ประสบการณการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร” โดยผูแทนจังหวัด
นํารอง 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม (นายทวี มาสขาว) จังหวัดกําแพงเพชร (นายสายัณห ปกวงศ)
และจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายชาญวิทย สมศักดิ์)
(2) การแบงกลุมยอย 18 กลุม เพื่อฝกปฏิบตั ิ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางจังหวัด
นํารอง 18 จังหวัดกับจังหวัดใหม 58 จังหวัด ในการวางแนวทางการดําเนินงานใน 3 เรื่องหลักขางตน
โดยใช KMเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ พรอมทั้งการนําเสนอและสะทอนขอมูลที่ไดจากการฝก
ปฏิบัติ

(3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวาง 18 จังหวัดนํารองเดิม KM-team ของ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และสวนกลาง เพื่อกําหนดแนวทางในการเสริมหนุนจังหวัด
อื่น ๆ ในความรับผิดชอบของแตละเขต เพือ่ นํา KM ไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน คน และ
องคกร
สรุปสาระจากเวทีสัมมนา
สวนที่ 1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู
1) การบรรยายพิเศษ “หลุมดํา...การจัดการความรู” โดย ดร.ประพนธ ผาสุกยืด
วัตถุประสงคของหัวขอวิชานี้ นอกจากตองการสรางความรูความเขาใจเรื่อง KM ใหแกเจาหนาที่จังหวัด
ใหมทั้ง 58 จังหวัดแลว ยังเปนการกระตุน และสรางแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ใหมีพลังในการนํา KM ไป
ใชในงานสงเสริมการเกษตรอีกดวย สําหรับเนื้อหาสาระการบรรยาย สรุปได ดังนี้
* หลุมดํา KM หรือ KM Trap เปนการอธิบายขอควรระวังในการทํา KM หลุมดํา หรือ
กับดัก KM มีอยู 5 ประเภทที่ทําใหกระบวนการ KM ไมประสบผลสําเร็จ สิ่งที่ไมพงึ ประสงคดังกลาว
ไดแก
1. People Trap เชน ผูบริหารไมเห็นคุณคา ผูปฏิบัติไมใฝรู ไมฟงความคิดผูอื่น
2. Purpose Trap เชน เปาหมายไมชัดเจน ไมสอดคลองกับเปาหมายองคกร
3. Process Trap เชน ติดยึดกับการตีความ นิยามความหมาย หรือสนใจเฉพาะความรู
ในตํารา การจัดเวทีประชุมแบบสั่งการ ไมมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ละเลยความรูในตัวคน
4. Platform Trap เชน ติดยึดเทคโนโลยี ICT มีความรูมากมายในคลังความรูแตใช
ไมได (ขยะ)
5. Performance Trap เชน มีแตทฤษฎี ไมเนนการปฏิบัติ
ที่ผานมากรมสงเสริมการเกษตรไดรับการยกยองเรื่องการนํา KM มาใช มีการปรับตัวไดเร็วกวากรมอื่นๆ
การทํา KM ไมจําเปนตองติดรูปแบบ ทําไดหลากหลาย ยกตัวอยาง Model ปลาทู เปรียบเทียบ KM
เหมือนปลา 1 ตัว มี 3 สวน
1. หัวปลา (Knowledge Vision, KV) ทํา KM เพื่ออะไร ตองมีเปาหมายชัดเจน
2. ตัวปลา (Knowledge Sharing,KS) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เนนความรูในตัว
เกษตรกร เอาคุณกิจ (ผูปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ) มาแลกเปลี่ยนกับ ผูที่ใฝรูในเรื่องนัน้ เราเปนคุณอํานวย
(ผูอํานวยใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู)
3. หางปลา (Knowledge Assest, KA) ไดประเด็นดีๆ มาใสไวในคลังความรู
- สรุป KM ประเด็นตองชัด มาคุยกัน บันทึก เปนความรูมือหนึ่ง วิชาการจากการ
ปฎิบัติ ไมขึ้นหิ้ง คนทํา KM ไดดี ตองถอมตน ไมอวดเกง

บทบาทของผูเขารวมกระบวนการ KM ประกอบดวย คุณกิจ (ปฏิบัติ) คุณเอื้อ
(เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู) สวนใหญ CKO (Chief Knowledge Officer) ไมขวาง แตไมสงเสริม และ
คุณอํานวย (อํานวยใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู) 3 คนนี้ ถาเลนผิดบทบาทจะตกหลุมติดกับดัก
ทั้งทีมงานตองขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน
KM มี 3 รูปแบบ ในประเทศไทย
1. KM เชิงองคกร (เปนการจัดการความรูช ัดแจง Explicit Knowledge)
- เชื่อมโยงยุทธศาสตร
- จัดทําแผน/กําหนด KPI
- ใชในการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.
2. KM กลุม/เครือขาย (เปนการจัดการความรูลึก Tacit Knowledge)
- แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อถอดองคความรูจาก Tacit Knowledge
- พัฒนาคุณอํานวยใหสามารถสรางบรรยากาศการเรียนรู
- สราง CoPs (ชุมชนนักปฏิบัติ)
3. KM ปจเจก/ใจ (เปนการจัดการความรูสกึ ตัว Mental Model)
-เริ่มจากเรื่องที่สนใจ
- สรางแรงบันดาลใจ
- ดูสิ่งที่กํากับอยูในใจ
สรุปการทํา KM ไมมีรูปแบบตายตัว การทํา KM เหมือนการปฎิบัติธรรม เปนการฝกสติ
........เพื่อใหเกิดปญญา
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการนํา KM ไปใชในงานสงเสริมการเกษตร ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทน 3 จังหวัดนํารอง
- คุณทวี มาสขาว จากจังหวัดนครพนม มีจุดเดน ในการนํา KM ไปใชกับเจาหนาที่
ผลักดันใหมกี ารใช KM เปนเครื่องมือในการทํางานสงเสริมการเกษตร จนไดผลงานเปนรูปธรรม เชน
แตงโมคุณภาพที่ศรีสงคราม
- คุณสายัณห ปกวงศ จากจังหวัดกําแพงเพชร มีจุดเดน ในการใช KM เปนกระบวนการ
ทํางาน (เนียนไปกับเนื้องานในทุกมิต)ิ เปน KM Inside ใน DW (District Workshop) ปรับปรุง DW ใหมี
ผลในการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- คุณชาญวิทย สมศักดิ์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดเดน เปนนักปฏิบัติตัวจริงที่นํา
KM ไปใชกับเกษตรกร ผลักดันเกษตรกร เขาสู KM โดยไมรูตัว ทําตลอดเวลา ทําทุกเรื่อง ทุกโอกาส

สวนที่ 2 สรุปผลอภิปรายกลุม ยอย (76 จังหวัด) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน 3 เรื่องหลัก ที่ตองใช KM เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขอเสนอแนะ ในการ
ดําเนินงาน KM ของจังหวัด สรุปไดดังนี้
1. การกําหนดเปาหมายการจัดการความรู (KV) มีเปาหมาย 2 ขอ ไดแก 1) การ
สงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานโดยการเรียนรูร วมกันเพื่อพัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็ง
และ 2) การปรับกระบวนการทํางานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) สรุปวา ชองทางที่เปนไปไดกับการทํางาน 3 เรื่องหลัก
ของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ชองทางที่ 1 ใชเวทีตามระบบงานสงเสริมการเกษตร ไดแก RW
DW DM MM ชองทางที่ 2 ใชเวทีตามแผนงานโครงการตาง ๆ และ ชองทางที่ 3 ใชเวทีเฉพาะกิจ
เพื่อเสริมและหนุนองคความรูที่เจาหนาทีจ่ ําเปนตองใชในการทํางานสงเสริมการเกษตร และองคความรู
ที่เจาหนาที่ “ขาด” ในการทํางานแตละเรื่อง หรือแตละโครงการใหบรรลุผล เชน ความรูเรื่องการจัด
กระบวนการเรียนรู วิทยากรกระบวนการ เทคโนโลยีเกษตร และ Facilitator เปนตน
3. คลังความรู (KA) สรุปวา องคความรูตาง ๆ เกิดขึ้นจากการทํางานและจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งมีที่มาจากเอกสาร บันทึก แผนพับ IT Web Blog กลุมเกษตรกร โรงเรียน
เกษตรกร และผูรู สวนการถอดองคความรูเพื่อนําไปใชงานนั้น จะไดองคความรูในหลายรูปแบบ เชน
บันทึก ชุดความรู ขาว Best Practice หลักสูตรของศูนยเรียนรู / จุดเรียนรู และปรัชญาของปราชญ
ชาวบาน ดังนัน้ แหลงที่จดั เก็บและใชประโยชนองคความรูที่มาจากประสบการณจริงที่ประสบผลสําเร็จ
จึงมีอยูหลายระดับตามความตองการของเจาหนาที่เพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดจริง
ผลจากการอภิปรายในเรื่องนี้ไดมีขอเสนอแนะจากเวทีเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ใหสามารถใช
KM ทํางานสงเสริมการเกษตรตามบทบาทขององคกร และภารกิจงานทั้ง 3 เรื่องหลัก บรรลุผล ควร
ดําเนินการ ดังนี้
1. การจัดทีมงานเฉพาะกิจทีม่ ีประสบการณและเปน Best Practice ของการจัดการ
ความรู เพื่อเสริมหนุนจังหวัดในเรื่องการสราง KV การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางและจัดเก็บ
องคความรู
2. การคนหา Best Practice ไดแก ตัวอยางเจาหนาที่ที่ทาํ งานสงเสริมการเกษตรบรรลุ
ผลสําเร็จ และตัวอยางเกษตรกรที่ทําอาชีพการเกษตรจนประสบผลสําเร็จ เพื่อนํามาเปนบทเรียนตัวอยาง
ในการแลกเปลี่ยน โดยถอดองคความรูออกมาในรูปแบบของสื่อเอกสารภูมิปญญา สื่อ VDO สื่อบุคคล
และ Blog บุคคล เปนตน
3. การจัดระดับของคลังความรู ไดแก 1) แหลงเก็บองคความรูของบุคคล เชน บันทึก
และ Web Blog เปนตน 2) แหลงเก็บองคความรูของอําเภอ/จังหวัด เชน Web ชุมชนนักปราชญ /
ภูมิปญญาเปนตน 3) แหลงเก็บองคความรูข องเขต/กอง/สํานัก เชน Web และ หองสมุด เปนตน และ
4) แหลงเก็บองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร เชน Web หองสมุดออนไลท หรือ Two-way

E-Learning และ ชุดเรียนรู เปนตน
4. สรางแรงจูงใจ และเสริมขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่ เชน จัดทํา Blog บุคคลมอบ
รางวัลนักสงเสริมมืออาชีพในวันสถาปนากรมฯ การใหความดีความชอบ หรือการเลื่อนระดับ และการ
ประกาศเกียรติคุณ หรือประกาศนียบัตร เปนตน.
สวนที่ 3 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของจังหวัดนํารอง KM-team เขตและสวนกลาง
ในการเสริมการเสริมหนุนจังหวัดในการนําการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ไปเปน
เครื่องมือในการพัฒนางาน คน และองคกร ซึ่งจากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถวิเคราะหภาพรวมได
3 ประเด็นคือ
1. ชองทางในการนํา KM มาใชในการเสริมหนุนจังหวัด
1) RW (Regional Workshop) ทุกเขตระบุวาจะใช RW (Regional Workshop)
เปนเวทีในการบูรณาการแผนงานโครงการ สรางความรูความเขาใจ สรางทีมงาน KM และทีมพีเ่ ลี้ยง
รวมถึงบางเขตเชน เขต 4 จะไดจัดทําแผนปฏิบัติงานรวมระหวางเขตและจังหวัด เนื่องจากใน
ปงบประมาณ 2550 ทุกเขตจะไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัด RW จาก 3 โครงการหลัก
โครงการละ 2 ครั้ง รวม 6 ครั้งตอป (โครงการ food safety 2 ครั้ง โครงการศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง 2 ครั้ง และโครงการวิสาหกิจชุมชน 2 ครั้ง) โดยเนนเนื้อหาไปที่การบูรณาการโครงการหลัก
3 โครงการดังกลาวไปแลว รวมถึงโครงการสําคัญๆ ของแตละเขต เพือ่ กําหนดแนวทางการทํางานให
บรรลุเปาหมายโครงการและบรรลุ KPI ตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของ กพร. ทั้งนี้โดยนํา KM
เปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการใน RW เพื่อใหเวที RW เปนเวทีในการเสริมหนุนการทํางานใหได
2) การประชุมสัมมนาตามระบบสงเสริมการเกษตรของจังหวัด ไดแก เวที MM
(Monthly Meeting) DM(District Meeting) และDW (District Workshop) ซึ่งเปนเวทีที่จังหวัดจัดอยู
แลวเปนประจํา โดยจะนํา KM ไปใชเปนกระบวนการจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู เนน
เนื้อหาการสรางความรูความเขาใจ การบูรณาการ และการสรางทีมงานในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล
3) การศึกษาดูงาน ของแตละโครงการสามารถจัดใหเปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางจังหวัดเพื่อใหไดองคความรูและประสบการณ
4) กระบวนการทํางานวิจยั โดยจังหวัดนํารองไดนําเสนอใหทําการวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อเปนชองทางการเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research : PAR) หรืองานวิจยั ทองถิ่นที่บางจังหวัดนํารองเคยดําเนินการมาเมื่อป 2549 ซึ่งการ
วิจัยดังกลาวเนนการคนหาคําตอบจากการทดลองปฏิบัติจริง และวิเคราะหผลในเชิงคุณภาพ ซึ่งนอกจาก
จะเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูกดวยตนเองแลวยังสามารถนํามาเขียนเปนผลงาน
นําเสนอเพื่อปรับระดับหรือนําเสนอผูเกี่ยวของไดอีกดวย

5) การคนหา Best Practices เพื่อเปนตัวอยางหรือตนแบบของการดําเนินการที่ดี
สามารถเปนตัวอยาง เปนแหลงการเรียนรูสําหรับผูอื่นได เชน วิสาหกิจชุมชนที่บริหารจัดการโดย
ชุมชนเองแลวประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน หรือตนแบบศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงที่สามารถนํา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการศูนยใหเกิดประโยชนกับชุมชนได หรือ
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน การคนหาและ
เรียนรู Best Practices เหลานี้ รวมถึงการถอดองคความรูและจัดพิมพเผยแพรสามารถดําเนินการไดดว ย
กระบวนการ KM
6) อื่นๆ ไดแก โรงเรียนเกษตรกร การจัดตลาดนัดความรู และจัดทํา Web blog
เปนชองทางที่ เขต 1 นําเสนอ ซึ่งเปนชองทางที่มีความเปนไปไดสูงดวยเชนกัน
2. บทบาทของการเสริมหนุน สามารถแบงบทบาทออกไดตามระดับการบริหารงาน
ดังนี้
1) เขต มีบทบาทในการดําเนินการดังตอไปนี้
- การบูรณาการโครงการ แผนงานและงบประมาณของโครงการหลัก 3 โครงการ
ไดแก โครงการ food safety ศูนยเรียนรูก ารเกษตรพอเพียง และวิสาหกิจชุมชน โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อ
บูรณาการแลวยังคงตองรักษา KPI ของโครงการไวดว ย
- จัดทําแผนปฏิบัติงานรวมจากการบูรณาการในทุกระดับ (เขต จังหวัด อําเภอ
ตําบล)
- สรางทีม KM จากผูมปี ระสบการณ โดยเนนบุคลากรทั้ง 3 คนของจังหวัดและ
4 คนของเขตที่ไดรับการพัฒนาจากเวทีการสัมมนาครั้งนี้
- สรางเครือขาย ขยายแนวคิดการนํา KM มาใชพัฒนางาน คน และองคกร จาก
ทีมงานไปสูเครือขาย
- จับคูการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Peer Assist) โดยใหจังหวัดนํารอง และเจาหนาทีเขตที่
มีประสบการณเปนพีเ่ ลี้ยงใหแกจังหวัดทีย่ ังไมเคยเขารวมกระบวนการ ซึ่งมีการนําเสนอรูปแบบการจับคู
1:1 หรือเปนกลุม
2) จังหวัดนํารอง เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีประสบการณมาแลว ดังนั้นจึงควรทํา
หนาที่เปนพี่เลีย้ งจังหวัดใหม โดยการจัดทีมรับผิดชอบตามความเหมาะสมของสถานการณ
3. ผลที่คาดหวัง สวนใหญเนนที่ผลการดําเนินงานตามโครงการ รองลงมาไดแกการ
รวบรวม Best Practices เพื่อเผยแพร และความรูความเขาใจของเจาหนาที่ทุกระดับของหนวยงาน
(KM Team ของกรม + เขต + จังหวัดนํารอง) ขยายแนวคิดและการปฏิบัติสูทุกจังหวัด อําเภอ ตําบล
ทั่วประเทศ โดยใชการประชุมสัมมนาตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนชองทางหลัก ดังนี้
- ระดับเขต ไดแก RW เปนเวทีของการบูรณาการ การสรางทีมงานและเครือขาย

- ระดับจังหวัด ไดแก DM DW MM เปนเวทีในการขับเคลื่อนโดยเนนงานจากทุก
กลุมงานในจังหวัด (3 กลุมงานใน 1 ทีม) เพื่อการบูรณาการโครงการ การทําขอตกลงและการทํางาน
รวมกันในลักษณะพี่ชวยนอง
สรุปภาพรวมของการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ป 2550
การสัมมนาการจัดการความรูครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในการนํา
KM ไปใชในกระบวนการทํางานสงเสริมการเกษตรใหบรรลุเปาหมายและภารกิจหลักของกรมสงเสริม
การเกษตร สรุปเนื้อหาจากผลการสัมมนาในภาพรวมไดดังนี้
1. เปาหมายของ KM 2550 ไดแก การขยายแนวคิดการนํา KM ไปใช โดยการสรางทีม
KM ที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกระดับ (KM Team ของกรม+เขต+จังหวัดนํารอง) ขยาย
แนวคิดและการปฏิบัติไปสูทุกจังหวัด อําเภอ ตําบลทั่วประเทศ โดยใชการประชุมสัมมนาตามระบบ
สงเสริม ไดแก RW , MM , DM และ DW เปนชองทางหลัก
2. สรางความเขาใจกับกระบวนการ KM ที่ประกอบดวย
2.1 KV (Knowledge Vision) ที่มีความหลากหลายในแตละระดับของการทํางาน
(กรม เขต จังหวัด) แตมีทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุยุทธศาสตร
2.2 KS (Knowledge Sharing) การจัดการเลือกใชชองทางสําหรับการแลกเปลีย่ น
เรียนรู ทั้งที่เปนเวทีที่ผูคนสามารถพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได (Face to Face) เชน เวที RW, DW
เพื่อสรางความเขาใจ และกระบวนการทํางานที่ตอเนื่อง รวมถึงเปนเวทีแสดงผลงานที่เกิดขึ้น เชน ตลาด
นัดความรู
นอกจากเวทีแบบพบปะกันแลว ยังมีชอ งทางที่เสมือนเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เชน Web blog รวมถึง Website ที่เกี่ยวของของหนวยงานตางๆ ซึ่งมีอยูมากมาย
2.3 KA (Knowledge Assets) คลังความรูที่มีการปรับปรุง (Update) ขอมูลความรู
ตางๆ ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ และมีการปรับปรุงระบบใหผใู ชงานสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว สามารถดึงความรูดังกลาวไปใชงาน โดยคลังความรูหลักขององคกรใช
ศูนยบริการองคความรูการเกษตรบน DOAE Website ที่ประกอบดวยขอมูล
- แหลงการเรียนรู เปนใครหรือองคกรใด อยูทไี่ หน ชองทางการติดตอ
- ผูรู ซึ่งอาจเปนเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือเกษตรกรทีม่ ีความรู
ความสามารถมากดวยประสบการณ เชน ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน หรือเกษตรกรผูนํา
- องคความรู ที่มีทั้งที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสะสมมานานหรือเทคนิค
การดัดแปลงตอยอดภูมิปญญาของผูรูที่เปนความรูในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรูวิชาการแผน
ใหมที่สามารถนําไปผสมผสานกับภูมิปญญา ใหเกิดเปนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ซึ่งจัดพิมพเปนบทความ
หรือผลงานวิจยั ดานตางๆ (Explicit Knowledge)

ซึ่งในสวนของ Tacit Knowledge นั้น สามารถคนควาหาไดจากเวทีตางๆ ทีน่ ํา
กระบวนการ KM ไปใชอยางถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะผูรูทางภาคการเกษตรนัน้ มีอยูแทบทุกตําบล
ในประเทศ เพราะการเกษตรเปนวัฒนธรรมของชาติไทยมานานนับศตวรรษ
ขอเสนอแนะจากคณะทํางานบริหารองคความรู
1) กรมสงเสริมการเกษตรจะตองเนนย้ําและสรางความเขาใจกับ CKO ในระดับตาง ๆ
(เกษตรจังหวัด ผอ.เขต ผอ.กอง/สํานัก) ใหเห็นความสําคัญของการนํา KM ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนา
งาน คน และองคกร
2) การทํางานของจังหวัดนํารองเดิม เพื่อเสริมหนุนจังหวัดอื่น ๆ เชน ในกรณีไปเปนพี่
เลี้ยง เปนวิทยากร กรมสงเสริมการเกษตรหรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
จะตองทําความเขาใจกับเกษตรจังหวัด หรือกําหนดเปนแนวทางเพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
จังหวัดนํารอง
3) การกําหนดแนวทางเพื่อสรางขวัญ และแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่หรือหนวยงานที่
สามารถดําเนินงานสงเสริมการเกษตรไดดี โดยใช KM เปนเครื่องมือ เชน การยกยองชมเชย การให
ประกาศเกียรติคุณหรือการใหความดีความชอบ เปนตน
4) การเสริมหนุนโดยการคนหา Best Practice ทั้งในสวนของเกษตรกรและเจาหนาที่
ในงานตาง ๆ เพื่อเปนตัวอยางในการเรียนรูและนําไปประยุกตใชแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ซึ่งอาจ
จัดทําในรูปสื่อเอกสาร สื่อบุคคล สื่อวีดีทัศน หรือ Web Blog
5) การเสริมหนุนใหทีมแกนนําของจังหวัด (3 คน/จังหวัด) ที่ไดรับการพัฒนาจากเวทีนี้
สามารถไปขยายแนวคิดตอในจังหวัดของตนเอง เชน การจัดทีมงานรวมกันของเขตและ KM team
สวนกลาง ที่มีความเขาใจในเรื่อง KM เปนอยางดี เสริมหนุนในการดําเนินงานตามกระบวนการ KM
เชน การพัฒนา KV รวม การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหเจาหนาที่ การสกัดและ
จัดเก็บองคความรู เปนตน
-----------------------------หมายเหตุ : ขอเสนอแนะจากคณะทํางานฯ กรมสงเสริมการเกษตรไดเห็นชอบในหลักการแลว ขณะนี้
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตรรวมกับคณะทํางานอยูระหวางการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะดังกลาว

ภาคผนวก

ประสบการณของจังหวัดนครพนม
“KM นับวามาถูกโอกาส ถูกเวลา เมื่อฟง อ.ประพนธ แลว คงจะเขาใจเรื่อง KM วา KM
เปนเรื่องของผูปฎิบัติงาน ใหเกียรติผลงานของผูปฎิบัติ ในภาวการณปจจุบัน นักสงเสริมฯ มี
ประสบการณสูง อายุก็สูงดวย แต ซี ยั่งยืน เมื่อ 5-6 ปยอนหลัง ชาวภูธร เกษตรตําบล ลังเล ถาสวนกลาง
พูดอะไร เขาจะฟงกอน จริงหรือไม ยุคนี้ เปนยุคที่เริ่มกลับมา ยุคนี้เบิกคารักษาพยาบาล แทนเบี้ยเลี้ยง เปน
ยุคที่ผูบริหาร กับผูปฎิบัติ อายุใกลเคียงกัน จากการที่ทํา KM เปนการดึงสถานการณคนทํางานกลับคืนมา
ได การทํา KM เปนการนําความรูที่มีในองคกรมาพัฒนางาน เดิมที่ผานมาสิ่งที่คุนเคย คือ ทําอะไรจบ ก็
จบไป แต KM ไมมีวันจบ หมุนไปเรื่อยๆ ที่ทํามา 3 ป สรุปสั้นๆ คือ ทํา KM กับบุคลากร และผลที่ออกมา
กับระดับเกษตรกร ตัวเจาหนาที่ ในระบบสงเสริมการเกษตร ผมไดมีโอกาสไปพูดที่โรงแรมเอเชีย ผมเลา
วา เรามีเวที DW ที่เอาเจาหนาที่ มาคุยกันทุกเดือน คนฟงจากหนวยงานอื่นเขาทึ่งมาก เขาบอกวา
วัฒนธรรมของกรมสงเสริมการเกษตร เขมแข็งมาก นครพนม เริ่มทํา KM เมื่อป 48 ตอนแรกๆ
พะวักพะวนมากวา คืออะไร มีการทําตามรูปแบบ มีการจัดทําสมรรถนะหลัก จัดทําตารางธารปญญาตางๆ
สิ้นป 48 ขึ้นป 49 เริ่มปรับกระบวนการสงเสริมการเกษตร โดยเติม KM เขาไป CKO เกษตรจังหวัด จะ
พูด KM ทุกครั้งที่มีโอกาส ป 49 เริ่มปรับบทบทเกษตรอําเภอ ตัวเกษตรอําเภอ เปนประธาน DM ของ
สํานักงานเกษตรอําเภอ เดิมรูปแบบในเวที DM คือ การที่เกษตรอําเภอรับเรื่องสั่งการจากจังหวัด ไป
สั่งๆๆๆ เกษตรตําบล ถาเกษตรตําบลจะพูดบาง จะโดนหามวาอยาพูดมาก ใหไปทํา ปรับ CKO ใหเปน
ตัวอยาง เกษตรจังหวัด จะฟงเกษตรอําเภอ ใหมั่นใจกอน แลวจึงตัดสินใจ ปรับเกษตรอําเภอ ใหลด
บทบาทคุณอํานาจลง เปดโอกาสให เกษตรตําบล ที่ทําดีๆ มาเลาใหคนอืน่ ฟง เชน เกษตรตําบลคนหนึ่ง
ทําไดดี อีกคนหนึ่งทําไมดี ก็เอามาคุยกัน การประชุม DM ปรับเวที เปนการทบทวนบทเรียน AAR มี
การ ลปรร.ของที่ดี การจัดการความรู เปนการจัดการงานที่มีอยู สถานการณ ป 49 มีการประเมินวา ยังมี
เกษตรอําเภอ อําเภอไหนบาง ที่ยังปรับบทบาทไดนอย ก็จะเขาไปชวย เกษตรตําบล เดิมรับแตคําสั่ง
สถานการณไมดี เปลี่ยนมาเปนสิ่งไหนทีท่ ําไดดี ใหโอกาสมานําเสนอ คนอื่นก็รับ เกิดการแลกเปลี่ยน
KM เราขยายวงไปสูในเวทีประชุมคณะกรรมการศูนยฯ จากการใช KM ในการประชุม สิ่งที่เกิดขึ้นใน
ป 49 ไดพบคนเกงในแตละเรื่อง เชน คนเกงเรื่องวิสาหกิจชุมชน KM เปนเรื่องการเรียนลัด เอาเทคนิคที่ดี
มาตอยอด แตเดิมที่ผานมา กรมฯเรา หาปญหา และสาเหตุของปญหามาตลอด 20 ป แตตอนนีเ้ ปลี่ยนมา
เปนเอาคนที่สาํ เร็จ มาตอยอดไดเลย KM ไดสรางการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เอาของดีๆ ที่ทํามาตอยอด
มาเชิดชู มีบรรยากาศที่ดใี นที่ทํางาน มีการนําเรื่อง IT เขาสูระบบสงเสริมการเกษตร คนเราถามีใจใหกัน
ก็สําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง การสรางความรูความเขาใจใหเห็นดวยเปนเรือ่ งสําคัญ สามารถใชรูปแบบได
หลากหลาย ถาเกษตรอําเภอ ไมปรับบทบาท เจาหนาทีไ่ มเปดใจ ก็ทําไดยาก เมื่อเริ่มเปดใจ ทุกคนจะ
แบงปนกัน ไมเปนอุปสรรค ใชเวทีสรางความเขาใจเปนหลัก ใจ........ยอมรับ.......ศรัทธา........
เปลี่ยนแปลง.......เรียนรู”

ประสบการณจังหวัดกําแพงเพชร
“จังหวัดกําแพงเพชรกาวสูการจัดการความรูโดยสวมลงในเนื้องาน ทํา KM กับเกษตรกร
และ กับเจาหนาที่บนสํานักงานฯ ควบคูกนั ไป โดยใชวธิ ีการตางๆ เชน ใชเทคนิคกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวม การเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน และ การใหคนเกามาเลา ใหคนใหมฟง จุดออน
ของนักสงเสริมการเกษตร คือ ไมเขียน มีขอ มูลอยูในหัว ถาจะใชก็ "ตัดหัวออกมาซิ " มีคุณวีรยุทธ
สมปาสัก เปนคุณอํานวยคู เรียนรู เขียน ลง Blog กาวสูการจัดการความรูในระบบสงเสริมการเกษตร
โดยใชวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคนเกามาเลาใหคนใหมฟง ในเวที DW และการจัดตลาดนัดความรู
ในเวที DW เดิมมีการนํา Explicit K. มา ลปรร.กัน ตอมา ปรับวิธีการเปนการเลาผลสําเร็จในการทํางาน
มีการศึกษาดูงาน Best Practices กลุมที่ประสบผลสําเร็จใช KM เปนเครือ่ งมือในการทํางานที่เนียนใน
ทุกมิติขององคกร โดยตอนแรกเริ่มจากจุดเล็กๆ ตอนหลังขับเคลื่อนทั้งองคกร ป 49 พยายามหาเวที
เชื่อมโยงเครือขาย ไปเรียนรูที่ จ.นาน สมุทรสงครามใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยใช KM เขา
ไปจัดการ เชน เปาหมายใหญ คือ ทําการผลิตทุเรียนใหปลอดภัย ระหวางทาง จะมี เปาหมายยอย เชน ทํา
อยางไรในการปองกันโรคเนาทุเรียนได เปนลูกปลาตะเพียน KM เปนสิง่ ที่ทํามานานแลว แตไมรูตวั มี
การนําเรื่องเลามา ลปรร.กัน สิ่งที่ทําสําเร็จ คือ ตองมีสติ.... ใฝรู.... นําไปปฎิบัติ...แบงปนสูผูอื่น....แลวเรา
จะเริ่มเรียนรู.....”
ประสบการณจังหวัดนครศรีธรรมราช
“ประสบการณคุณชาญวิทย สมศักดิ์ เลาประสบการณการที่สมองไมยอมเขาใจ ในชวง
ที่รูจัก KM แรก ๆ ไมเขาใจจริง ๆ งง เปนไกตาแตกกับสิง่ ที่ไดรับการถายทอดมา ซึ่งแรก ๆ ก็อยากโทษ
คนอื่นเหมือนกันที่บอกใหหรือชี้แจงไมเขาใจ แตมาทบทวนดูก็ควรโทษตัวเองดีกวาเพราะเราหัวไมไวมั่ง
และก็ทิ้งไปในที่สุดเพราะคิดวางานมีมากเกินกวาที่เราจะมานั่งทําความเขาใจ (หลุมดําที่ตก) แตเมือ่
เหตุการณบังคับจริง ๆ คือ “โครงการแกจนเมืองนคร” ที่มีการบูรณาการกันหลายสวนราชการ และ
องคกร แถมยังใช KM เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนดวย และสิ่งที่เขามอบหมายใหทํานั้นเปนสวนที่
ตองรู จึงรีบเดินทางยอนเวลากลับมาคนหา KM อีกครั้ง และพยายามทบทวนในสวนที่เปนตําราและ
ทดลองทํา สมมติเหตุการณในบริบทที่เจอใหเปนกระบวนการ KM โดยจะพยายามเปรียบเทียบกับโมเดล
ปลาทูอยูตลอดและคนหาใน GotoKnow ที่เหลาผูมีประสบการณไดบนั ทึกไว เริ่มเขียนบันทึกผลการ
เรียนรูการทดลองทําลงใน GotoKnow เพื่อใหสมาชิกไดเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสามารถที่จะวัดความ
เขาใจไดวาตัวเองมาถึงไหน คงไมสามารถถามใหใครตอบไดหรือใครก็ไมอยากตอบวาจริง ๆ ตัวเองนั้น
เขาใจแลวยัง ที่เอาเหตุการณของตัวเองมาเลาเพียงคาดหวังวาถาใครหลาย ๆ คนทีฟ่ งอยูเกิดปงขึน้ มาคงทํา
ใหเขาเขาใจได และเมื่อไหรที่เริ่มเขาใจ คน ๆ นั้น จะอยากทํา KM ในที่สุด เพราะทําแลวมีความสุข ใช
หลักพุทธศาสนา ในเรื่องการมีสติและปญญา เปนทั้งผูใหและผูรับไดมิตรภาพจากเพื่อนที่ด”ี

