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การจัดการความรูสูงาน สคร.๕ (ป๒) 
วิทยากร : อ.ทรงพล  เจตนาวณิชย 

สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.) 
ผูเขียน : นวลทิพย ชูศรีโฉม (สรส.) 

เขียนจากเวทีการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร เร่ืองการจัดการความรู  สคร.๕(รุนท่ี ๑) 
ระหวางวันท่ี ๕-๗ มีนาคม  ๒๕๕๑ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล จ.นครราชสีมา 

 
 เจอกันอีกแลวคะทาน! สําหรับพ่ีนองชาว สคร.๕ หลังจากปที่แลวการจัดการความรูได
เดินทางสู สคร.๕ พรอมเครือขายไปแลวจํานวน ๔ ครั้งดวยกันทิ้งทายไวที่ความรูสกึคิดถึง มาป
น้ีมีทั้งเพ่ือนรวมเรียนรูที่เปนหนาเกาและหนาใหมมาเจอกันแตเนนสวนที่เปนเจาหนาที่ สคร.๕ 
เปนหลักและมีญาติมิตรบางเครือขายมารวมเรยีนรูดวยความตั้งอกตั้งใจเหมือนเดิม ตอกย้ํา
ความรูที่แตละทานก็มีอยูแลวใหแนนหนามากขึ้นเพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการเดินงาน
เดินชีวติตอไปขางหนาใหทันตามยุคตามเหตการณ อยางไรก็ตามไมวาจะเกาหรือไมวันน้ีเรา
ไดมาเปนครูและนักเรียนซึ่งกันและกันอีกแลว ขอเสียงหนอยคา!!!!!! 
 
เปดหองเรียน 

 
หองเรียนครั้งน้ีมีทานผูชวยผูอํานวยการสํานักปองกันครบคุมโรคที่ ๕ ทานนายแพทย

ธีรวัฒน  วลัยเสถียร มากลาวเปดพรอมกับใหกําลังใจพี่นองที่มารวมเรียนรู รวมถึงรวมเลน
กิจกรรมอุนเครื่องกับพวกเราดวยความเปนกันเอง ทานเปนผูใหญที่นารักมาก ขอบคุณคะ  
 
ถามไถการใช KM ในชีวติและงาน 

 
หลังจากผานกิจกรรมอุนเครื่องเพ่ือใหเครื่องอุน พรอมกับการแนะนาํตัวบวกทาทาง

เด็ดๆ ของแตละทานชื่นบานกันไดที่ซ่ึงวดัจากเสียงหัวเราะแลวก็พอประมาณอยู จากนั้น 
ทั้งหมดทั้งมวลก็มานั่งลอมวงใหเห็นหนากันถวนทัว่ เปดหัวดวยทานอาจารยทรงพลไดถามไถ
สารทุกขสุกดบิของการนําการจัดการความรูไปใชในการทํางาน เอา!ศิษยเกาเชิญเลา สวนศิษย
ใหมกล็องฟงดูเดอคะ 

 
“มีการนําการจัดการความรูไปใชในการทาํงาน เชน ใชในการถอดบทเรียนในการทาํ

แผนงาน ในการจัดประชุม การสรางเครือขายในพื้นที ่ใชในการวิจัยชมุชน  
นอกจากนั้น บางทานยังไดนําการจัดการความรูไปในใชการยกระดบัตวัเองเรื่อง การหา

ความรูกอนทาํ บันใดที่จะเดินสูเปาหมายที่วางไว  “การทํางานดานวิชาการใหไดดีจะตองทํา
อยางไร” เปนการตั้งโจทยใหกับตวัเองแลวเอากระบวนการการจัดการความรูเขาไป 
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ตัวที่ใชมากทีสุ่ดคือใชหลัก “การจัดการความรูกอนทํา ระหวางทํา หลังทํา” ใชหลักการ

ถอดบทเรียน ใชทักษะการพูดคุย  
วิธีการใชก็ใชแบบทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ คือ ทําใหเปนธรรมชาติที่สุด เนียน

ที่สุด พยามใชการจัดการความรูใหตอเน่ือง สอดแทรกเขาไปในทุกเรือ่งที่ทํา 
ผลที่เกิดจากการใชการจัดการความรู เชน มีการพูดคุยกันมากขึ้น ทํางานเปนทมีมาก

ขึ้น เปดใจรับฟงกันมากขึ้น ในการทํางานก็มีการวางแผนงานเปนขัน้ตอนอยางละเอียด และ
พยายามจะทําเปนคลังความรูเอาไว ในการนําความรูไปใชในชุมชนก็เห็นชาวบานเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิด “ครูใหญเกาหลี” ในชุมชนดวย ฮวย! อีหลีบอ รูจักชุมชนมาขึ้นวาความรูมีอยูใน
ตัวชาวบานเยอะมาก  

บางทานก็บอกวาการจัดการความรูทําใหเกิดมุมมองใหมคือ มองคนทุกคนมีศักยภาพ
ซ่ึงเปนมุมที่ไมเคยคดิไมเคยมองมากอน และดึงศักยภาพจากเพื่อนมาใชในการทาํงานทําใหงาน
เบาขึ้นงายขึ้น 

สิ่งที่ยังตองทาํใหเกิดใหไดตามมาคือ ทําแลวตองบันทกึ ตอนนี้รูสึกวายังดอยเร่ืองการ
บันทึกมากๆ 

ทานที่เปนอาจารยฟงแลวคงชื่นใจไมนอยที่เห็นความหลากหลายในการใชการจัดการ
ความรูไปใชในชีวติและงาน” 
 
การจัดการความรูไมใชเร่ืองใหม 
 
 เม่ือถามไถกันเรียบรอยแลวอาจารยไดพูดถึงการจัดการความรูแบบกวางๆ เพ่ือเปนการ
ทบทวนเรื่องการจัดการความรูสําหรับศษิยเกา สวนศษิยใหมก็เรียนรูไปดวย 

ชีวติและงานมีปญหาเกิดขึ้นตลอด ขึ้นอยูกับวาเราจะมองเปนปญหาหรือโจทย หากเรา
มองเปนปญหาเราก็จะบน หากเรามองเปนโจทย เราก็จะเร่ิมตั้งคําถาม ปญหาเปนแคจุดเริ่มตน
ใหเราแกไข  

ปญหาจากการทํางานเกิดจากความสามารถไมพอที่จะกาวผานปญหาได สังคมเปลี่ยน 
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนโจทยทีต่ัง้ใหเราไมหยุดนิ่ง ทักษะที่เรามีอยูที่เคยแกปญหาไดในโจทยเดิมมัน
ไมพอกับโจทยใหม  การจัดการความรูไมใชเรื่องใหม สมัยกอนคนใชเงินนอยแตใชปญญาเยอะ
มาก เชนชาวบานจะทํานา เขาตองรูวาเขาจะปลูกขาวชวงไหน พันธุอะไร การจัดการความรูอยู
ในวิถชีีวติอยูตลอดเวลา  

ภูมิปญญาของชาวบานอยูในวิถีชวีิตของมนุษย อยูในเครื่องมือทํามาหากกิน แตสมัยน้ี
โลกเปลี่ยนเร็ว คนตองรูจักการจัดการความรูที่รวดเร็ว  การจัดการความรูของชาวบานไมไดอยู
แตในอาชีพอยางเดียว รวมถึงการอยูในวฒันธรรมดวย การละเลนกมี็การจัดการความรู เชนการ
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ประดิษฐเครื่องเลนจากวัสดธุรรมชาติ  แตกอนชาวบานจัดการความรูในวิถีชวีติไดดีพอสมควร
แตตอนหลังขาดการจัดการความรู  

ทําไมนิสัยการจัดการความรูของชาวบานจึงเปลี่ยนแปลง? เปนเรื่องที่นาคิด 
ปญหาของการทํางานเกิดจากความสามารถไมพอ  ซ่ึงมันจะคลุมไปถึงเรื่อง “ฐานคิด 

ใจ ความรู ทกัษะ” 
“ฐานคิด” เรามีวิธีคิดตองานอยางไร  หากมีฐานคิดวางานเปนการพัฒนา การทํางานก็

จะไมเบื่อ สนุก เพราะเห็นคุณคาและประโยชนของการทํางาน งานใหอะไรที่มากกวาเงินเดือน 
และสวสัดิการ งานเปนเครื่องบมเพาะและสรางเรา งานมันจะบอกวาเราเปนคนอยางร ละเอียด 
รอบคอบหรือไม ฐานคิดจึงเปนเรื่องสําคญั ลองใครครวญกับงานจะพบวา งานใหอะไรเรา
มากกวาที่เราคิด “แคเปลี่ยนความคิด ชวีิตก็เปลี่ยน 

“ใจ” ตองมีความตั้งใจมุงม่ัน สนใจ ใสใจ ตระกูลใจตางๆ มีความสําคญั ทาํงานแบบไม
มีใจ ทํางานแบบไมใสใจ เม่ือไมมีใจความมุงม่ันศักยภาพในตวัก็ไมออกมา การสรางใจตองทําให
เห็นคุณคาและเห็นประโยชน 

“ความรู” หลกัคิด หลักยึด หลักปฏิบตัิ และหลักวิชาตางๆ  หรือหลักทฤษฏีตางๆ ใน
การทํางานเพียงพอหรือไม ชีวติกับมนุษยเกี่ยวกบัทุกศาสตรเปนเรือ่งตองบูรณาการ เราตอง
สะสมความรูที่เพียงพอ หากคนมหีลักคิด หลักยึดดีก็จะปฏิบตัิงานได ทฤษฏีและปฏิบัตติอง
ควบคูกันไป   

“ทักษะ” คือ ความรูบางอยางเปนปญญาปฏิบัติ เราตองลงมือทํา หากเรารูเยอะแต
ปฏิบัตินอยจะเปนจุดออน ทักษะเปนเรื่องที่ตองฝกฝนทาํบอยๆ 

ดังน้ัน จะตองมี ๔ ตัวน้ี คือ “ฐานคิด ใจ ความรู ทักษะ” จึงจะทาํใหงานสําเร็จ 
 
การจัดการความรูเร่ิมทีต่องปกธง ตั้งเปา 

 
หัวใจของการจัดการความรู คือ “การปกธง” ทําใหคนอยากพัฒนาตัวเองอยูเน่ือง 
การจัดการความรูจะตองมีเปาหมาย  ตองมีแรงบันดาลใจ “รูเปาหมายวาการจัดการ

ความรูเพ่ือนําไปสูอะไร” 
 การจัดการความรูจะเคลื่อนไดก็ตอเม่ือทุกคนตองการพัฒนางาน พัฒนาตัวเอง จะเร่ิม
ไดเม่ือเราไดมีการปกธงของตัวเอง การปกธงควรเปนธงที่พอดี ทาทายในการทําและทํางานดวย
วิธีคิดใหมและวิธีการทําแบบใหม เพ่ือใหเกิดงานใหม 

การจัดการความรู คือการทํางานใหดีที่สุดทุกขั้นตอน แตละขั้นตอนจะทําใหสําเรจ็โดย
ใช “ใจ มีใจอดทน  มีความรู  มีทักษะ”   

การเดินไปสูธง เราตองรูวาจะตองมีความรูใชความรูอะไร 
  ความรูที่มีอยูในตัวเอง ตองสืบคน ลองประเมินคุณคาใหความหมาย 
เปรียบเทียบ คัดสรร หาวิธใีชประโยชน และลองผิดลองถูก 



 4

  หาความรูที่มีภายนอก เชน หาความรูจากตํารา หาความรูจากผูรู หาความรูใน 
Internet หาไดจากวงการเรียนรู กลุมการเรียนรู  (คือกลุมที่ผูรูและผูอยากที่จะเรียนรูมาเจอกัน
โดยมีคุณอํานวยคอยตั้งคําถามดึงความรูออกมา ฟงแลวไดแนวปฏิบตัิที่ดีกลบัไปทาํงานตอ) 

การจัดการความรูเม่ือจัดการดีตองเห็นการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ยากที่สดุคือ “ทําอยางไรที่
จะทําใหคนปกธง อยากพัฒนางานอยูตลอดเวลา” 
 
การถอดบทเรียน 
 

การถอดบทเรยีน คือ ทําอะไรไปแลวตองหันกลับไปมองไปทบทวนสิง่ที่ทํา เรียนรูกับสิ่ง
ที่ทํา “เอาอดีตมาเปนคร”ู 

การถอดบทเรยีน เราจะพบวา วิธคีิด ฐานคิดดีขึ้นหรือไม ใจมีความสุขมากขึ้นหรอืไม 
ความรู เวลาผานไปเรามีความรูใหมๆ อะไรเขามาตวัเราบาง เกิดทักษะอะไรบาง  

การเรียนการจัดการความรู เราตองไปปฏิบัติจริง ปฏบิัติแลวนํามาถอดบทเรียน ถอด
บทเรียนแลวนํามาปฏิบัติ เวียนไปอยางนี้เรื่อยๆ จะทาํใหคนเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การ
จัดการความรูใหดูที่การเปลีย่นมุมมอง มุมมองที่เกิดจากการเรียนรูตวัเอง มุมมองท่ีเกิดจากการ
เรียนรูกับเพ่ือน 

การถอดบทเรยีนเราตอง “สังเกต ฟง คิด ตั้งคําถาม และการบันทึก”  
 การถอดบทเรยีน จะถอดใน ๒ ประเด็น คือ 

 สิ่งที่บอกวาดน้ัีน ดีอยางไร (ดีกับตัวเอง ดีกับคนอื่น ดีกับ....) 
 และที่ทําใหไดดีน้ัน ทําอยางไร (วิธีการทํา) 
 
ยกตัวอยางการถอดบทเรยีนจาก “การขับรถยนต” 
ข้ันตอนกวาจะขับรถเปน 

๑. อยากขับรถยนตเปนเพราะ...เหตุผล...พ่ึงตนเอง สะดวก เทห เพ่ือขนสําภาระ 
สงแฟน  

๒. สังเกต (สวนประกอบของรถ  หนาที่ พฤติกรรมคนขับ)  
๓.   ถาม (มีคนใหถาม เพ่ือน กัลยาณมิตร ผูรู)  
๔.   อาน  คนควา เอกสาร สื่อ ตาง ๆ (รูแหลงที่จะไปคนควา) 
๕.   ทดลองปฏิบัติ (ใจที่กลาเสี่ยง ออกไปจากความคุนชินเดิม  มีคนประคอง มี

การเรียนแบบ) พาออกไปขับบนถนน ออกไปจากความกลัว ตองทลาย
กาํแพงความกลัวออกไป การออกไปจากความคุนเคยชิน  

๖.   การทําซ้ําบอย ๆ (ใชความเพียร) ตองใชความอดทน 
๗. การคอยๆ สัมผัสประโยชนที่เกิดขึ้น (ชัยชนะเล็ก ๆ ทําใหเกิดความภาคภูมิ  

ความเชื่อม่ัน ความศรัทธา) ทําใหเกิดความมุงม่ัน สัมผัสชัยชนะเล็กๆ ทุกวัน 
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แตละวันเราเห็นพัฒนาการ  (การเรียนรูเกิดจากความศรัทธา) สามารถจัดสรร
เวลาได 

๘. เกิดความรู และทักษะ  
๙. บันทึกรองรอยในการทํางาน สิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนตอการทํางาน ไวเปน

คูมือในการทํางานได 
 
การจัดการความรูใหความสําคัญกับกับ “การความรูกอนทํา ระหวางทํา และหลังทํา” 

หากเปรียบกับการขับรถคือ 
เรียนรูกอนทํา 

(การเรียนรูจากตัวรถ) 
เรียนรูระหวางทํา 
(เรียนรูการใชรถ) 

เรียนรูหลังทํา 
(เรียนรูผลจากการใชรถ) 

-     จากการสังเกต 
- ถามจากผูรู 
- อานจากคูมือ หนังสือ 
- ศึกษาองคประกอบ หนาที่

การใชงาน 
 

-     ฝกขับรถจากผูสอน 
- ขับในสนาม 
- ขับออกสนาม 
- ฯลฯ 
 
 

-     ประโยชน 
- เปรียบเทียบกับชีวิต (ขับรถ

เหมือนขับชีวิต แตละชวงจะมี
เบรค บางชวงจะเรง ทําให
กลับมามีความละเอียดกับชีวิต 

 “การจัดการความรูกอนทํา” คือ กอนทําอะไรก็ตามตองตอบตัวเองวา ความรูทักษะที่
จะตองนํามาใชมีอะไร 
 “การเรียนรูระหวางทํา” คือ ใหเฝาสังเกต ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ตองยืดหยุนและปรับตัว 
 “การเรียนรูหลังทํา” เพ่ือดูวา ทําไปแลวไมไดเปนอยางที่คิดเพราะอะไร ถาทําใหมจะทํา
อยางไร 

การจัดการความรู เชื่อวาความรูที่แทจริงอยูในตวัผูปฏบิตัิ เชน การใชความรูในการ
ทํางานแลวสําเร็จ  เม่ือเราจะเรียนรูความรูในตวัคนเราจะดูวาเขามีวธิีการทําอยางไร  

โดยสรุป : 
“การจัดการความรู”  คือ การทําใหเปาหมายของเรา ของกลุม ขององคกร หรือ

ของเครือขาย ใหสําเร็จ โดยกระบวนการจัดการใหไดมาซึ่งความรูและการใชความรู  
 
มองงาน มองชวีิต 
 

ประโยชนของการทํางานมีมากมายทั้งประโยชนตรงและประโยชนทางออม ทั้งที่
มองเห็นและมองไมเห็น เพ่ือเปนการใหผูรวมเรียนรูไดหันกลับมาคิดทบทวนถึงคณุคาของงานที่
ทําอยู อาจารยไดตั้งคําถามวา 

“ในการทํางานนอกจากเงินเดือนและสวัสดิการแลว ลองคิดดูวาสิ่งที่ไมใช
เงินเดือนและสวสัดิการมีอะไรบาง” 
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วิธีการคือ 
ขั้นตอนที่ ๑ ใหคิดคนเดียว แลวเขียนลงกระดาษเพื่อเปนประเด็นในการพูดคุย

แลกเปลีย่น  (เปนการฝกถอดบทเรียนตัวเอง) 
ขั้นตอนที่ ๒ ใหจับกลุม ๖ คน (เปนการฝกการแลกเปลี่ยน) 
ขั้นตอนที่ ๓ เขียนหมายถึงลูก เลาเรื่องชวีิตการทํางาน เพ่ือเปนการสรางพลังและ

กําลังใจใหลูกในการทํางานใหเห็นประโยชนและคุณคาของงาน (เปนการโยงความรูไปใช) 
 
อาจารยบอกขั้นตอนทั้งหมดใหทราบ เพ่ือจะทําใหผูรวมเรียนรูไดเห็นวาสุดทายแลว

กิจกรรมนี้จะไปจบลงทีต่รงไหน เพ่ือระหวางทางการทํากิจกรรมจะไดเก็บเกี่ยวขอมูลวตัถุดิบให
พรอมเพ่ือไปสูกิจกรรมขั้นสุดทาย 

 เม่ือทุกคนพรอมแลว เริ่มปฏิบัติการไดเลยคะ 
 
ถอดบทเรียนตัวเอง 
ใหทุกคน  “ คิดใครครวญ อยางละเอียด” แลวเขียนลงกระดาษ (ใหเขยีนจาก
ประสบการณตัวเองจริงๆ  อยาเขียนมาจากความคิด) 

แตละทานตั้งหนาตั้งเขียนกันใหญ สักพักอาจารยใหหยุดเขียนแลว แลวตั้งคําถามวา 
  “รูสึกอยางไร กับการที่ตองเขียน...” 
  
 “ไมมีปญหาเรื่องการเขียน...หาจุดเริ่มตนอยาก ตองคิดใหละเอียด...นึกยอนกลับไปใน
อดีตแลวเขยีนออกมาเปนประเด็นกอน...คิดยาก เพราะที่ผานมาไมเคยคิดเรื่องพวกนี้...ไมรูจะ
เขียนอะไรดี จะเร่ิมตนอยางไรดี ยากที่จะใหคํานิยาม..ตอนแรกรูสึกยาก แตพอคิดไปเรื่อยๆก็คิด
ออก...คิดยอนไปถึงอดีตแลวคอยๆ ถอยมาปจจุบัน...พยายามจะลําดับความคิด...นึกถึงการ
ทํางานที่ผานมา...ไมยากที่จะคิดเพราะเปนประสบการณ...มีกรอบใหเขียนเลยเขยีนยาก...ได
เขียนเหมือนอยูในโลกสวนตวั เรียงรอยออกมาไดไมยาก...เขียนจากประสบการณตรง เขียน
คอนขางงาย...กังวลกลวัเขยีนไมเหมือนคนอ่ืน เขียนตามความคิด...พอทบทวนกพ็ร่ังพรูออกมา
...” 

อาจารยเสริมวา : 
การคิดยากคิดงายแตละคนไมเหมือนกัน ความคิดเปนทักษะ ตองทําบอยๆ หากเราฝก

คิดเรื่อยๆ จะไมมีปญหาในการคิด หากเราไมคอยไดคิดก็จะคิดยาก งานใหมตองเกิดจากการคิด 
ใหมซ่ึงก็ไมไดเปนผิดถูก 

การถอดบทเรยีนหากเราเปนคนคิดเกงสามารถคิดไดมา มันจะบอกอะไรเราเยอะ ครั้ง
แรกอาจจะคิดไมออก พอคิดตอ พอมีสมาธิมาก็จะคิดออก การคิดตองใชเวลา สรางบรรยากาศ
ภายนอก ภายในใหเกิดความคิดได หากเราเรงรีบจะไมเกิดสมาธิในการคิด การจัดการความรู
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และการถอดความรูเราตองใชกระบวนการคิดพอสมควร เง่ือนไขทีจ่ะทําใหเราถอดความรูไดดี
คือทักษะการคิด และสมาธกิารคิดใครครวญตอเน่ือง 

จากนั้นใหทําขั้นตอนตอไป 
 
ฝกการแลกปลี่ยน 
 จับกลุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็น  (กลุมละ ๖ คน) เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งที่เขียนตาม

ขั้นตอนที่ ๑   
กลับมาในวงใหญอาจารยตั้งคําถามวา  
“พอไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ไดขอคิดใหมจากเพื่อนในประเด็นไหนบาง 

(สวนที่เราไดจากเพื่อน)”  
อาจารยใหแตละทานคิดแลวเขียนลงในกระดาษ (ลําเลยีงความคิด) แลกเปลีย่นประเด็น

ที่ไดจากเพื่อน 
“การสอนลูกใหรูจักคณุคาของเงินและงาน...การสอนลูกใหรูจักอดทน การปรับตวัใหเขา

กับคนการอยูในระเบียบกฏเกณฑ...การมีความสุขจากการที่ไดเรียนรู ไดประสบการณ...การคิด
ละเอียด...การใชธรรมะในการทํางาน การคิดในเชิงบวก...การไมหาม แตใหคําแนะนํา...การ
ทํางานที่ดีไดรับเกียรติ ไดทัง้รายได...การศึกษาดี ทําใหไดงานที่ดี...การตอบแทนผูมีพระคุณ...
ความเชื่อม่ัน การยอมรับของสังคม...การสรางแรงบันดาลใจการเรียนรูตั้งแตเด็ก เพ่ือสูการงานที่
ดี...การทํางานไดพบอะไรใหมๆ...การเรียนรูชีวติ การใหอภัย การมีความสุขในชวีิตและ
ครอบครัว...การเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน การรับการยกยองจากสังคม...การอยูกันดวยความรัก 
...การทํางานไดเรียนรูเทคโนโลยีใหม....ไดเรียนรูคนอ่ืน เขาใจธรรมชาติของชวีิตและงาน...” 
 

อาจารยเสริมวา : 
 จะเห็นวางานใหอะไรมากกวาที่เราไดและเราคิด บางเรื่องเราใหนํ้าหนักนอย แตมันมีอยู 
สิ่งที่ไดในการทํางานมันมากกวาสวัสดิการและเงินเดือนอยูแลว คือ การเรียนรู เรียนรูเพ่ือการ
บมเพาะเรา เวลาหดหูทอถอยเราควรกลบัมาดูดานบวกของงานที่ใหกับเรา ที่ไมใชเงินเดือนและ
สวัสดิการ สิ่งที่เราจะไดคือการตองรูจักทบทวนบอยๆ วางานคือการเรียนรู งานคือเปน
แบบฝกกหัด หัวหนาตองพาลูกนองใหเขาพบความเกงในงาน สื่งที่เปลี่ยนแปลงสิง่ที่ไดบางครั้ง
คนไมรู หัวหนาตองจัดวงพดูคุยเพ่ือสะทอนใหเห็นพัฒนาการของคนทํางานอยูบอยๆ ทําให
ลูกนองเห็นวาเขาดีขึ้นอยางไร คิดเกงขึ้น พูดเกงขึ้น คุณภาพของการคิดดีขึ้นก็งานก็จะพัฒนา
ไดดีขึ้น ตองใชกระบวนการพูดคุย ใหคิด คิดใหตก และตอกย้ําอยูเนืองๆ พอเกิดปญหาก็มีสติ 
สติที่จะมองในสายตาที่ดีขึ้น 

ในองคกรทั้งหลายมีตวัเรา มีเพ่ือนรวมงานอยู และมีสภาพแวดลอมของการทํางาน
องคกร เปนระบบความสมัพันธ แตละคนมีเปาหมายชีวติของตวัเองหรือไม การที่ไมมีเปาหมาย
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ชีวติก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ยากในการปกธง การมีเปามหายชีวิตคือการมีแผนชีวติซึ่งเปนตวัที่
จะสรางพลังขบัเคลื่อน เม่ือไมมีพลังเหมือนอยูไปวันๆ  

ที่สําคัญเรารูจุดออนของตัวเองหรือไม การจัดการความรูเขามาชวยตัง้คําถาม ใหรูจัก
ตัวเองมากขึ้น หากรูจักตัวเองมากขึ้นเม่ือไหรก็จะหันกลับมามีแผนขบัเคลื่อนพัฒนาจุดออน
ตัวเอง 
 หากเรารูจักตัวเองเราก็จะเขาใจความหลากหลาย ยอมรบัความหลากหลายของมนุษย 
ทําใหเราทําใจได หากเราไมเขาใจความหลากหลายทําใหเราคาดหวังกับคนอื่นมาก หากเราไม
ยอมรับความหลากหลาย เราก็ไมสามารถสื่อสารอยางสรางสรรคได ทําใหพลังสิ่งดีๆ หายไป ใน
องคกรตองสื่อสารเชิงบวก เชียร ใหกําลังใจ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตองจัดสภาพแวดลอมของ
องคกรใหเกิดวงการพูดคุย ประเด็นการพูดคุยทําอยางไรใหคนเห็นตวัเองเห็นคนอื่นมากขึ้น 
ตองจัดกระบวนการใหคนเห็นจุดออนจุดแข็งของตัวเอง 

การเรียนรูและปรับตัวเกิดขึน้ไดภายใตวงการเรียนรู ในองคการเรียนรูจะเร่ิมเปลี่ยนจาก
ความสัมพันธเชิงกลไกเปนกลไกชิงคุณคา ความสัมพันธืเชิงกลไกคอืเปนไปตามที่กดปุม  ระบบ
คุณคาเปนเรื่องของความรักความเมตตา ไมไดอยูบนเนื้องานอยางเดียว  

ความสุขการทํางานเกิดขึ้นจากความสําเร็จความภาคภูมิใจ เราจะมีความสําเร็จความ
ภาคภูมิใจไดเราตองมีการจัดการความรู ความสุขเกิดขึน้จากที่เปนประโยชนทั้งกบัตวัเราและตวั
คนอ่ืน เปนผูใหและผูรับ ความสุขเกิดจากความสําเร็จของงาน  

คนจะทํางานไดสําเร็จควรยดึ “พละ ๕ ปญญา ๗” 
พละ ๕ ประการ คือ “ศรัทธา” คนเราจะทําอะไรตองมีศรัทธานํา ศรทัธาตองมากอน 

ศรัทธามาจากการเห็นคุณเห็นโทษ สิ่งทีจ่ะทํามันดีอยางไร “ปญญา” ตองมีความคิดอยาง
ตอเน่ือง ปญญาจะเกิดไดจะตองมีสมาธิ เผาดูและคอยตระครบุสิ่งที่เกิด“สต”ิ คอืการระลึกไดวา
เรากําลังทําอะไร สิ่งเหลานัน้มีคุณคามีความหมายอะไร“สมาธิ” “วิริยะ” มีความเพียร อดทน
อดกลั้น “เหตุตองถึง ผลจึงจะเกิด” มีความสุขเสวยผล 

  ปญญา ๗ ประการ คือ “รูเหตุ” เหตุอยางนี้จะทําใหเกิดผลอะไร “รูผล” ผลอยางนี้
เกิดมาจากเหตุอะไร “รูคน” “รูตน”  “รูชุมชน” (สถานที่) เขาไปที่ไหน ควรจะวางตวัอยางไร 
ชุมชนใหหมายความรวมถึงเรื่องวัฒนธรรมดวย ที่ไหนมีวัฒนธรรมอยางไร เพ่ือเขามวยใหถูก 
“รูกาล” (เวลา) ใครทําอะไรชวงไหน จะไดทําไดตามสถานการณ ไมฝนความจรงิ “รู
ประมาณ” ความพอดีอยูตรงไหน 

การจัดการความรูเขามาไดงาย เพียงแตจับหลักวา “การทํางานคือการเรียนรู” ทําอะไร
ไปแลวเอามาเรียนรู หม่ันถอดบทเรียน หันกลับไปมองนํากลับมาเปนการเรียนรู  
  

อาจารยตั้งคําถามตอวา 
 “จากกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุมยอยสงัเกตเุห็นอะไร” 
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“กอนการพูดคุยมีการจัดบทบาทหนาที่กอน ใครจะนําพูดคุย ใครจะเปนผูจดบันทกึ..เริ่ม
ดวยใหแตละคนเลา คนทีเ่หลือก็จดบันทึกของตัวเอง แลวคอยมาคดิประเด็นรวม...ไดประโยชน
จากวงพูดคุย คิดหลายคนไดหลายความรู...เห็นบรรยากาศความไววางใจ...ใชรูปแบบการพูดคยุ
แบบสุนทรียสนทนา...เห็นความสําคัญของการแลกเปลีย่น เราไมไดคิดคนเดียว ที่คดิไมออกก็
คิดออกจากการฟงเพ่ือน...คิดคนเดียวไมครอบคลุม ฟงเพ่ือนแลวไดความรู...เห็นหลายความคิด
มาเชื่อมกันเปนภาพใหญ เกิดการเติมเตม็มีคุณคามากกวาที่คิดคนเดียว...การพูดคุยในกลุมตอง
ยอมรับฟงความคิดเห็นจากคนอื่นดวย...ในกลุมมีความเปนมาแตกตางกัน แนะนําตัวกันกอน
เพ่ือสรางบรรยากาศ...” 

อาจารยชวยเสริมวา : 
ในกลุมการเรยีนรูจะสังเกตเห็นวาแตละคนจะไดไมเทากัน ถาเราจะไดมากที่สุดเราตอง

เปดใจใหมากที่สุด ฟงเสียงทกุเสียง ทุกคาํพูดทุกความคิด เพราะในชีวติประจําวันเราไดยินเสียง
เยอะมาก แตธรรมชาติเราจะมีทั้งฟงและไมฟง เราจะสรางกําแพงโดยไมรูตัว  

กําแพงอันแรกคือการไมไดฟงอยางลึกซึ้ง ไมฟงอยางหอยแขวน ฟงแลวดวนสรปุ 
เพราะบางครัง้คําพูดแรกๆ เราอาจเคยไดยินเลยปดการฟงทําใหเราพลาดโอกาสการรับรูไป 
ยกตัวอยางการอานหนังสือ อานครั้งแรกและครั้งที่สองเราก็จะไดไมเทากัน มันขึ้นอยูที่สภาวะจติ
ขณะน้ันวาเราเปดกวางแคไหน  

ประการที่สอง การฟงแลวไมคิด คนจะฟงตอเม่ือเกิดศรัทธา คนจะฟงตอเม่ือเกิดวิกฤติ 
แตการจัดการความรูบอกวา ไมตองรอใหเกิดวิกฤติไดหรือไม ทําใหการฟงเปนนิสัยและวินัยได
หรือไม เพราะการจัดการเปนทั้งนิสัยและวินัย ฟงทุกเสียงที่เขามาไดหรือไม ยอมรับฟงความคดิ
ที่ตางแลวนํามาใครครวญ การเรียนรูจากความตางทาํใหเกิดพลังการเรียนรู การเรียนรูจาก
ความตางเปนการเรียนรูแบบกาวกระโดดมีพลังมากๆ ทําใหเราเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว เรา
เรียนรูจากคนที่ตางจากเรา บางเรื่องบางราวเราตองอาศัยคนอื่น คนที่ตางจากเรา เราตองเห็น
จุดเดนและใชจุดเดนใหเหมาะกับสถานการณ 

อยากใหทุกทานฝกการฟงความตาง เปดใจรับฟง หยุด และคิดใครควญ อยากปดกั้นเสียง
ตางๆ ที่เขามา  
 
การจัดการความรูไมใชเร่ืองไกลตวั 
  
 ดูหนังสารคดี “วิวัฒนาการการปรับตวัเพ่ือการอยูรอดของมนุษย”  
 การจัดการความรู เปนเรื่องที่อยูคูกับมนษุยมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพแลว  อาจารยฉาย
หนังเรื่องนี้ใหผูรวมเรียนรูดูเพ่ือใหเปนววิฒันาการของมนุษยที่มนุษยใชการจัดการเพื่อการ
ดํารงชีวิต เพ่ือการเอาตัวรอด 
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 เราตองมองโลกตามสายตาที่เปนจริง โลกมีการเปลี่ยนแปลง มนุษยมีการเปลี่ยนแปลง 
หากมนุษยอยูกับธรรมชาตจิะคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลง มนุษยอยูทามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ เวลาเปลีย่นธรรมชาตเิปลี่ยน 
 การเปลี่ยนแปลงดวยน้ํามือมนุษยดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การคิดคนใหม
ทําใหเกิดทั้งดานบวกและลบ หากมนุษยมองเห็นประโยชนเฉพาะหนาจะเกิดความเสียหายมาก 
ไมมองถึงความเชื่อมโยงในภายหนา เชน มนุษยพยายามจะเปลี่ยนทิศทางของดาวหาง เปนการ
พยายามเปลีย่นธรรมชาติ แตในความเปนจริง เราไมสามารถเปลี่ยนธรรมชาติได ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเปนอุณหภูมิที่สูงขึ้น สรุปวามนษุยไมมีทางพนภัยพิบัติน้ันได 
 การปรับตวัของมนุษย ในหนังสารคดีจะเห็นวา คนที่เจริญกวาจะอยูได มนุษยจะปรับตวั
ตองปรับตวัดวยการจัดการความรูเพ่ือการปรับตวั ตรงนี้สําคัญมาก แตกอนกวาจะไดอะไรสัก
อยางเปลี่ยนอะไรสกัอยางใชเวลานานมาก แตปจจุบันใชเวลาเร็วมาก การจัดการตางๆ ก็ตอง
เร็วไปดวย คนตองเรียนรูและปรับตวัตอการเปลี่ยนแปลงใหทัน   “เพ่ือความอยูรอดมนุษยจะ
ปฏิเสธการเรยีนรูและการปรับตวัไมได” 
 
 เอาละคะ...สําหรับการเรียนรูวันแรกขอยตุิไวเพียงแคน้ีกอน ขอเชิญทุกทานตาม
อัธยาศัย พรุงน้ีเจอกันที่หองนี้เวลาเดิมคะ 
 
การเรียนรูวนัที่สอง 
 
 หลังอาหารเชาเรียบรอยแลว ทุกฝายก็รูหนาที่ไปรวมกันที่หองเรียน เม่ือไดเวลาอันเปน
มงคลฤกษก็เปดหองเรียนประจําวัน 
 เชานี้อุนเครื่องดวยกิจกรรมจับคูฉีกกระดาษมือเดียว “ธง” คือ การฉีกกระดาษใหไดยาว
ที่สุด แตวธิีการไปใหถึงธงกมี็หลากหลายวิธี แตละคูก็ตัง้อกตั้งใจฉีกกันใหญ บางคูมีการใชมือที่
สาม (เทา) เขามาชวยดวย ก็ไมผิดกติกาแตอยางใดคะ แลวแตอัธยาศัย แตทีส่ังเกตไดคือเห็น
วิธีการตางๆ นานา พยายามกันจริ๊งๆ อ๊ึด!!!! 
 
 จากนั้นหแตละทานไดทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูไปเม่ือวานนี้ โดยการนั่งน่ิงๆ คิดคนเดียว
แลวจดบันทึก จากนั้นจับกลุมๆ ละ ๕ ทานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน คดิวาเชานี้แตละ
ทานนอกจากจะไดเรียนรูของตัวเองได ยังไดเรียนรูจากเพื่อนๆ ในกลุมดวย 
 
 กอนจะเรียนรูตอไป ใครมีคาํถามอะไรบางครับ???  อาจารยถาม 
 แตก็ไมมีเสียงคําถามครับทาน.... 
 เม่ือไมมีคําถาม อาจารยจึงไดทบทวนสิ่งทีไ่ดเรียนรูกันไปเม่ือวานนี้ 
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ทบทวนที่เรียนรูเมื่อวาน 
 อาจารยไดทบทวนเรื่องตางๆ ที่ไดเรียนรูไปเม่ือวานนี้ 
 มนุษยจะสรางความรูไดโดยการตั้งคําถาม คนไมยอมจํานนจะแสวงหาคําตอบอยูเรื่อยๆ 
ดูอะไรก็จะรูจักสังเกต จุดเริ่มตนที่จะทําใหคนจัดการความรูอยางแทจริง คือ “การทําใหคน
อยากจะรูและอยากพัฒนาตัวเอง”  
 เปาหมายการเรียนรูของมนุษยสมัยกอนเพื่อมีชีวิตอยูอยางอยูดีมีสุขตามอัตภาพ แต
สมัยน้ีการจัดการศกึษาที่รวมศูนย สอนเด็กเหมือนๆ กัน เนนการใช “หัว” อยางเดียว ไมไดเนน
เรื่อง “ใจ”  ลืมคํานึงถึงวามนุษยเปนเมลด็พันธการเรียนรูที่แตกตางกัน 

กระบวนการเรียนรูที่ดีตองประกอบดวย   
“หัว”  (เหตุ และผล)  
“ใจ” (ความรูสึก อารมณ)  
“มือ”  (การลงมือทํา)   

ตองทําให ๓ ตัว ตองเชื่อมโยงสมดุลอยูตลอดเวลาจึงจะเกิดการเรียนรูที่ดี ซ่ึงจะเกิดขึ้น
ไดก็ตองมีความชา คนจะเปลี่ยนไดตองเปลี่ยนเง่ือนไข เปลี่ยนสภาพแวดลอม ดังน้ัน การทํางาน
ตองมองทั้งระบบและเห็นความโยงใย คนตองอยูในสภาวะที่ผอนคลายกอนถึงจะเรียนรูได  

เรื่องกระบวนการคิด การคิดแบบตวั U เม่ือรับรูแลวตองหอยแขวน เปดใจฟง ทําใจให
เปนกลาง ไมอคติ ไมเอาความชอบหรือไมชอบมาดวนตัดสิน หากเราทําไดก็จะเกิดความคิดใหม 
ความรูใหมขึน้เรื่อยๆ ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดในสภาวะที่ไมกดดัน หลักการแบบนี้ใชในการพูดคุย ใน
ประชุมได ตองใชการพูดคุยแบบสุนทรียสนทนา คอยๆ ประติดประตอใหความคิดที่อยูขางใน
เชื่อมและถายทอดออกมา 

มนุษยชาติจะอยูได ตองอาศัยการคิดใหมอยางสิ้นเชิง มนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงภัย
ธรรมชาติได เพราะมนุษยไมเคลื่อนยายกระบวนทัศน ไมเปดรับสิ่งใหม  ตัวที่จะเปนตัวผลักดัน
ใหคนมีวิธคีิดวธิีมอง จะเกิดขึ้นไดกับคนที่มีเปาหมายชีวติที่แนนอน ซ่ึงมันก็เชื่อมโยงไปใน
ประโยคทีว่า “คนเกิดมาเพื่ออะไร” หากคนตั้งเปาเพื่อการเรียนรู พฤติกรรมก็จะเปนไปตาม
เปาหมายเพื่อการเรียนรู หรือเกิดมาเพื่อ...อ่ืนๆ พฤติกรรมก็เปนไปตามนั้น  
 การจัดการความรูใหเริ่มที่ตวัเองกอน วาเราจะจัดการความรูในตวัเองอยางไร เราตอง
หันกลับมาดูรองความเคยชนิของเราและแกความเคยชนิของเราบอยๆ เรื่อยๆ หาความใหมให
ได รูจักสังเกต ความรูจะเกิดขึ้นจริงความคิดก็จะเปลีย่น หากจะเปลี่ยนความคิดได คือ การหัน
ไปดูสิ่งเดิมในสายตาใหม เหมือนการทํางานตองดูการทํางานเดิมในสายตาใหม 
 การจัดการความรู เราจะตอง ฝกการฟงอยางลึกซึ้ง ฝกการมองใหม มองสิ่งเดิมใน
สายตาใหม 
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การเขียนเรื่องเลา...เราพลัง  
 

การเขียนเชือ่มโยงกับ “การจัดการความรู “อยางไร 
 การเขียนจะเชื่อมโยงตรงที่เราพูดถึงการทํา “การถอดบทเรียน” (After Action Review 
–AAR)  พูดถึงการทบทวน ถาหากแตละวันเราไดทํา AAR ชีวิตของเรา ทบทวนเลือกเรื่องเดียว
แลวเขียนออกมา เราก็จะไดบทเรียนสําหรับชีวติเราทกุวันวาวันนี้เราไดบทเรียนวาดวยเรื่อง
อะไรบาง ๗ วันก็ได ๗ บทเรียน แตละวันบทเรียนจะเกดิขึ้นเยอะมาก แคเราไปคุยกับใครสักคน
แลวมาทบทวนสิ่งที่เราคยุกบัเขาจะชวยใหจุดประกายความคิดของเราขึ้นมา แตประกาย
ความคิดเปรียบเหมือนลูกโปงวิทยาศาสตร เกิดแลวแตกหายไปกับเวลาและสถานการณ  ไมได
ถูกมาจัดการตอ ถาเราพูดในภาษาการจัดการความรู ก็คือวา เราขาดโอกาสในการจัดการ
ความรูในชวีิตของเรา ทั้งที่มันเกิดขึ้นเพียงแตวาเราไมไดตอยอด แตละวันหากเรานํา AAR ไป
จับเราก็จะไดบทเรียนมากมาย  
 

ภาษาภายนอกสื่ออารมณภายใน 
การเขียนแตละวันเราไมตองเขียนอยางมากมาย แตจุดไหนที่กระแทกอารมณตัวหนังสือ

ที่สื่อออกมาก็สื่อตามอารมณ สมมุติวาเราโกรธใครมาภาษาก็จะเครยีดทันที หากเราไปชายทะเล
อยูกับบรรยากาศธรรมาติ ภาษาก็จะผอนคลายไปตามอารมณ ณ ขณะน้ัน ซ่ึงถาเราเขียนเร่ือยๆ 
ทักษะเหลานีก้็จะเพ่ิมพูนไปเรื่อยๆ  
 แตละคนที่เขยีนออกมาอานแลวจะมีอารมณแฝงอยู มีเรื่องของความรูสึกที่ถูกถายทอด
ออกมา  
 

เขียนแบบ “เร่ืองเลา” เขียนแบบ “วิชาการ” 
จะสังเกตเห็นวาการเขียน “เรื่องเลา” กับการเขียนแบบ “วชิาการ” ตางกัน เพราะการ

เขียนทางวชิาการเอาแตแกนสาระไปเขียนแตมักขาดบริบท แตการเขียนแบบนีเ้ราเขียนแบบ
ของจริงซ่ึงจะมีอารมณความรูสึกบริโภคได เขาถึงมันได เหมือนสารคดีอานแลวเพลิดเพลิน 
เพราะจําลองมาจากของจริงชีวิตจริง แตวิชาการเหมือนคั้นกระทิแลวนําหัวกระทิไปเขียน ทําให
คนกินยาก เพราะฉะนั้น การเขียนเร่ืองเลา ถางายที่สุดหากเปลี่ยนการเขียนแบบเปนทางการมา
เปนเหมือนเขยีนจดหมายถึงลูก ใหเพ่ือนฟงมันจะเปลีย่นทันที แคเปลี่ยนความคดิเปลี่ยน
มุมมองวา เราจะเขียนจดหมายพอเราเขียนก็จะไหลลืน่ออกมาเปนเรื่องเลา 

การเขียนเร่ืองเลา ประเด็นตองชัดเจนวาจะเขียนเร่ืองอะไร สวนการเขยีนจะเขียนไป
ตามสไตลของแตละคนวาจะเขียนและลําดบัการเขียนอยางไร  การเขียนขึ้นอยูกับวา เราจะเอา
เรื่องอะไรมาเขียน หากจะโยงไปเรื่องการฝกฝนของเรา เชน เราจะถอดบทเรียนชีวติประจําวัน
ของเรา แตละวันเราเลือกมาสัก ๑ เรื่อง แลวเขียนเหมือนเรากําลังถายถอดเรื่องราวใหเพ่ือนฟง 
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หรือเขียนสอนลูกแบบเลา ยกอุทธาหรณแลวตบทายเร่ือง “นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา...” เหมือน
นิทานอีสป 
 

ประโยชนของการเขียน 
 ปญหาที่เราพบในการเขยีนคือ ไมอยากเขียน ไมมีอารมณเขียน หรือไมเห็นประโยชน
ของการเขียน การที่เราจะเห็นประโยชนของการเขียน เชน ถาเราสนใจเรื่องการเขียนไดอารี่ 
การเขียนไดอารี่เปนประโยชนตอชวีิต คอื ขณะที่เขียนทําใหความคิดของเราชัดเจน เปนระบบ 
ทําใหมีโอกาสทบทวนเหตุการณ น่ันคือ ประโยชนในเบื้องตนหรือประโยชนที่เกิดขึ้นเลย สวน
ประโยชนหลังจากนั้น คือ เวลาผานไปเรามาเปดดู เราเอามาอางอิงและเตือนความจําได แลวแต
วาเราจะใชประโยชนอยางไร 
 

องคประกอบของการเขียนเร่ืองเลา 
 อันดับแรก เรามองเรื่องเน้ือหา เวลาเราเขียนเราตองดูที่ประโยชน ๒ สวน คือ 
 สวนที่หน่ึง ประโยชนที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง การเขียนเร่ืองเลาออกมาทาํใหความรู 
ความคิดเราชดัเจนขึ้น เราทําไดดีแลวทาํออกมาไดอยางไร ทําใหเราชัดเจนในความคิดตวัเอง 
ถาเราเขียนใหคนอ่ืนอาน เราตองสื่อวา “มันดีตอชีวติเราอยางไร  และทําไดอยางไร”  เวลา
เราใหคนอ่ืนอาน เราก็หวังวาจะไปสรางแรงบันดาลใจ ใหขอคิดความรูกับคนที่อาน เพราะเรา
ระบุประโยชนไดชัดเจนในเชิงเนื้อหาในเชิงประเด็น  

งานเขียนเปนทั้ง “ศาสตร” และ “ศิลป” 
 “ศาสตร” คือ มีหลักการ มีกฏเกณฑ มีความเปนวชิาการ   
 “ศิลป” คือ ทักษะในการนําเสนอ  ทุกคนรูวารองเพลงไดดีเปนอยางไร รูหลัก แตกไ็มได
หมายความวาทุกคนจะรองเพลงไดดี รูศาสตรแตไมมีศิลป 
 ทํานองเดียวกนั การจัดการความรูก็มีทั้งศาสตรและศิลป 
 ศาสตร คือ แนวคิด  หลัก   ทฤษฎ ี
 ศิลป คือ การนําไปประยุกต ผลิกแพลงในการใช 
 งานเขียนก็เหมือนกัน เขียนใหดีเขียนอยางไร ทุกคนรู บอกได เอามาประติดประตอ
สรางความรูทีเ่ปนศาสตร แตศลิปตองลงมือปฏิบัติผานประสบการณตัวเอง 
 
 เม่ือไดหัวใจ(ประเด็นหลัก)ในการนําเสนอแลว อันดับตอไปคือ รูปแบบการ
นําเสนอ ชื่อเรื่องดูแลวเปนอยางไร แปลก เทห นาเปดอาน นาติดตาม  ถาจะฝกการเขียน 
เขียนแลวตองมาแลกเปลี่ยน แลวเอามาตรฐานเอาหลกัการเขียนไปทาบแลววิจารณ 
 เวลาเราเขียนมักจะเขียนตดิกันเปนพืด ไมมีการโปรยหัวขอยอย เวลาอานทําใหอาน
ยาก  เร่ืองวรรค ตอน ยอหนา การใชตัวอักษร การมีภาพประกอบชวนใหติดตาม 
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 การลําดับเรือ่งราว ซ่ึงก็เปนสไตลเปนศิลปะ บางคนลําดับจากตนไปปลาย บางคน
ลําดับจากปลายมาตน อยางเรื่องราวที่เกีย่วกับเรื่องฆาตกรรมมักจะลําดับเรื่องจากปลายมาตน
ทําใหคนสงสยัติดตามวามันเกิดอะไรขึ้น เหตุการณเปนอยางไร การจัดการความรูก็คลายๆ 
อยางนั้น ลําดับจากปลายมาตน นําความสําเร็จความภาคภูมิใจขึ้นมากอน ใหคนดูเกิดความ
สงสัย เรียกวา ชู “ผล” ขึ้นมากอน เพ่ือใหคนอยากรู  “เหตุ” การพูดถึงดีๆ ทุกคนจะมีความสุข 
อารมณจะเขามาเกี่ยวของ 
 การลําดับเรื่องราว ตองชวนติดตามไมวกวน 
 ภาษาที่ใชเขาใจงาย เราอารมณ ผอนคลาย  จะโยงไปกับสภาวะอารมณของเราเวลา
เขียน มันผอนคลายหรือไมอยูที่อารมณขณะน้ัน ใจเราผอนคลาย ภาษาก็ผอนคลาย การใช
ภาษาใหเขาใจงาย เราตองอานมากเหมือนเราฝกรองเพลง เราตองฟงมากๆ  การฟงมาก อาน
มากทาํใหเกิด “คลังคํา” มีคําใหเลือกใชไดเยอะ เอามาใชมาทดแทนกันได 
 การเปดประเด็น เดินเรื่อง ขมวดทาย  เราจะเปดประเด็นอยางไรใหคนอานอยาก
ติดตาม เราจะขมวดทายแบบใหตามตอ มีความสุข หรือเศรา  ขมวดแบบใหมีความตราตรึงเลน
อารมณกับคนอาน เหมือนสมัยกอนหนังไทยตอนจบตอง Happy ending แตมีอยูเรือ่งหน่ึงที่
หนังไทยพระเอกตายตอนจบ ทําใหหนังเรื่องนั้นอยูในความทรงจําของผูชมไปอีกนาน เพราะ
เปนการกระแทกอารมณ เชน หนังเรื่อง “คูกรรม” หากพระเอกไมตาย หนังเรื่องนี้อาจจะไมดังก็
ได 
 อารมณ สมาธิ สถานที่ สงบ อุปกรณมีความพรอม สวนเหลานี้เปนตัวรอง สวนที่
สําคัญคือ “รูปแบบเนื้อหาการนําเสนอ”   
 

เราจะสรางฉนัทะกับการเขียนไดอยางไร 
 เริ่มจากการถอยไปดูชีวิตประจําวัน แลวเขียนออกมา หากเขียนแลวมีการแลกเปลี่ยน มี
เวทีแลกเปลี่ยนก็จะทําใหผูเขียนเกิดการสรางฉันทะอยากจะเขียน เขยีนแลวมีคนชวยกันมา
สะทอน เชน เขียนแลวมีการประกวดการเขียนเร่ืองเลาในการทํางาน ทําใหมีเวที มีวงจรทําให
ตอเน่ือง เหมือนการฝกรองเพลงหากมีเวทีใหรอง มีเวทีประกวดกท็าํใหคนอยากฝกรองเพลง 

องคประกอบการสรางงานเขียน จับหลักแลวนําไปประยุกตใชในทักษะไดทุกเรื่องไมวา
จะเปนงานเขยีน งานพูด รวมถึงเรื่องตางๆ  เชน การถอดบทเรียน 
 การมีใจมีฉันทะ ตองมีสิ่งกระตุนใหคอยฝกฝน มีเวทีแสดงออกหมุนเกลียวอยางตอเน่ือง 
เราจะทําอะไรไดดีสําเร็จเพราะมีความตอเน่ือง มีโอกาสในการที่จะเขียน 
 

ขอเสนอ “จะเร่ิมตนงานเขียนอยางไร” 
อาจารยไดเสนอการเริ่มตนการเขียนตอผูรวมเรียนรูวา  
ลองฝกจากการเขียนเร่ืองที่เราอยากจะเลาใหเพ่ือนฟง พอในหนึ่งสับดาหก็ตั้งวงการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนแลกกันอาน สลับกันอานชวยกันใหความเห็นในเรือ่งเลาของเพื่อน นํา
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ขอบกพรองไปแกไขแลวนํามาแลกปลี่ยนใหม ในกระบวนการนี้จะปนการฝกการถอดบทเรียน 
การนําเสนอ และการเขยีนไปในตวั เปนการฝกทักษะดานตางๆ เปนการเริ่มจากเรื่องชีวิตเรื่อง
ใกลตวัของคนเขียนกอนแลวคอยขยาย 
 

ฝกการเขียน “เขียนจดหมายถึงลูก 
 เม่ือวานไดทิ้งทายเรื่อง การถอดบทเรียนจากตัวเอง “ประโยชนคุณคาของการทํางาน
นอกจากเงินเดือนและสวัสดิการมีอะไรบาง”  จากนั้นแลกเปลีย่นเรียนรูในกลุม แลวเลือก
ประเด็นที่สําคญัเพ่ือเขียนจดหมายถึงลูก 
 วันนี้อาจารยใหแตละทานเขียนจดหมายถึงลูก ในประเด็น “คุณคาของงานที่อยากเลา
ใหลูกฟง”  เปนการฝกการเขียนโดยใหปฏิบัติจริง ใหเวลาประมาณ ๓๐ นาทีในการเขียน
จดหมายที่วานี้  แตละทานก็หาที่ทางที่เหมาะสมแลวน่ังลงบรรจงเขียนกันอยางตั้งอกตั้งใจ อะ...
แบบวา...ใครไมมีลูกก็เขียนถึงพอหรือแมก็ไดเดอคะ อยาซีเรียส 
 
 เวลาผานไปตามกําหนด ทุกทานก็มารวมกันในวงใหญ อาจารยใหจับคูแลวแลกงานกัน
อาน (ใหเวลา ๑๕ นาที) 
 จากน้ัน  “ใหแตละทานใหขอคิดเห็นจากการเขียนของเพื่อน” ระหวางนั้นอาจารย
คอยชวยเติมหลักและรวมแสดงความคดิเห็นเพ่ือเรียนรูไปดวยกัน 
 สวนใหญจากการแสดงความคิดเห็นผูรวมเรียนรูจะเลาถึงเนื้อหาในจดหมายมากกวาที่
จะใหขอสังเกตอ่ืนๆ 
 “เขียนไดดีมาก อานแลวเห็นประเด็นที่อยากสื่อ...ใชภาษาเปนวิชาการ เหมือนครูสอน
นักเรียน...เน้ือหาสะทอนความรักความหวงใยลูก..เน้ือหานาสนใจ หากลูกไดอานลูกคงจะตอง
เริ่มคิด...เริ่มจากการเลาบรรยากาศขณะเขียน มีการนําเสนอความลําบากในอดีตกวาจะมาถึง
ปจจุบัน เนนย้ําการสอนลกู...เน้ือหาเลาถึงความลําบากของตัวเอง เพ่ือใหลูกไดคิดวากวาจะได
อะไรมาสักอยางตองใชความอดทน ความเพียรอยางไร  ใหลูกเอาเปนแบบอยาง...” 
 

อาจารยใหขอสังเกต: 
ภาษาที่ใชหากเปนภาษาทีเ่ปนนามธรรมหรือภาษาวิชาการจะเขาถึงยาก หากเราใชคํา

ที่อยูในวิถชีีวติจะทําใหเขาใจงาย 
เม่ือมีประเด็นหลักแลว ควรตองมีสวนขยายใหเห็นรูปธรรม เชน การยกตัวอยาง

ประกอบ ซ่ึงคือการความละเอียดหรือความปราณตีในการเจาละลึกลงไปอีก 
การสื่อสารตองคํานึงถึงผูรับสาร และควรคํานึงถึงบริบทที่อยูขางคนที่รับสาร เชน 

ยกตัวอยางเพือ่น หรือคนที่อยูรอบๆ ขางของผูรับสารเพื่อใหเขาใจและเห็นภาพไดงายขึ้น 
การเปนคุณอํานวยในครอบครัว หากเราจะประยุกตใชการจัดการความรูเขาไปใน

ครอบครัวเราสามารถสอนลูกไดโดยการตั้งคําถามใหลกูฉุกคิด และเรียนรู .การฝกเปนคุณ
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อํานวยฝกในครอบครัวก็ได ตั้งคําถามกับสามี ภรรยา หรือลูกเพื่อใหเขาฉุกคิด เวลาเราตั้ง
คําถามกับคนใกลตวั เรารูบริบทกับคนใกลตวัสามารถโยงไดเขาใจงาย  การตั้งคําถามเปนการ
สอนไปในตวั เปนการใหเขาสามารถใหคาํปรึกษาเราได และอาจจะเปนแรงบันดาลใจใหเรา
เขียนบันทึกประจําวันก็ได เปนการจัดการความรูที่เนียนไปกับชวีิต 
 
เรียนรูผานสื่อภาพยนตร 
  
   ดูหนังเรื่อง “Beautiful mind”  
 ดูจบแลวแลกเปลี่ยนเรียนรูกันหนอย “ดูแลวเห็นอะไร คิดอะไร....” 
 “ดูแลวเห็นความรัก...การทําใหตัวเองแตกตางทําใหตวัเองมีคา...ปญหาหลายอยางไมได
มีทางออกทางเดียว...หากทุกคนทําดีที่สดุ ทุกคนก็จะได...การเรียนในหองเรียนตีกรอบความคดิ
...ความสําเร็จจะสูงขึ้นทุกครั้งเม่ือมีความพยายาม...กําลังใจ ความรกัเปนสิ่งที่สําคญัที่สุด...เห็น
ความมุงม่ัน เห็นความรูไดจากการสังเกต ทดลอง แลวจดบันทึก...ปญหาแกไดดวยการพูดคุยกัน
...ความหลงตัวเองทําใหไมยอมรับผูอ่ืน...การคนหาตัวเอง...การมีเปาหมายอยากจะเปน ทําให
เกิดความพยายามไปใหถึงเปาทีต่ั้งไว...ปญหาแกไมไดแตสามารถปรับตวัเองใหอยูกับปญหาได
...ภาพหลอน...เรารับรูทุกอยางรอบตัว แตเราเลือกที่จะใสใจบางเรื่อง...เห็นความไมอายที่จะ
เริ่มตนใหม...หากเราไมคิดเราก็ไมรูทัน พอเร่ิมใสใจรายละเอียดเราก็คิดตอวามันเปนอะไรและจะ
อยูจะจัดการอะไรกับมัน...เห็นความเกงทางวิชาการ แตทางสังคมดอยไมเกง คนเราไมไดเกงทุก
ดาน...ความรักเปลี่ยนไดทกุสิ่งในโลก...เครียดในการดูตองจับประเดน็ ดูแลวเขาใจคนไขจิตเวช
มากขึ้น ...ดูแลวนึกถึงคนไขในพ้ืนที่ ไดขอคิดวาการรักษาไมจําเปนตองใชวิชาการเสมอไป การ
เขาใจคนใชเปนเรื่องสําคัญ..การทํางานมีทั้งแรงเสริมและแรงตาน แรงเสริมคือครอบครัว แรง
ตานมีภาพหลอนความเปนลบทําใหเกิดความวุนวาย หากกําลังใจทําใหเราฝาอุปสรรคได ...ชีวิต
การทํางานก็มีตัวหลอนอยูตลอดเวลาขึ้นอยูกันวาเราจะใสหรือไมเทานั้น...ระยะทางความสําเร็จ
ไมเทากัน ความสําเร็จของผูชายจะมีผูหญิงเคียงขางเสมอ...” 
 
 อาจารยเสริมวา : 
 ตัวเอกของเรื่องใช “หัว” เยอะมาก แต “ใจ” มีนอย ขาดมิติทางสังคม 
 คนที่เปนอัจฉริยะ ความสําเร็จของเขาคือคิดอะไรที่แตกตางไปจากคนอื่น ทําใหคิดมา
เกินไป ขาดความสมดุล บางทีอัจฉริยะคดิอะไรพื้นไมเปน ไมไดฉลาดไปทุกเรื่องแมแตบางเรื่อง
ที่เปนเรื่องงาย คนเกงไมไดแกปญหาไดในทุกกรณ ี
 การเรียนในตาํราอยางเดียว ทําใหเราอยูในกรอบ 
 การสังเกตสามารถจับหลัก แลวสรางเปนทฤษฏีใหม 
 ทุกคนทาํของตัวเองดีแลวตองคํานึงถึงประโยชนของกลุมดวย 
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เม่ือเทียบกับการจัดการความรูคือการสังเกต เฝาดูและจับเปนทฤษฏไีด การสอนให
ตีความจากธรรมชาติ แลวมาแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถสรางความรูได 
 โลกของความคิดและโลกของความเปนจรงิ บางคนเชื่อสิ่งที่ตัวเองคิด ไมอยูกับความ
เปนจริง  
 การแกปญหาที่ตนเหตุของปญหา ความจริง คือ อยูที่ใจ กําลังใจ 
 การมีเพ่ือนที่ดี มีกัลยาณมิตร ทําใหสามารถอยูได ตอสูกับปญหาได 
มนุษยเราตองมีกระจกสะทอนเพ่ือใหเราไดรูตัวและเห็นตัวเราอยูตลอดเวลา ที่สําคัญเราจองเปด
ใจยอมรับความจริง หากเราใจกวาง หอยแขวนอยาดวนตัดสินใจและตรวจสอบตวัเราอยู
ตลอดเวลาจะทําใหเราเขาถงึความจริงใหมากที่สุด 
 
การเรียนรูวนัที่สาม 
 
 วันน้ีเปนวันสดุทายสําหรับการเรียนรูในเวทีครั้งน้ี แตสาํหรับการเรียนรูนอกเวทีกค็งมี
กันตอไปเรื่อยๆ  
 เอาละคะ...เริม่เลยดีม๊ัยคะ!!!...  

กอนอ่ืน...บอกรักกันกอน จากนั้นกระตกุกระตุนเชลสมองใหตื่นตัวดวยการชวยกันเลา
เรื่องที่ที่ขึ้นตนดวยประโยคที่วา “ณ หมูบานแหงหน่ึง” และใหจบดวยประโยคที่วา “อยูดีมีสุข” 
(ใหเลาทลีะคน แตใหตอกนัเปนเรื่องราว) 
 เม่ือกิจกรรมผานไป อาจารยก็ถอดบทเรยีนจากกิจกรรมตามธรรมเนียมของการจัดการ
ความรู โดยการตั้งคําถามวา 
 “แตละคนไดขอคิดอะไรจากกิจกรรม”   เอา! เชิญคะพ่ีนอง 

“การจินตนาการ คิดเรื่อง...การคิดใหเชื่อมโยง...เห็นศักยภาพในการเลา...การลําดับ
เรื่องราว การลําดับความ... การทํางานเปนทีม...การคาดการณเพ่ือจะไดทําใหตอเน่ืองกับเพ่ือน 
...รูจุดเริ่มตนกับจุดจบ แตตรงกลางขึ้นอยูกับเราที่จะทาํ...เปนการพัฒนาศักยภาพไปในตวั...เม่ือ
มีธงสุดทายแลวจะงายขึ้น แตกวาจะถึงธงเราตองแกปญญาดวยความคิดและปจจัย...เปนการฝก
แกปญหาเฉพาะหนา...ฝกการฟง...เห็นเรื่องเลาเราพลัง...คนที่จะสรุปเปนคนที่สําคญั...” 

 
จากกิจกรรมและจากการทีฟ่งเพ่ือนแสดงความคิดเห็น  “เราไดบทเรียนอะไร” 
 เชิญตอบคะ!!!! 

“ความแนนอนคือความไมแนนอน...การทําหนาที่ตวัเองใหดีที่สุดเพื่อสงตอคนตอไป... 
ในความแตกตางมีจุดหมายปลายทาง...ทําอะไรตองรูจุดจบ...การมีสติอยูตลอดเวลาแกปญหาได
ทุกเรื่อง...ทําอะไรตองมีเปาหมายในชีวติ...ชวยกันคดิชวยกันทําเพื่อสูเปาหมาย...รูจุดเริ่มตน 
รูตัวเอง รูเปาหมาย ระหวางทางไมวาจะลดเลี้ยวอยางไร เรากจ็ะสามารถไปถึงเปามายได...
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เปาหมายเรา เปาหมายรวม มารวมกัน...รัฐบาลตองแกไขปญหาชนบท...การประสานความ
แตกตางใหเปนหนึ่งเดียว...การทํางานตองมีความตื่นตวั อิสระในการดําเนินการ....” 
 
 อาจารยชวยเติม : 
 กิจกรรมเดียวกันทุกคนใหคณุคาและความหมายที่ตางกัน ซ่ึงก็ถูกหมด มนุษยมี
ศักยภาพ ศักยภาพคือความสามารถที่ยังไมแสดงออก ซ่ึงมนุษยทุกคนมีศักยภาพสูง แตการดึง
ศึกยภาพของคนออกมาตองมีเง่ือนไข ตองมีการจดัสถานการณและบรรยากาศศกัยภาพก็จะ
ออกมา “ศักยภาพของคนตองออกมาภายใตเง่ือนไขแบบไหน”  กิจกรรมตางๆ ทัง้หลายทั้งปวง
ไมหนีเรื่อง การดึงศักยภาพ การใชศักยภาพของคน ใหเขาใชศักยภาพในการแกปญหา การ
จัดการความรู บอกวา ความรูแฝงฝงในตวัคนมีเยอะมาก  

ขอจํากัดทําใหคนไมกลาแสดงศักยภาพใชอํานาจบางอยางที่กดทับอยูหรือไม? 
 ศักยภาพในการใหความหมายชองชีวิตตางกัน เชน คําวา “อยูดีมีสุข” แตละคนกใ็ห
ความหมายแตกตางกัน คํานิยามในชมุชนวา “อยูดีมีสุข” ของแตละคนก็ไมเหมือนกัน 
หลากหลายไปตามบริบทและเงื่อนไขของแตละที่ เราตองรูวาเขาเปนอยางไร การจัด
กระบวนการใหคนเปลี่ยนความคิดเปนมุมมองเปนเรื่องสําคัญ รูวาใครคิดอะไรอยาไปตัดสินเขา 
น่ันเปนเพียงจุดเริ่มตน ที่สําคัญคือ “การเรียนรูดวยกัน” 
 การไมชี้แจงวัตถุประสงคกอน เปนการเรียนรูแบบธรรมชาติ เปนการผลักเขาไปอยูใน
สถานการณโดยไมรูเน้ือรูตัว อยูในสถานการณที่ไมคุนเคยทําใหความรูฝงลึกโผลออกมาตอสู
และโตตอบสถานการณ เรียกวามีไหวพริบ ซ่ึงจะออกมาในสถานการณที่ไมไดเตรยีมเน้ือเตรียม
ตัว  ใครเจอปญหาบอยก็จะมีทักษะในการคลี่คลายสถานการณ ทําใหคนเห็นศักยภาพของ
ตัวเองมากขึ้น เพราะ“บางทเีราไมรูวาเรารู”   

เรามักจะตีความไปตามความรูเดิมของเรา เราไมคอยมีทักษะในการตีความตอ
สถานการณสดๆ ที่เกิดขึ้น ณ ขณะน้ัน การถอดบทเรยีนจะตองตีความรูตามสถานการณสด ๆ 
ณ ขณะน้ัน การถอดบทเรียนที่ดีเราตองสามารถอานสถานการณสดๆ ได เราถูกความคิด
ครอบงําเรา ตคีวามไปตามความคิด หากจะเกิดความรูที่แทจริง เราจะเห็นความสดใหม 
 
เรียนรูการเขียนจากงานเขียนของเพื่อน 
 
 ใหอานงานเขียนของเพื่อนที่ไดนํามาเปนกรณีศึกษา อานแลวตองขอสังเกตภายใต
กรอบของ “องคประกอบการเขียนเร่ืองเลา” ที่อาจารยให   
 แตละทานตั้งหนาตั้งตาอานภายในเวลาที่กําหนดประมาณ ๔๕ นาที จากนั้นแบงกลุม  
๔ กลุม วัตถปุระสงคของการพูดคุยในกลุมยอยเพ่ือการวิพากษงานเขียน โดยมีเจาของงาน
เขียนอยูประจําแตละกลุมทาํหนาที่เปน “คุณอํานวย” ในกลุมไปดวย 
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 กระบวนนีเ้ปนการเรียนรูเรือ่ง “การเขียน” โดยการเอางานเขียนของผูรวมเรียนรูบาง
ทานเปนกรณศีึกษา ซ่ึงเจาของงานเขียนคงจะไดประโยชนจากการวิพากษของเพ่ือนแลวนําไป
ปรับปรุงงานเขียนไดดียิ่งขึน้ สวนเพ่ือนๆ ก็จะไดเรียนรูเรื่องการเขียนที่ดีไปดวย  
 ที่สําคัญ ...อยาลืมเปดใจรับฟงกันนะจะ...รับรอง มีแตไดกับไดจะ 
 หลังจากกลุมยอยผานไปอาจารยใหมารวมเปนวงใหญ 
 “กระบวนการกลุมนี้เปนประโยชนตอการเขียนอยางไร” อาจารยตั้งคําถาม 
 “เห็นมุมมองของเพ่ือนที่เปนกระจกสะทอนทําใหนําไปปรับปรุงงานเขียนของเราได..ได
มุมมองตอบกลับจากคนเขยีน แลกเปลีย่นกัน...อานแลวเขาใจ KM...เขาใจขั้นตอนการเขียนมาก
ขึ้น...ฐานะที่เปนคนเขยีนไดรับคําชี้แนะจากเพื่อน ไดมุมมองที่หลากหลายขึ้น ไดฉุกคิดในบาง
ประเด็นเชนการเชื่อมโยงความรู เห็นขอบกพรองไดชัดเจนและหลากหลายมากขึน้ มีหลักการที่
จะนําไปพัฒนาในการเขยีน...ไดเรื่องการสื่อสาร การใชคํา...รูวาการเขียนที่ดีเปนอยางไร ได
แลกเปลี่ยนกบัเพ่ือนในกลุมที่มีประสบการณ รักการอานมากขึ้น รูสึกวาตองอานเยอะ...ไดแนว
ทางการฝกเขยีน...การแลกเปลี่ยนงานเขยีนกันอาน ไดนําไปปรับปรงุงานเขียนตวัเอง...ตองนึก
ถึงคนอานมากขึ้น เขียนใหคนอานเขาใจ รูเรื่องตามที่เราอยากสื่อ...ปกติไมชอบการเขียนแตพอ
เขาพดูคุยในกลุมแลวก็อยากจะเขียน จะกลับไปเขียน...จะกลับไปเริม่เขียน เริ่มเขยีนจากเรื่อง
ใกลตวั เชน การเลี้ยงลูก...อานจากคนอื่นกอนแลวคอยมาเร่ิมเขียน..ไดอานของคนอื่นเปนการ
แลกเปลี่ยน ในฐานะคนเขียน เขียนแลวไมมีคนชวยอานให เวทีน้ีเปนการชวยเติมเต็ม...งาน
เขียนเปนศิลป กลับไปจะเริ่มเขียน นาจะเขียนมาตั้งนานแลว” 
 
 อาจารยชวยเติม : 
 งานเขียนแสดงเอกลักษณและตวัตนขอผูเขียน ทุกคนสามารถยืนยันเอกลักษณของ
ตัวเองได ขอแสนอแนะเรารับฟง  หากเรามีคนตรวจสอบเราตองดูทั้งสองมุมมอง หากเขียนแลว
มีเวทีการนําเสนอก็จะมีโอกาสการพัฒนา อยากใหทุกคนกลับไปเขยีนอยางนอยคนละเรื่องเพ่ือ
จะไดนํามาแลกเปลี่ยน เริ่มตนจากเรื่องที่เราชอบ เขียนจากชีวิตและเร่ืองงานก็ได เชน ฝกการ
ถอดบทเรียนจากทํางานแลวนํามาเขียน 
 ประโยชนของการเขียน การเขียนเปนการจัดระบบความคิดของเรา เราตองคิด 
จัดระบบ หาความเชื่อมโยง เรียบเรียงออกมา การเขียนเปนเง่ือนไขใหเราวิเคราะหและ
สังเคราะห การเขียนทําใหคดิมากขึ้น จัดลําดับมากขึ้น การเขียนมีประโยชนตอศกัยภาพของ
การคิด งานเขียนเอ้ือใหการคิดของเราคม ชัด ลึกมากขึ้น ขณะเขียนใหเฝาดูความสัมพันธ
ระหวางการคดิและการเขียน  มันเชื่อมกันอยางไร เปนการเฝาดูศักยภาพของตัวเอง อยามุงสู
ผลลัพธเพียงอยางเดียว 
 การประยุกตงานเขียนไปใชในงานคือ วันๆ หน่ึงเราถอดบทเรียนตัวเองวาเราไดขอคิด
อะไร เราทําอะไรเกงขึ้น และการประยุกตใชในชวีติ คือ การเปนคุณอํานวยในบาน ฝกทักษะใน
การตั้งคําถามใหคนในบานคิด แลวประเมินวาคําถามแบบนี้เขาตอบอยางไร การประยุกตใชใน
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การทํางาน หากเราคิดวางานทุกอยางเปนแบบฝกหัด หัวใจสําคัญอยูที่การพัฒนาคน คนๆนั้น
เปนที่ฟงเปน คิดเปน ตั้งคําถามเปน การตั้งคําถามเปนการหาความรู ปญหาเปนการตั้งโจทย 
หากเรามีปญหาก็เปนเพราะเรายังขาดอะไรสักอยาง เชน ยังขาดความรู ขาดทักษะ ขาดความ
อดทนไมพอใชหรือไม เราตองตั้งคําถาม 
 ทุกกิจกรรมหากเราใชหลัก “สุ จ  ปุ ลิ” เขาไปโดยการถอดบทเรียนสิง่ที่ทําตรงนี้จะเปน
ประโยชนมาก 
 
การประยุกตใชการจัดการความรูในงาน 
   

การจะทําอะไรก็ตามเราจะตองหาคุณคาและความหมายของสิ่งที่จะทําเสียกอน 
 จะทําอะไรเปาตองชัด มีตัวชี้ วัดทั้งคุณภาพและปริมาณเราชัดเจนหรือไม 

ตองวิเคราะหบริบท ซ่ึงตองมีขอมูลใหมากที่สุดเพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงและเห็นหมาก
ทั้งกระดาน แลวเลือกปกธง เราจะพัฒนางานเราไปสูอะไร การพัฒนามีบันไดกี่ขึ้นตอน แตละ
ขั้นตอนตองการอะไร “ฐานคิด ใจ ความรู ทักษะ” มีแลวหรือยัง  การปกธง อยาทําใหมันแยก
ออกไปจากชีวิตของเรา เริ่มจากตัวเองหรือเริ่มจากงานที่เราทําอยู   

วิธีเดินไปสูธงแบบการจัดการความรู แตละขึ้นเราจะตองทําอยางไร  
  

การแปลงความรูสูการปฏิบัต ิ
 การจัดการความรูกอนทํา 

๑. การปกธง การวิเคราะห เห็นหมากทั้งกระดาน ปกธงของตัวเอง (การเลือก
เปาหมายของโครงการ) 

๒. การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน ตัวชีว้ัดตองชัด จะใหดูความสําเร็จตองดู
ตรงไหน ตรงไหนเปนตวัชีค้วามสําเร็จ  เชน 

คนเปลีย่นแปลงอะไร  
ไดเอกสารองคความรูอะไร 

  การถอดบทเรยีนตองถอยกลับไปดูทีต่วัชีว้ัดทุกครั้ง 
๓. เสนทางเดิน ข้ันตอน ตองทําอะไรบาง  

เราจะทําอะไร กับใคร ที่ไหน เม่ือไหร อยางไร  
๔. การวิเคราะหปจจัย  เงื่อนไข ที่จะทําใหเปาหมายบรรลุ  ที่ตองมีใหเพียงพอ

และขาดไมได  (ใจความรู ทักษะที่จะตองใชแตละขั้นพอหรือไม ถาไมมีเราตองหาที่
ไหน 

 การจัดการความรูระหวางทํา 
๕. ปฏิบัติ สังเกต เฝาดู  บันทึก 

                   ตองคอยเช็คและตรวจสอบอยูตลอดเวลา 
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 การจัดการความรูหลังทํา 
๖.การเทียบเคียงผลการดาํเนินงานกับความคาดหวัง 

๖.๑ ถอดบทเรียน  
ผลลัพทที่ได ไดอยางที่ตั้งใจหรือไม ถาไมไดเพราะอะไร 
ขั้นตอนนี้เปนการตรวสอบการทํา ถอดบทเรียนแลวบนัทึก 

๖.๒ การเทียบเคียง  เพ่ือใหเรารูสิ่งที่ดีทีสุ่ด และสิ่งเราเปนอยูเพ่ือให
เราเห็นชองทางการพัฒนางานของเรา 

    เทียบกบัตวัเรา (เพ่ือปรับตวัเอง) 
 เทียบเคียงกับคนอ่ืน (ที่งานลักษณะเดียวกับเรา)) เพ่ือการ

พัฒนางานของเรา 
   ๖.๓ ดูวาจะทาํใหดีขึ้นไดอยางไร 
  

ที่สําคัญนะคะ!!! เม่ือ “ปกธง” แลวหากจะไปสู “ธง” ไดทุกคนตองเปนนักจัดการความรู 
เปนผูที่ใฝรูเรยีนรู  ขอเปนกําลังใจนะคะ 
 
 สําหรับครั้งคงตองขอยุติการบันทึกไวเพียงแคน้ีคะ ไวโอกาสหนาจะขอมาเปนคณุบันทึก
อีก ขอสัญญาวาจะทําหนาที่ใหดีที่สุดคะ...ขอใหทุกทานมีความสุขกบัการแปลงความรูสูการ
ปฏิบัตินะคะ.  แฮ!!!! 


