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เขียนจากเวทีการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร เร่ืองการจัดการความรู  สคร.๕(รุนท่ี ๒) 
ระหวางวันท่ี ๑-๒ กันยายน   ๒๕๕๑ ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล จ.นครราชสีมา 

 
 
  

หลังจากพบปะกันครั้งหลังสดุเม่ือตนเดือนมีนาคม แตละกลุมงานก็กลบัไปจัดการความรูระหวาง
ทํา และหลังทาํโดยการถอดบทเรียนจากงานที่ทํา เพ่ือจะนําผลงานมาบอกเลาใหเพ่ือนๆ กลุมงานอื่นๆได
รวมชื่นชมในเวทีการเรียนรูครั้งน้ี  ผูเขารวมเรียนรูประกอบดวยเจาหนาที่สวนกลางของ สคร.เปนสวน
ใหญ เชน หัวหนาหนวยงาน หัวหนาโรคกลุมงาน เจาหนาที่งานตางๆ นอกจากนั้นก็มีเพ่ือนรวมพันธมิตร
การจัดการความรูที่ยังคงเกาะติดอยางเหนียวแนนทุกเวทีจากเครือขายจังหวัดสุรินทรจํานวน ๓ ทาน ทุก
ชีวติที่จะเขารวมเรียนรูครั้งน้ีไดรับการนัดหมายที่หองประชุมใหมแตสถานทีเ่ดิม จะแตกตางจากครั้งที่แลว
คือ ครั้งน้ีมีการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานของกลุมงานตางๆ ที่ลวนแตผานการคั้นกระทิมาอยางสุด
ฝมือมาตั้งโชวสรางสีสันใหกับเวทีครั้งน้ี ขณะที่รอถึงเวลาการเปดเวที ทานที่มาแลวก็ไดเดินชมนิทรรศการ
กันไปพลางๆ 

  
ถึงเวลาดี ๙ โมงกวาก็เริ่มพิธีเปดตามธรรมเนียมโดยทานผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ ๕ มาเปนเกียรติและใหกําลังใจคนทํางานอยางเต็มที่  
จากการกลาวรายงานที่มาที่ไปของเวทีการเรียนรู ซ่ึงพอจะจับความไดวา การจัดเวทีการเรียนรู

สําหรับปน้ี คอื  “เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความชํานาญในการจัดการความรู เปนคุณอํานวย การ
ถอดบทเรียน การทํางานรวมเครือขาย”  สวนสําหรับเวทีการเรียนรูครั้งน้ี “เปนการสรุปความรู ถอด
ความรูถอดบทเรียนของกลุมงานตางๆ รวมทั้งการทําแผนการทํางาน ป ๒๕๕๒ ”   

  
สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 กอนการเดินชมนิทรรศการอยางปนทางการ คุณไพโรจน พรหมพันใจ หัวหนากลุมสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ ไดกลาวสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาของ สคร.๕  ซ่ึงพอจะจับความไดวา 
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“.....การดําเนินงานมาถึงตอนนี้เกือบจะเขาโคงสุดทายแลว ไดองคความรูออกมา
อยางหลากหลาย กลุมที่เร่ิมกอนเขาที่เขาทางแลว สวนกลุมที่พ่ึงเริม่ก็กําลังเริ่มไปดวยดี 
ในป ๒๕๕๒  สคร.๕ จะใชเร่ืองการจัดการความรู เพ่ือตอบสนองตอทิศทางการดําเนินงาน
ขององคกร...ปญหาอุปสรรคในการทํางานที่ผานมา คือ  ภาระงานมากไมมีเวลามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู   ทักษะการเขียนบทเรยีนก็เปนอีกตวัหน่ึงที่ยาก ยากที่จะเร่ิมเขยีน และ
อีกอยางคือ บทเรียนที่ไดมาไมไดถูกนําไปใชประโยชน ไมถูกนําไปยกระดับงาน....
แนวทางในการทํางานปตอไป จะเนนการถอดบทเรียนความสําเร็จในพ้ืนที่โดยคนทํางาน
ไดรวมเรียนรูงานตอมาคือ การเผยแพรการใชการจัดการความรูในการทํางาน โดย KM 
ทีมจะเปนพ่ีเลีย้ง และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคนทาํงาน เพ่ือยกระดับงาน... 
ภาพลักษณของ สคร. ๕ ในขณะนี้นับวาเปนองคกรที่ใชเรื่องการจัดการความรูไปใชในการ
ทํางานไดดี  ตรงนี้ตองขอบคุณทุกทานทีไ่ดชวยกัน...” 

 
 
เดินชมนิทรรศการ 
  

เม่ือสรุปผลการดําเนินงานจบก็ถึงเวลาเดนิชมนิทรรศการ บรรยากาศเหมือนการเดินชมตลาดนดั
ความรูเล็กๆ มีกลุมงานตางๆ เปดรานนําเสนอผลงานหรือสินคาเดนจํานวน ๑๐ กวารานดวยกัน ซ่ึงแตละ
รานก็มีการตกแตงรานและมีสินคาดีความรูเดนมานําเสนอ เม่ือเดินไปถึงรานไหนก็จะมีเจาของรานออกมา
เลาและนําเสนอความรูบทเรียนเดนของตัวเอง  ที่เปนสีสันคือรานของกลุมงานบริหารมี “พริตตี”้ แตงตัว
สวยงามเหมาะกับยามที่โลกรอนดวยอาภรณที่ทําจากกระสอบปุยใชแลวตกแตงระบายสีดูแลวแปลกตา
และนาทึ่งในการคิดประดิษฐ บางทานก็แตงเปนนักเรียนมัธยมยอนอดีต (ของผูแตง) ไปสักประมาณ ๔๐ ป
ที่แลว หนาตานารักยืนอยูประจํารานคอยแจกแผนพับ 

จากการนําเสนอของแตละกลุมสังเกตเหน็วาบางกลุมก็นําเสนอขั้นตอนกระบวนการถอดบทเรยีน 
แตในสวนของบทเรียนที่ไดยังนอย แตบางกลุมก็นําเสนอขั้นตอนการถอดบทเรียนและสรุปบทเรยีนออกมา  
เปนคูมือในการทํางานไดเลย แตความตั้งใจตองขอยกใหทุกกลุมงานเกิน ๑๕๐ ครบัทาน... 
  
 
 นําเสนอผลการดําเนินงาน 
 
 เม่ือเดินชมนิทรรศรานรวงตางๆ ครบแลวจากนั้นเปนการนําเสนอผลงานเชิงลึกโดยแตละกลุมงาน
สงตัวแทนขึ้นบนเวทีนําเสนอภายในกรอบเวลาที่มีผูคอยใหสัญญาณ เปง! ซ่ึงก็ถือวาเปนการจัดการเวลา
ที่ดี ทานที่คิดกติกาขอน้ีขึ้นมาคงเล็งเห็นแลววาการจัดการเวลาแบบนี้มีความจําเปน หากปลอยใหคุยไป
เรื่อยสงสัยเวลาไมพอแนเพราะแตละกลุมงานผลงานอลังการงานสรางมาก  
 กอนนําเสนออาจารยไดตั้งคําถามวา  
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 “เราทําเรื่องการจัดการความรู เรามีความสุขกับงานหรือเปลา เราสนุกกับงานหรือไม ตรงน้ีเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการความรู”  อาจารยตั้งคําถามกระตุกใหผูเขารวมเรียนรูกลับมาตั้งสติ
ฉุกคิดหันหลบัมาทบทวนมองสิ่งที่ตัวเองทําอยู 
    
 เอาละคะ!  เรามาใชการฟงอยางลึกซึ้งกับการนําเสนอกลุมงานตางๆ จะดีกวานะคะ เริ่ม....๓..๔... 
แตละกลุมงานก็นําเสนอที่มาที่ไปของกิจกรรม แรงบันดาลใจในการทํา กิจกรรมและการนําเรื่อง
การจัดการความรูเขาไป สรุปถอดบทเรียนจากการทํางานออกมา เปนบทเรียนที่ได 
   
 เม่ือแตละกลุมนําเสนอจบ ผูดําเนินรายการก็เชิญชวนผูเขารวมเรียนรูซักถามเพิ่มเติมหรือให
ขอสังเกต และตบทาย ทายสุดดวยการใหทานอาจารยทรงพลใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเปนกลุมงานไป 
ซ่ึงในการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาจารยจะใหขอเสนอแนะบนหลักการมากกวาที่จะลงในรายละเอียดของ
แตละงาน  

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากทานอาจารยทรงพลที่ใหแตละกลุมงาน พอจะสรุปไดประมาณนี้ 
 

กลุมโรคเรื้อน  
กิจกรรม “เสนหในงานโรคเรื้อน”   
สิ่งที่คาดวาจะใหเกิดอยากจะใหมองวาเรากําลังสรางพิมพเขียว แลวทอนพิมพเขียวออกมาเปน

งานจัดการความรูเปนธงยอยวาเราเอาเรือ่งอะไร ทําไปแลวใหกลับมาดูเรื่อง “ใจ ฉันทะ”  
สําหรับกลุมโรคเร้ือน ทํางานกับผูดอยโอกาส ทําแลวเกิดการเรียนรู กลายเปนประโยชน เสนห

ของการทาํงานโรคเรื้อนหรือโรคที่นารังเกียจ หัวใจสําคัญตองดึงเรื่อง “ใจ” ออกมามากที่สุด ซ่ึงตรงนี้เปน
ความละเอียด  
 เม่ือทําไปแลวความรูเกิดขึ้นมากมาย ใหตั้งคําถามตอวาความรูน้ีจะนําไปใชประโยชนกับงานใน
อนาคตอยางไร อยาใหแยกสวน ความรูทีไ่ดตองพยายามวิเคราะหแยกลงไปตอยอดความรู นําความรูไป
เคลื่อนตอ หากทําไดยิ่งทําก็ยิ่งสนุก ยิ่งทํายิ่งไดความรูเปนการหมุนเกลียวความรู  เม่ือไดความรูใหตั้ง
คําถามตอวาจะนําความรูไปตอยอดในการทํางานในปถดัไปไดอยางไร” (ตรงนี้นาจะฝากไวกับทกุกลุม) 
 

กลุมโรคติดตอทั่วไป  
กิจกรรม “ปญหาโรคพิษสุนัขบาและแนวทางแกไข” 
การวงการเรียนรู เชิญคนที่เกี่ยวของมาคยุกัน ครั้งแรกเปนเหมือนการวิเคราะหสถานการณ เอา

ความรูที่มีอยูมาเท แลวดูวามีปญหาอะไร แลวจะหาแนวทางแกไข อยางไร ในวงอยางนี้ถาเราคิดแบบการ
จัดการความรู เราตองพยายามทําใหวงบรรลุขอคิดใหม ความรูใหม ซ่ึงเราตองพยายามตั้งคําถามวา ทําไม
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ถึงเกิดปญหา ตองคุยลึกไปถึงสิ่งที่อยูใตภูเขาน้ําแข็ง ทําใหเขาคิดหลายชั้นไมพูดเฉพาะปญหาที่เห็น ตอง
ดูไปถึงวาปญหาเกิดจากอะไร ตองสาวไปเรื่อยๆ จนเห็นเหตุที่แทจริง 

วัตถุประสงคการจัดวงการเรียนรูตองดูวาเพื่ออะไร เพ่ือฝกทักษะหรอืจะเอางาน จะใหสัดสวน
เทาไหร  ตองจัดบรรยากาศใหคุยสนุกมีความรู  ตองใชหลัก Play & Learn  แตอยาไปติดรูปแบบ หลักคอื
การผอนคลายอยาไปมุงผลลัพธมากนัก  

หากจัดวงการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะ เราตองถอยกลับมาดูวาวงเครียดเกินไปหรือไม เราจัด
กระบวนการเหมาะสมหรือไม ผลลัพธที่ไดทําใหเราไดความคิดใหมขอคิดใหมหรือไม 

สวนใหญพูดวาการจัดวงการเรียนรูหาเวลาไดยาก  ดังน้ัน ควรเนนใหแตละคนจัดการความรู
เปนรายคนเสียกอน แลวคอยมาทํารวม เพราะหากการทําสวนตัวสําเร็จจะทําใหมีแรงบนัดาลใจ
ในการพูดคุย พอมีอะไรใหมคนก็อยากจะมาคุยกัน ไมเหมือนการถูกบังคบั 

 
กลุมงานไอท ี(งานสารสนเทศ) 
กิจกรรม  “การสงเสริมการใชสารสนเทศ สคร.๕” 
เราตองถอยกลับไปดวูาคนที่มาใชไอทีเปนใคร เราอาจใชมุมมองทางการตลาดมาจับวาลูกคาที่ใช

ไอทีเปนใคร กลุมไหน ตองการไอทีแบบไหน วัฒนธรรมการใชไอทีของผูใชเปนอยางไร เพราะจะมีผลตอ
การสงเสริมการใชไอท ีเราตองวิเคราะหผูใชแลวยกระดับการสงเสรมิการใช วาผูใชตองการใชขอมูลแบบ
ไหน  

สคร.ตองใชความรูในการขบัเคลื่อนงานอะไรบาง ความรูที่มีอยูแลว และความรูที่ไมมีแตตองมี  
งานไอที ตองเปนแหลงความรูที่ใชแกปญหาของผูใชได ระบบไอทตีองสามารถตอบสนองผูใช สวนเทคนคิ
ตองทําใหคนเขามาใชไดงาย อยากเขามาและเขางาย เขามาแลวไดในสิ่งที่เขาอยากจะได ซ่ึงเราตองรูวา
เขาอยากไดอะไร “หาความตองการของลูกคา” 
 

กลุมงานภสชักรรม 
กิจกรรม “การพัฒนากระบวนการจัดเกบ็ดูแลรักษาวัคซนี คลังวัคซีน” 
ใครทํา KM หรือ การจัดการความรูถูกทศิถูกทางก็จะมีความสุข ตวัชี้วัดทีว่าเราจะทํา KM ไดดี

หรือไม ตองดูที่ผลที่เกิด ผลที่เกิดขึ้นนําไปสูอะไร ถาผลดีแสดงวาเหตุใชได ถาผลไมดีตองไปแกที่เหตุ เหตุ
มาจากสองสวนคือ วิธีทํา ซ่ึงวิธีทํามาจากวิธีคิด เราจะมีความสขุเม่ือเกิดผลที่ดี ผลที่เกิดที่ตางไปจากเดิม
เพราะเรามีวธิคีิดที่ตางไปจากเดิม วิธีคิดใหม ทําใหมไดมากจากการเรียนลัด เรียนจากคนที่เขาทําสําเร็จ 
ตั้งวงการเรียนรูตอจ๊ิกซอร ใหเห็นกวางขึน้ลึกขึ้นเห็นละเอียดขึ้น  ความรูที่ไดมาคอื ไดจากตัวคนที่สั่งสม
ประสบการณ ไดจากการไปดูงาน ใชทั้งความรูตวัเองและความรูภายนอก ถามีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นเราจะมี
ความสุข เราก็จะไมเบื่อในสิ่งที่เราทําอยูประจํา ทํางานประจําไมใหเปนงานประจํา คือการทํางานเกา
ในสายตาใหม มุมมองใหม ทําอะไรแลวถอดบทเรยีนเราจะเห็นความ “ซ้ําสด” อยูเสมอ  
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 กลุมงานประชาสัมพันธ 
 กิจกรรม  “เตรียมงานสัมมนา...สัมมนาเครือขายสื่อมวลชน” 
   ในกลุมงานนี้มีผูเขารวมสังเกตการณจาก สสจ. สุรินทร ไดแลกเปลี่ยนวา “การทํางานกับ
สื่อมวลชนตองมีการจัดการใหสื่อมวลชนทุกแขนงมาแลกเปลีย่นกับเรา รวมทั้งการไดใจกัน ความเปนพ่ี
เปนนอง หากเราทําไดก็จะทําใหขอมูลดานสุขภาพไดเผยแพรใหประชาชน 

อาจารยทรงพล ชวยเติมวา 
การจัดงานโดยมี concept  “สนุกและมีสวนรวม”  อยากใหเติมวาคนทีเ่ขารวมไดขอคิดไดความรู 

และไดวธิีการแนวทางใชความรู เวลาออกแบบกระบวนการก็จะตอบสนอง concept  เม่ือจัดไปแลวเรารูได
อยางไรวาสื่อมวลชนเขาไดขอคิดใหมและนําความรูไปใช  ตรงนี้ควรจะจัดอยูในกําหนดการชวงทายๆ ที่ให
เขาแบงกลุมคดิแผนคิดการนําความรูไปใช แลวพอเจอกันคราวหนาเราก็สามารถสอบถามได 

การออกแบบคือการผสมสวนตางๆ ผสมความสนุก ผสมความมีสวนรวม ผสมเนื้อหา ทําไป
เรื่อยๆ แลวถอดออกมาวา “มีหลักการอะไรบางในการจดัเวทีแบบน้ี”  พอเราจัดไปหลายครั้งเราจะมีทักษะ
การผสมผสาน ซ่ึงเปนทั้งศาสตรและศิลป (ศาสตร คือ หลัก ศิลป คอื เราจะใสไปเทาไหร) ทําไปแลวเราจะ
ไดหลัก ถอดออกมาเปนคูมือได 

 
กลุมชันสูตร 
กิจกรรม “งานเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค”  
จุดเดนของกิจกรรมนี้คือมีขอมูล Back up ทุกจุด  
การทํางานเปนขั้นตอนเปนเรื่องที่ดี เราตองนําเรื่องการจัดการความรูเขาไปในขั้นตอนการทํางาน 

และเขาไปอยางรอบคอบ แลวแตละขั้นตอนดูวาปญหาที่มักพบบอยคร้ังแตละขั้นตอนคืออะไร กระบวนการ
นําไปสูขอคิดใหม ขั้นตอนการทํางานใหม อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นใหมมันไดมาจากไหน ลําพังไดมาจากการ
กมหนากมตาทํากันก็จะชา หากนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเปนกลุมจะชวยทําใหเรียนไดเร็วขึ้น 

 
กลุมงานบรหิาร 
กิจกรรม “การจัดการฝายบริหารทั่วไป” (นําเสนอประเดน็ การเบิกจายเงิน) 
ตองขอบอกวากลุมงานนี้เปนกลุมงานที่ใหญมาก มีสมาชิกในกลุมงานประมาณ ๖ คน ไมวาจะเปน

งานการเงิน บัญชี งานพัสดุ งานยานพาหนะ 
ตองขอชื่นชมงานฝายบริหาร ฝายบริหารเปนฝายที่มีความสําคัญ เปนฝายที่ถูกคาดหวังจากทุก

ฝาย ฝายบัญชีก็จะอยูกับตวัเลขไมมีเวลาพูดคุยกัน  การพูดคุยจะทาํใหเห็นปญหาของคนอื่น หากเรา
พูดคุยกับบอยๆ ความสัมพันธก็จะดีขึ้น  ที่สําคัญ คือ เรื่องของกระบวนการกลุม จะทําบรรยากาศอยางไร
ใหผอนคลายกัน ตรงนี้ตองไปคิดหาวิธีการที่หลากหลายขึ้นเรื่อยๆ 

 
กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
กิจกรรม “ การเฝาระวังและการคนหาโรคปอดจากแรใยหิน โดยเนนการมีสวนรวมของเครือขายที่

เกี่ยวของ” 
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สิ่งที่กลุมงานทํา การไปคุยกับธุรกิจเปนเรื่องที่ยาก แตกลุมงานทําไดตรงนี้เปนเรือ่งที่ตองชมเชย 
การพูดคุยกับกลุมเปาหมายตองโยงใหเขาเห็นประโยชนและเห็นคณุคาใหได หาก สคร.อ่ืนมาเรียนรูจาก
เราวาเราทําไดอยางไร เราตองตอบใหไดวาหัวใจของความสําเร็จคอือะไร  
 
 กลุมโรคไมตดิตอ 
 กิจกรรม “โรงแรมปลอดบุหร่ี” 
 ตองดูวาเรามีวัตถุประสงคอะไร ถอดบทเรียน นําบทเรยีนไปขยายผล นําบทเรียนมาใชวางแผนใน
การปฏิบัติงานกับ พรบ. เราไดขอมูลโรงเรมเราไปคุยกบัฝายบริหาร เราไดเรียนรูอะไรจากโรงแรม โรงแรม
ทําสําเร็จไดดวยเง่ือนไขอะไร   
 เรามองเปนแนวทางที่จะนาํความรูมาสรางมูลคาเพิ่มอยางไร การขยายผลอันดับแรกเราตองคนหา
ผูบริหารที่ไมสูบบุหร่ี แตไมกลาแปลงเปนนโยบาย เพราะกลัวแขกหรือลูกคาไมเขา ดังน้ัน ควรจัดวงเรียนรู
ใหกับผูบริหารโรงแรมนี้มาคุยกับเจาของโรงแรมที่ทําไดสําเร็จ  เม่ือไดความรูแลวเราตองหาแนวทางใน
การขยายผล  ตองดูวาเราจะใชโรงแรมนี้เปนแหลงเรียนไดอยางไร ตรงนี้เปนการสรางมูลคาเพิม่ใหกับ
ความรู วตัถุประสงคเราสามารถทําใหมันชัดกวานี้ไดอีก เวลาทําอะไรก็ตามเราอยาลืมวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ทําไปแลวใชผลที่ไดมาทาบกับวตัถุประสงค 
 
 กลุมโรคติดตอนําโดยแมลง 
 กิจกรรม “ความสําเร็จในการควบคุมปองกันโรคมาลาเรียในอดีต” 
 เม่ือถอดบทเรียน ตองโยงไปถึงวาเราจะใชบทเรยีนไปทําอะไรตอ ตองมีความชัดเจนในการใช
ความรู  ตองดูวาปญหาที่มักพบบอยครั้งในการควบคมุปองกันมาลาเรียคืออะไร แลวมีการแกไขอยางไร 
ความรูในอดีตอาจจะนํามาใชไดหรือใชไมไดก็ไดในปจจุบัน 
 
 กลุมงานฝกอบรม 
 กิจกรรม “การถอดบทเรียนการดําเนินงานการบริหารจัดการงานฝกอบรมที่มีการเก็บ
คาลงทะเบียน” 
 การฝกอบรมเปนเรื่องสําคัญ การฝกอบรมไมสามารถแยกสวนกับการจัดการ หัวหนางานตองเปน
ครูใหกับลูกนองของตัวเองจึงจะทําใหมีประสิทธิภาพ 
 องคประกอบใหญๆ ของการฝกอบรม มี ผูเขาฝกอบรม เน้ือหาหลักสูตร ...เม่ือเห็นองคประกอบ
ตองตั้งคําถามตอ การหาความตองการของการฝกอบรมตองโยงไปถึงสมรรถนะของคนทํางาน ใครอยู
หนวยงานไหนตองมีหนาที่งานและมาตรฐานงาน และหากจะทํางานไดดีตองมีแนวปฏิบตัิเปนเลิศ  หนาที่
ของฝายฝกอบรมคือทําอยางไรที่จะทําใหคนทํางานมีแนวปฏิบตัิในการทํางานที่ไดมาตรฐาน  

การจัดการความรูกบังานฝกอบรมเปนเรือ่งเดียวกัน การฝกอบรมตองโยงในภาพใหญ หากจะ
พัฒนาคนของ สคร. เราตองรูวาคน สคร.ยังขาดอะไร ยังไมมี Best Practice ยังขาดอะไร หากทําในระดับ
เครือขาย คน สคร.ยังขาดอะไร ตรงนี้ตองวิเคราะห็ใหได แลวตรงนั้นจะมาโยงกับหลักสูตร หลักสูตรที่
สอดคลองกับสถานการณและความตองการ ความสอดคลองตองเห็นภาพทั้งระบบตองเห็นความเชื่อมโยง 
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ทิศทางของ สคร.ในอนาคตตองเนนในการจัดการเครือขาย คน สคร.ตองมีทักษะในการจัดการเครือขาย 
ตองมีหนาที่ลงไปเปนพ่ีเลี้ยงในพื้นที่  งานสวนตางๆ ของ สคร.ตองเชื่อมกันเพ่ือไปหนุนในพื้นที่ใหมีทักษะ
ในการจัดการความรู ตรงนีเ้ปนงานสําคญั เพราะเปนงานขับเคลื่อนเปลี่ยนวิธีคิดของคน สคร. เพ่ือ
ขับเคลื่อนเครอืขาย 
 

กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ (สว.) 
 กิจกรรม “การพฒันากระบวนการบริหารจัดการ” 
          กลุมงาน สว. ตองทํางานเชื่อมกับกลุมอ่ืนๆ ตองทําแผนรวมกับกลุมงานอื่นๆ การทําอะไรก็ตาม
ตองทําใหกลุมอ่ืนเห็นคุณคาและความหมายของการทําแผน ความเขาใจรวมกันวาแผนเปนภารกิจรวม
ของทุกคนที่จะทําใหชวีิตของทุกคนงายขึ้น ดีขึ้น  โจทยใหญของกระบวนการทํางานคือทําใหผูเกี่ยวมอง
แผนในเชิงบวก มีสวนรวมอยางไร และจะตองจัดการความรูเรื่องบูรณการแผนอยางไร 
 
 ขอสังเกตในภาพรวม 
  

หลังจากที่นําเสนอครบทุกกลุมงานแลว ทานอาจารยทรงพลไดใหขอสังเกตในภาพรวม ซ่ึงพอสรุป
ไดวา  

วิธีกระตุนความสนใจ ในการทําอะไรใหม จะตองกระตุนดวยบรรยากาศใหม บรรยากาศที่ทําใหทุก
คนมีความสุข บรรยากาศทีท่ําใหทุกคนตืน่รู ออกไปจากบรรยากาศที่เคยชิน และการกระตุนดวยภาพเกา
ดวยอดีตความทรงจําที่นานํามาพูดคุย 
 
 จากการสังเหตุการนําเสนอ เห็นวาทุกคนเห็นการจัดการจัดความรูเปนเรื่องไมยาก ซ่ึงก็ไมหนี
เร่ือง คิดแลวทํา สวนใหญเราทําโดยที่เราไมคิด ไมคิดใตรตรองมากเทาที่ควร คิดแบบเดิมทําแบบเดิมก็
ไดผลแบบเดมิ คิดดีขึ้นผลก็ไดดีขึ้น การจัดการความรูเขามาเติมวา จะทําอะไรก็ตามตองจัดการความรู
กอนทําเสียกอน สิ่งที่เราจะทําตรงนั้นตองใตรตรองใหรอบคอบ หากเราคิด ใครครวญ ระหวางทําใหมีสติ
สังเกตเฝาดวูาสิ่งที่เกิดมีความหมายอยางไร มันบอกอะไรเรา การจัดการความรูหลังทําคือพอทาํเสร็จก็มา
เรียนรู ประมวลดูวาที่เราทาํไปทั้งหลายผลที่ออกมามันไดอยางที่เราตั้งไวหรือไม ไดมากไดนอยเพราะ
อะไร มันจะดีขึ้นตอไปอยางไรไดอีก 

การจัดการความรูเปนนิสัย เราตองถามตวัเองวา เราทาํมาแลว เราสมัผัสผล เรามีความสุข แตยงั
ไมยั่งยืน ซ่ึงจะโยงในเรื่องขัน้ตอนการเรียนรูที่วา 

    ขั้นตอนการเรียนรูมี ๕ ระดับ  คือ 
๑. ขั้นตอนการรบัรู 
๒. ขั้นตอนการตอบสนอง  (เชิงบวกหรือเชิงลบ หรือเฉยๆ)  
๓. การใหคุณคาและความหมาย สิ่งน้ันมีประโยชน มีคุณคาและมีความหมายอยางไร 
๔. ขั้นตอนการนาํเขาสูชวีิตประจําวัน 
๕. ขั้นตอนการทาํใหตอเน่ือง สมํ่าเสมอ จนเปนอัตโนมัต ิ
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หากเราเขาใจตรงนี้เราจะเหน็วา สิ่งที่เราสมัผัสผลคือการใหคุณคาความหมาย หากเราสัมผัส
ประโยชนมันก็จะมีคุณคาและมีความหมายกับเรา ซ่ึงแตละคนจะสมัผัสไมเทากัน 

สมัยน้ีโจทยชีวิตของคนยากขึ้น พอโจทยยากขึ้นจึงทาํแบบเดิม คิดแบบเดิมไมได จึงเปนที่มาของ
การจัดการความรู สังคมสลับซับซอนความรูเดิมใชไมไดแลว พอโจทยยากวิธคีิดวธิีทําใหมจึงเปนเรื่อง
จําเปน จึงตองหาความรูใหม ซ่ึงจะไดความรูมาแบบเรว็ๆ โดยการเรยีนลัด เรียนจากคนที่เขาทาํสําเร็จแลว 
โดยการจัดตั้งวงการเรียนรูน่ันเอง  

การทํางานเปนการบมเพาะคน ทําใหคนไดเรียนรู ไดรูจักตัวเอง แตคนมองไมถึงคิดไมถึงเพราะ
กระบวนการมองเห็นคุณคานอยมาก  หากคนเห็นคุณคา การจัดการจะทําใหคนเปลี่ยนกระบวนทัศน ทํา
แลวความคิดเปลี่ยน ความคิดยกขึ้นมองโลกมองชีวิตกวางขึ้นและละเอียดขึ้น เขาใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น และ
สามารถจัดความสัมพันธกับสิ่งรอบตัวไดอยางเหมาะสม มองโลกในสายตาที่เขาถึงความจริง 

ชีวติเรายังมีปญหา การทํางานเรายังมีปญหาเพราะความสามารถเราไมถึง ซ่ึงความสามารถคอื  
“วิธีคิด” ของเราเอง คิดบวกคิดลบมองเปนเปนวิกฤตหิรือโอกาส  “ใจ” ใจถึงหรือไม  อดทนพอหรือไม ใจมี
หรือเปลา หากใจมา หากมีใจก็จะเปนแรงผลักใหเราไปหาความรู “ความรู” และ “ทักษะ” ลงมือทําบอยๆ 
เราก็จะเกิดทกัษะ 
 หากทุกกลุมงานตั้งเปาที่การเขียนคูมือ ซ่ึงเปนสิ่งที่สําคญั เราตองดึงความรูที่มีอยูในตัวคนเปน
องคความรูของหนวยงาน นําความรูจากประสบการณจากคนทํางานมาเขียนปนคูมือ ก็จะเปนคูมือที่ดี
สําหรับคนใหมที่พ่ึงเขามาในองคกร 
 เสนทางสูความสําเร็จ หัวใจหลัก คือ เรื่องของความผอนคลายความไมเปนทางการ ไมเรงรัด อยู
ในบรรยากาศที่ทุกคนพรอมที่จะเปดใจพูด ไมเรงเขาสูงาน คอยๆ คุย และในทายที่สุดมันจะออกมา  
วงการพูดคุยตองไมเปนทางการ จะใหความรูดี ความรูสึกก็ดี 
 การจัดการความรูเปนปญญาปฏิบัติ ใครลงมือปฏิบัติแลวจะไดรับความรูและความสขุ ซ่ึงเปน
ความรูความสุขที่คนอ่ืนแยงเอาไปไมได  การจัดการความรูอยูในชีวิตประจําวัน การจัดการความรูอยู
รอบตัวเราเอง แตคนเราจะเลือกทําการจัดการความรูในบางเรื่องที่ตวัเองชอบ 
 หัวใจสําคัญ คือ ทาํอยางไรที่จะเราจะใชการจัดการความรูมาใชทั้งในเรื่องที่เราชอบและไมชอบได  
หากเราเลือกเฉพาะเรื่องที่เราชอบเราก็จะหนีบางอยางไปเรื่อยๆ เพราะในความเปนจริงบางครั้งเราก็
จะตองอยูกับสิ่งที่เราไมชอบ  
 
 
เปดใหถาม ใครมีคําถามอะไร 
 
 ถึงตอนนี้อาจารยไดเปดใหผูเขารวมเรียนรูตั้งคําถามในขอสงสัยคาใจ ซ่ึงจะขอยกตัวอยางคําถาม
ที่นาสนใจมาเลาสักเล็กนอย 
 คําถามแรกทีส่งเสียงออกมาคือ “การเก็บความรู เก็บอยางไร และวิธีการเขียนสิ่งที่ถอด
ออกมามีวิธีเขียนอยางไร?” 
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การเก็บความรู เก็บไวเพ่ือใชในทํางานตอ  ความรูที่จะเก็บเปนความรูที่เปน How to  และมักจะ
เก็บใน ๒ ประเด็น “สิ่งที่ดี ดีอยางไร” และ “เขามีวธิีทําอยางไร” 
 เรื่องการเขียน เวลาเราเขียนเปนการจัดลําดับความคิด จัดระบบเรียบเรียงวางขั้นตอนกอนหลัง 
การเขียนทําใหเราคิดวิเคราะหและสังเคราะหโดยปริยาย พอเขียนเสร็จเราจะพบวาเราเขาใจเรือ่งที่เขียน
มากขึ้น  การคิดกับการเขียนมันเอ้ือกัน การคิดการเขยีนเปนการกลั่นกรองความคิดที่ยุงเหยิง แตอยางไร
ก็ตามการคิดเกงเขียนเกงกไ็มใชวาเราจะนําเสนอเกง เพราะเปนทักษะคนละตัว  ที่บางคนบอกวาเรื่อง
เขียนเปนเรื่องที่ยุงยาก ก็เปนเพราะวาเราไมไดถูกปลกูฝงใหชอบการเขียน หรือเราไมชินกับการเขียน วธิี
แกก็คือการหันกลับไปใหคณุคาและความหมายในการเขียน  ลองมองไปอีกมุมหน่ึงพยายามทะลุผาน
กําแพงไปใหได ชวงการปรับตวัเปนชวงที่ตองตอสูกับความเคยชินของตัวเองอยาไปกลัวถูกกลัวผิด  
 
 “เร่ืองของการเปดใจ คนไมเปดใจ ทําอยางไร?” 
 คนจะเปดใจตองมีการวางใจ หากมีโอกาสควรจับกลุมพูดคุยกันถึงประเด็นวา “การเปดใจมีผลดี
อยางไร” ยกตัวอยางดีๆ บอยๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหคนอยากปรับเปลี่ยน ก็จะชวยใหคนเริ่มเปดใจ  หาก
คนเริ่มเห็นความนาเกลียดของตัวเองคนกจ็ะเปลี่ยน 
 การเปดใจ คือ การรูจักฟง ฟงทุกเสียงทีเ่ขามาและพิจารณาอยางไตรตรอง ฟงแลวอยาพึ่งดวน
ตัดสินใจตามประสบการณของตัวเอง ฟงแลวตองหอยแขวน การเรียนรูเริ่มตนทีก่ารฟง การเรียนรูเกิดขึ้น
ตอเม่ือเราเปดใจฟงทุกเสียง ทุกความคิดที่เขามา แตบางอยางเสียงเขาหูแตเราไมคิดตอ  คนจะฟงตอเม่ือ
มีความศรัทธา คนจะฟงตอเม่ือมีวิกฤติ แตการจัดการความรูเนนในเรือ่งจะทําอยางไรที่จะทําใหคนมีนิสัยที่
จะฟง    

การเปดใจเปนทักษะตองฝกฝน ฝกฝนตวัเอง การจัดการความรูจะเกิดขึ้นไมไดหากเราไมเปดใจ
ฟง  อยาเชื่อความคิดของตัวเอง ใหเปดใจฟงคนอื่นดวย คนเรามักจะดวนตัดสินในสิ่งที่เห็นดวย
ประสบการณเดิมทําใหขาดโอกาสในการเห็นสิ่งใหมมุมมองใหม เราตองเขาใจคนอื่นมากขึ้นยอมรับฟงคน
อ่ืนมากขึ้น การจัดวงคุยกันบอยๆ จะเปนการฝกเราไปในตัว  
 

จากนั้นก็ตอดวยการแลกเปลี่ยนในประเด็นตางๆ บางทานก็แลกปลี่ยนประสบการณการเปลี่ยนตัว
เอง จากการเปนคนชอบดืม่เหลามาเลิกเหลาได เปนการจัดการความรูในตัวเอง บางทานก็เลาบรรยากาศ
ในการทํางานรวมกันกับกลุม บางทานก็บอกเลาความรูสึกวาตวัเองมีความสุขในการรวมทํากิจกรรมใน
กลุมงานอยางไร ทุกเรื่องลวนเปนเรื่องดีๆ ที่นาแบงปน  
   
การถอดบทเรียน 
 
 ยอนมาถึงการจัดการความรูหลังทําคือ “การถอดบทเรยีน” น่ันเอง 
 การถอดบทเรยีนตองมีกรอบในการถอด ตองมีวัตถใุนการถอดบทเรยีนวาจะถอดเพื่อเอาไปทํา
อะไรตอ แลวจึงเอากรอบเขาไปจับ หากใชกรอบการจดัการความรูไปถอด ก็คือ “สิ่งที่เขาทําไดดี ดี
อยางไร (ผลที่เกิด) ” และ “เขามีวิธีการทําสิ่งดีๆ  น้ันไดอยางไร (วิธีการทํา) ”  คุณอํานวยเวลาถาม
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ตองถามวา เขามีวิธคีิด เขาคิดอยางไร ทําไมเขาคิดอยางนี้ เม่ือคิดแลวลงมือทํา เขามีวิธทีําอยางไรจึง
เกิดผลอยางนี้ เราตองถอดทั้งระบบ อะไรทําใหเขาคิดดีคิดเกง จากการดูงานหรือจากการไปเห็น เราจึง
ชอบพาชาวบานไปดูงาน หากเราคิดเองเราก็คิดไดระดับหน่ึงแตหากเราไปเห็นที่อ่ืนเราก็จะเห็นแงมุม
เพ่ิมขึ้น เราก็กลับมาทบทวนเพิ่มเติมความคิดของเรา  การพัฒนาเราตองออกไปจากมุมเดิมกรอบเดิมของ
เรา ดังน้ันจะทําอยางไรใหกรอบความคดิของเราระเบดิขึ้นมากที่สุด การจัดวงการเรียนรู การไปดูงานก็
เปนวธิีการที่ระเบิดความคิดของเราอีกอยางหนึ่ง 
  การถอดความรูและบทเรียนเปนการทบทวนวิธีคิดวิธทีําและผลที่เกดิขึ้น มองอยางละเอียดวาผลที่
เกิดขึ้นมันดีแลวหรือยัง สมบูรณหรือยัง หากผลไมเกิดอยางที่เราคิดแสดงวาวิธีการมีปญหา วิธกีารยังไมดี
พอ  
 
แผนการดําเนินงานการจัดการความรู (ป ๒๕๕๒) 
 
 เพ่ือใหทุกกลุมงานไดมีแผนงานเพื่อนําไปปฏิบตัิในป ๒๕๕๒ ดังน้ันในชวงนี้ จึงใหแบงกลุมเพ่ือ
จัดทําแผน 
 แตกอนจะจัดทําแผนงาน อาจารยไดให “หลักในการแปลงความรูสูการปฏิบัต”ิ   
 

การแปลงความรูสูการปฏิบัติ  (วงจรปฏิบตัิงาน) 
 ข้ันตอนการจัดการความรูกอนทํา : 

๑) การวิเคราะห การเห็นหมากทั้งกระดาน การปกธง เวลาเราจะทํางานอะไรก็ตามเราตองเห็น
หมากทั้งกระดาน ตัวชีว้ัดบางทีถูกกําหนดมา แตถึงแมใครจะคิดใหเราตองดูวาเราเห็นดวยกับ
ตัวชี้วัดหรือไม เราตองคิดตอวามันสมเหตุสมผลหรือไม การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง เห็น
อุปสรรคเห็นโอกาสแลวเราจะมุงไปสูจุดไหน การทํางานกับองคกรอ่ืนๆ เราตองวิเคราะห
องคกรเครือขาย ภาคีที่เขามาเกี่ยวของกบัเราภารกิจเขาอยูตรางไหน ทิศทางไปอยางไร  การ
ทํางานตองวิเคราะหภาคีเครือขาย ผูมีสวนไดเสีย 

๒) การกําหนดตัวชีว้ัดความสาํเร็จของงาน ชี้ไดวัดไดบอกเปนรูปธรรมชัดเจน 
๓) การกําหนดขั้นตอนการทํางาน เสนทางเดิน ขึ้นตอนแตละขั้นตอน เราจะทําอะไรกับใคร ที่

ไหน อยางไร แตละขั้นตอนเราจะตองมีความความรูความสามารถอะไรในการทําตามขั้นตอน
และความรูน้ันจะหามาจากไหน ระบุความรูที่จําเปนในการทํางานใหสําเร็จแตละขัน้ตอนมี
อะไร และจะตองแสวงหาความรูไดที่ไหน แหลงเรียนรู (ถามผูรู หาในตํารา จากกลุม...)   

๔) การวิเคราะหปจจัยเง่ือนไขที่จะทําใหเปาหมายบรรลุ ตองวิเคราะหปจจัยที่จําเปนและเพียง
พอที่จะทํางานใหสําเร็จ เชน คน งบประมาณ เวลา เพ่ือน. 
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ข้ันตอนการจัดการความรูระหวางทํา : 
๕) ปฏิบัติ สังเกตเฝาดู บันทึก การปฏิบัตสิิ่งที่เราทํามันมีประโยชนมีคณุคาอยางไร ใหสังเกต

เฝาดูใหความหมาย ตีความออกมาสรางเปนความรู  ขณะที่เราทําตองคอยสังเกตและคอย
บันทึก บันทึกเปนตวัหนังสือ และบันทึกเปนรูปภาพ  

 
การจัดการความรูหลังทํา :  
๖) การเทียบเคียงผลการดําเนินงานกับความคาดหวัง เม่ือเราสังเกตเฝาดูแลวถอดบทเรียนเพ่ือ

จะดูผลลัพธ  ทําไปแลวเกิดผลลัพธอยางไร ผลลัพธน้ันทําดวยวธิีไหน  นําผลที่เกดิไป
เทียบเคียงกับตัวชี้วัดทีว่างไว เชื่อมโยงกับตวัชีว้ัดที่เราคิดไวกอนทําหรือไม นอกจาก
เทียบเคียงกับตัวชี้วัดที่เราตัง้ไวแลว ลองเทียบกับคนอ่ืนดวยที่เขาทาํงานประเภทเดียวกับเรา
ที่เขาทําไดดีทีสุ่ด ดูวาเขาทาํอยางไรในเรื่องเดียวกับเรา เทียบเคยีงเพื่อการพัฒนางานของเรา 
เราก็จะไดเรียนรูวิธีการทํางานจากเขา 

 
เม่ือไดหลักแลวแตละกลุมงานก็จัดแจงแบงกลุมเพ่ือจัดทําแผนงานกัน เชิญหาความสําราญขอรับ.. 
เวลาผานไปจนไดที่ก็ใหแตละกลุมงานนําเสนอแผนงานเพื่อใหเพ่ือนๆ และทานอาจารยชวยกัน

เติมเต็ม สวนกลุมงานไหนไดรับความเหน็เพ่ิมเติมอยางไร เรื่องนี้ขอเปนเรื่องสวนตัว ของใครเปนของใคร
ก็หยิบไปแกไขปรับปรุงแผนงานกันเอาเองนะเจาคะ 
 
 หวังวาการมาเรียนรวมกันครั้งน้ีแตละทานคงจะไดความรูขอคิดอะไรดีๆ กลับไปปรับใชกบัชวีิต
และการทํางาน ขอเปนกําลงัใจใหกับพันธมิตรการจัดการความรูทุกทานคะ.☺ 
 

สรุปตบทาย.....  
 
การใชการจัดการความรูในการทํางาน 
 
 การจัดการความรูมีทั้ง “แนวคิด หลักการ เครื่องมือ”  
 การจะทําอะไรตองตอบใหไดวา สิ่งที่ทําเปนประโยชนตอชีวติอยางไร ทําใหเราเหน็คุณคาและ
สรางแรงบันดาลใจใหมากพอ การทํางานอะไรก็ตามใจตองเต็มรอย เพ่ือใหไปถึงเปาหมายที่วางไว การไป
ถึงเปาหมายที่วางไว จะตองหาความรู โดยการหาจากผูรู อานจากตํารา หาจาก Internet และหาจาก 
“วงการเรียนรู หรือ กลุมการเรยีนรู” 

การจัดการความรู เปน “กระบวนการทางปญญา” ตองใชความละเอียด ความอดทน ความเพียร 
การคิด การฟง 



 12

หากการทํางานทําดวยเปาหมายเดิม เหมือนธงที่ไมไดยกระดับ ไมมีการเปลี่ยนแปลง งานจะดีขึ้น
ก็ตอเม่ือคนพัฒนาวิธีคิดวธิทีําใหดีขึ้น พองานพัฒนาแลวองคกรพัฒนา เพราะองคกรประกอบดวยคนและ
งาน 
 
 การปกธงไมควรปกสูงเกินไปจนสุดเอ้ือม  “แลวจะทําใหคนยกธงไดอยางไร?” ตรงนี้อยูที่การ
สรางแรงบันดาลใจ มีแรงบันดาลใจที่จะเห็นคุณคาและความหมายของการเรียนรู การจัดการความรูเปน
ปญญาปฏิบตั ิการลงมอืปฏิบัติบอยๆ ทําจนชํานาญมันก็จะเปนเรื่องงาย 
  

วิธีคิด วิธีทําของการจัดการความรู 
วืธีคิด :  จะตองมีวิสัยทศัน เชื่อวาอนาคตทําใหดีขึ้นได และมองเห็น และ “การจัดการความรู 

กอนทํา ระหวางทํา หลังทํา”  การจัดการความรูเชื่อวาความรูมีอยูในตัวคนมากกวาอยูในตํารา เพราะคน
มีประสบการณมากมาย  เราจะเรียนรูจะคนรอบขางไดเราตอง “เปดใจ” 
 วิธีทํา : 

๑) เปาหมายตองชัดเจน การจัดการใด ๆ ก็ตามหากเปาไมชัดก็จะจัดการไมถูก เปาคือ “เรา
อยากจะพัฒนาอะไร”   

๒) ขั้นตอนการทาํงาน  การทําสิ่งใหมตองทําชาๆ ทําดวยความระมัดระวัง ตื่นตวั จิตเราจะเรียนรู
กับสิ่งใหม สถานการณใหม 

๓) กําหนดความรูที่จําเปน คือ “ใจ ความรู  ทักษะ” (ทั้งสามตัวมีแลวหรือยัง)  
๔) แสวงหาความรู (ถามผูรู ดูในตํารา เขา Website และวงการเรียนรู) 

 
การจัดการความรู คือ การทําอะไรตองใชปญญา ใชขอมูล 
การจัดการความรูที่ดีหรือไมดี ดูที่ผลลัพธ  
การจัดการความรูที่ดี ผลลพัธ  คือ “งานและชวีิตดีขึ้น”  
  
กลุมการเรียนรู  
   
 การจัดการความรูเชื่อวามุมมองของทุกคนมีคา “กลุมการเรียนรู” เปนการเติมเต็มความรูซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงจะนําเรื่องดีๆ มาเลา เพ่ือใหเกิดพลัง เรียกวา “เรื่องเลาเราพลัง”  ซ่ึงจะมีตัวละครคอื  

“คนเลา (คณุกิจ)” เรื่องตองเปนคนทีท่ําจริงมีประสบการณจริง เปนคนที่ทําสําเร็จแลวนําเรื่องที่
ทําสําเร็จแลวมาเลา คนเลาตองถอดบทเรียนเร่ืองที่จะเลาวาเนื้อหาทีจ่ะเลามีประโยชนตอคนฟงอยางไร ซ่ึง
เรื่องเลาที่ดี ฟงแลวตองไดแรงบันดาลใจ ฟงแลวไดขอคิด ไดประโยชนไดเห็นแนวทาง นําความรูไปใชทํา
ใหคนเปลีย่นกระบวนทัศน ทําใหคนหันกลับมามองคุณคาในตวัเอง 

“คุณอํานวย” เปนผูอํานวยการพูดคุย เปนคนที่ชวนคุย เปนคนที่เปดประเด็น ตัง้คําถาม แตก
ประเด็น คนเราไมสามารถเรียนรูจากคําโตๆ ตองเร่ิมจากรปูธรรม แลวแตกแขนงออกไป ชวยดึงประเด็น 
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(ถาออกไปนอกประเด็น) ชวยโยงประเด็น เพ่ือใหเห็นการเชื่อมโยง สรุปประเด็น อะไรคือแกน อะไรคือ
สาระ ทําใหคนในกลุมเกิดความคม ชัด ลึก  
 “คุณบันทึก”  เปนคนเก็บบนัทึกความรูทีก่ลุมพูดคุยกัน จับประเด็นแลวจัดระบบความคิดขอมูล 
การเขียนบันทึกจากการไรระบบ สูระบบ จัดสังเคราะหคั้นเปนหัวกระทิขึ้นมา 
 “ผูเขารวมหรือ สมาชิกในกลุม” ตองมีการพูด การแลกเปลีย่นซกัถาม เติมเตม็ทําใหเกิดการตอ
จิกซอวหมุนเกลียวยกระดบั เชน พอพูดถึงเรื่องนี้ เราคิดอะไรตอ 
 “คุณสังเกต” เปนคนเฝาดตูัวละครที่อยูในกลุมการเรียนรูวาตวัละครแสดงบทบาทไดเหมาะสม
หรือยัง 

 
คนจัดวงการเรียนรูจะตองเขาใจหลักการจัดวงการเรียนรู นําคนที่มีความรูและคนที่อยากไดความรู

มาเจอกัน คนที่มีหนาที่น้ีคอื “คุณอํานวย” ซ่ึงคุณอํานวยตองการจดัการเรียนรูในภาพรวม เรื่องที่จะนํามา
คุยในวงกลุมการเรียนรูไมเนนเฉพาะเรื่องงานเทานั้นเรื่องของชีวิตกนํ็ามาพูดคุยกันได  ดังน้ัน ทักษะคุณ
อํานวย คุณบนัทึก คุณสังเกต เปนบทบาทที่สําคัญตอกระบวนการการจัดความรู  
 
 เปาหมายของกลุมการเรยีนรู 

๑) บริหารความสุขของผูเขารวม ความคดิของทุกคนมีคุณคาสมาชิกตองมีความสขุจากการ
เขารวมพูดคุยในกลุม มีความสุขโดยมีคนฟงเรื่องที่ทุกคนพูด  การใหความสําคัญกับการฟง 
การใหความสาํคัญกับทุกคน  

๒) บริหารบรรยากาศ ผอนคลาย อิสระ ปราศจากการครอบงํา การมีสวนรวม 
๓) บริหารเนื้อหา (ปริมาณ) ทําอยางไรใหเกิดประโยชน สูงสุด การเติมเต็ม โดนใจ กระทบตัว 

ประทับใจ ชื่นชม มุมมองใหม ขอคิดใหม ความรูใหม 
 
กลุมการเรยีนรู   

  ๑) เรื่องที่รวมเรียนรูตองเปนที่นาสนใจ (ตัวเดินเรื่อง) 
  ๒) มีความเปนชุมชน มีความรัก ความเอื้ออาทรกัน 
  ๓) เปนความรูเชิงปฏิบตัิ เปนความรูกินได (มีแนวทางทาง คุยแลวไดแนวทาง) 

เม่ือผานกระบวนการแลว ทกุคนจะได 
• ความรูสึกดี ๆ  
• ไดความรู (เปนทั้งผูใหความรู เปนทั้งผูไดรับความรู)  
• เกิดการจุดประกาย (กลับไปอยากจะไปทําอะไร) 

 
ทั้งน้ี การจัดกลุมการเรียนรูตองมี “การจัดการความรูกอนทํา ระหวางทํา หลังทํา” 

• การจัดการความรูกอนทํา เชน เตรียม ขอมูลที่จําเปน ชุดคําถาม เปนการเตรียมตวักอนที่
จะมาเปนคุณอํานวย คุณบนัทึก ขาดอะไรก็ตองไปหามา ขั้นตอนการจัดการความรูกอน
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ทําขั้นตอนที่สาํคัญมาก เปนเง่ือนไขแหงความสําเร็จของงาน เตรียมการดีความสําเร็จก็จะ
เกิด  หากเราใหนํ้าหนักตรงการจัดการความรูกอนทํานอยโอกาสที่จะสําเร็จก็จะมีนอย 

• การจัดการความรูระหวางทาํ คือ ระหวางทําตองเฝาดู สังเกต 
• การจัดการความรูหลังทํา คือ การถอดบทเรียน ทําไปแลวตองหันกลับไปด ูเพ่ือดูวา 

เม่ือจบกิจกรรมแลวถอดบทเรียนเราไดด่ังใจหรือไม อะไรไดตามเปา อะไรไดเกินเปา 
อะไรไดต่ํากวาเปา มันเกิดขึ้นไดอยางไร สิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิด ซ่ึงทุกคนที่เกี่ยวของตอง
ชวยกันมอง 

   
ปญหาในวงพูดคุยกลุมการเรียนรู 
การจัดวงการเรียนรูตองมีความเชื่อกัน มีความไววางใจ ทําใหคนกลาพูดความจริงออกมา คนเริ่ม

พูดความจริงการพัฒนาก็เริ่มเกิด คนตองเชื่อกัน  
ปญหาที่พบอยูมากในการจัดวงการเรียนรูคือ คนไมฟงกัน คนเราแตละคนจะมีรองความเคยชิน

มาก การเรียนรูเริ่มตนที่การฟง การเรียนรูเกิดขึ้นตอเม่ือเราเปดใจฟงทุกเสียง ทกุความคิดที่เขามา 
บางอยางเสียงเขาหูแตเราไมคิดตอ  คนจะฟงตอเม่ือมีความศรทัธา คนจะฟงตอเม่ือมีวิกฤติ แตการจัดการ
ความรูเนนในเรื่องจะทําอยางไรที่จะทําใหคนมีนิสัยทีจ่ะฟง  การจัดการความรูเนนเรื่องทักษะการฟง การ
จับประเด็นจากประสบการณของคน ประสบการณของทุกคนมีความหมายเมื่อมานั่งคยุกัน การ
แลกเปลีย่นจะเกิดคุณภาพของความรูก็ตอเม่ือเรื่องนั้นปนเรื่องใกลตวัมีประโยชนและทุกคนฟงเปน 

ดังน้ัน ตองฝกฟง การฟงทําใหคนละเอียด เปนการฝกเพื่อเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม เปลี่ยนโลก
ทัศน  “การจัดการความรูเปนการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองคกร”  การพัฒนาคนคือการทําใหเขา
เปลี่ยนวิธีคิด วิธีมอง ใหเขาฟงคนอ่ืน ลดฑิฐิ...  หากพัฒนาคนไดทุกอยางก็จะพัฒนาไปดวย พัฒนาคน 
คนก็ไปพัฒนางานได  “เราตองใชเครื่องมือในการพัฒนาคนพัฒนาตัวเรา”   
 
การถอดบทเรียน 
 
 “การถอดบทเรียน ตองไดบทเรียน” 

การถอดความรูและถอดบทเรียน เชื่อวา สิ่งที่ทําลงไปตองผานการคิด คิดแลวทาํกิจกรรม มีผลที่
เกิด สิ่งที่ทําทัง้หลายทั้งปวงที่ปฏิบตัิในชวีติและงานมีความรูซอนอยูเยอะมาก ความรูแฝงฝงอยูในการ
ปฏิบัติ  ทฏษฏีที่เกิดขึ้นเปนการสังเคราะหจากภาคปฏิบัตทิั้งน้ัน การปฏิบัติงานมีความรูมีบทเรียนแฝงอยู
มาก ถาเราจะถอดความรู เราตองรูกอนวาเราตองการรูเรื่องอะไร ประเด็นขอคิดหลัก คืออะไร  

แตละคนก็จะมีประเด็นแตกตางกันแลวแตวาตัวเองจะนําไปใชอะไร ซ่ึงมีความหลากหลาย แลวจะ
ถอดประเด็นไหน ตองดูวาใครบางที่ใชประเด็นความรู เราตองระบุเสยีกอนถึงจะถอดถูก ตองดูผูใช
ประโยชนความรู เชน ผูใชคอืผูที่ปฏิบัติงาน แลวถามตอวาผูปฏิบตัิงานตองการความรูไปใชอะไร จากนั้น
กลับมาถอดสิง่ที่ตัวเองทํา อะไรที่ทําไดดี และอะไรที่ทาํไมไดดี   
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การที่เราทําอะไรไปแลวถอดบทเรียนเอากิจกรรมมาเปนครูทุกครั้ง อะไรที่ทําได อะไรที่ทําไมไดดี
เพราะอะไร หากจะทําใหดีจะตองแกตรงไหน หากทําอยางนี้ผูปฏิบัตงิานจะไดวิธีการใหมๆ อยูเรื่อยๆ ไมมี
การทําผิดซ้ําซาก เพราะมีการประเมินตวัเองอยูตลอดเวลา 

การถอดบทเรยีนที่ไมแข็งตวัมากนักจะเห็นดอกไมรายทาง เห็นความรูที่เราไมไดวางไวกอน ไมได
คิดไวกอนเยอะพอสมควร คอื ดอกไมรายทาง 

 
แนวคิด หลกัการ ในการถอดบทเรียน 
“แนวคิดทําไมจึงตองถอดบทเรียน” คือ ความรูอยูในการปฏิบัติการ รูสิ่งที่ควรทําและบทเรียน และ

การนําไปใชประโยชน ทําใหงานเราดีขึ้น ทําใหงานเราเบาลงเพราะเราเกงขึ้น 
 การถอดบทเรยีนหันกลับไปดูหลังจากที่ทําไปแลว ทบทวนเพื่อใหไดความรูและบทเรียน เวลา
ทบทวนเราตองชัดเจนวา “กอนที่เราจะทาํเรื่องนี้เรามีความคาดหวังอะไร” ตอนที่เราคิดทําเรื่องนี้เรามี
ตัวชี้วัดทีช่ัดเจนหรือไม เชน การจัดประชุมกับเครือขาย ๑ ครั้ง เราอยากไดอะไร อยากใหอะไรเกิดขึ้น เรา
เชิญคนมาประชุมเราคาดหวังใหอะไรเกิดขึ้น คนที่มารวมเขาจะไดอะไรกลับไป ตวัชีว้ัดตวับงชีท้ี่เราอยาก
ใหเกิดตองชัดเจน  เพ่ือเม่ือเราทําไปแลวเราสามารถนํามาเทียบเคยีงวามันทะลเุปาที่เราวางไวหรือไม หรือ
หางจากเปามากนอยแคไหน สมมุติวาต่ําวาเปาแสดงวามีปญหาแลว ความรูที่ใชมันใชไมได  เชน เรา
คาดหวังวาการประชุมจะมาเขารวม ๖๐ คน และ ๖๐ มีนายก อบต.เขามาดวย แตพอถึงวันจริงนายก 
อบต.ไมมา เราตองถอยกลบัไปดูวา ทําไมนายกไมมา ตองดูวาเหตุอะไรที่ทําใหผลเกิดอยางนี้ ตองถอย
กลับไปดูการจัดการทํากอนทําการประชุม เชน นายกลืม หรือเราไมประสานเปนทางการกับนายก... พอ
เราถอยกลับไปดูเหตุเราจะพบจุดผิดพลาดวาเกิดขึ้นอยางไร เพราะอะไร และเราจะแกอยางไร การถอด
บทเรียนและความรูจะไดมากหากเราละเอียด และตีความ ความรูเกิดจากการตีความ การตีความคือการ
คิดเชื่อมโยงใหความหมาย  ปญหาคือ “เราไมชอบคิด” 
   
การขับเคลื่อนงาน  ดวยการจัดการความรู 
 
 การขับเคลื่อนมีระดับตัวเราเอง และเกี่ยวของกับงาน หากเราเปนหัวหนาก็นาจะขับเคลื่อนงาน
การขยายผล  ถาเราไมใชหัวหนางาน หากเราจะไปชวนเพื่อนเคลื่อนเราตองสรางศรัทธากอน โดยการลง
มือปฏิบัติทําใหเขาเห็น เราตองทําใหตวัเองชัดเจนทําใหเปนนิสัยและวินัย เชน กจิกรรมหรือ งานทุกงานที่
เราจะทํา หรือเลือกบางกิจกรรม “ใหเขียนเอกสารเปนโครงการ”  ซ่ีงมีจุดประสงคเปาหมายขั้นตอนในการ
ทํางาน ทุกกิจกรรมอยากใหเราทํางานไดดีมีมาตรฐานสูงอยูตลอดเวลา  งานที่เราทําอยูแลวลองเปลี่ยนวธิี
คิดวิธทีําใหเปนงานที่ดีมีมาตรฐานอยูตลอดเวลา เราจะตองทําใหดีกวาเดิม เราตองชัดเจนในธง เชน เราจะ
จัดประชุมเราจะจัดอยางไร แลวครั้งหนาจะจัดใหดีกวาเดิมตองทําอยางไร 
 เม่ือปกธง แลวพิจารณาขั้นตอน หากเราสามารถเขียนเปนแผนงาน ตัวชี้วัดตองใหชัด ขั้นตอนใน
การปฏิบัตเิราซอยไดกี่ขั้นตอน แตละขั้นตอนถามันดีมันดีอยางไร ฝกความสามารถในการระบุมาตรฐาน
งานเอง  
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 พอเราระบุ แตละขั้นตอนหากเราพัฒนาไดทุกขึ้นตอน ก็แสดงวางานก็จะดีขึ้น แลวขั้นตอนวธิีทํา 
ถาจะทําไดดีกวาเดิม ขึ้นตอนที่ดีกวาเดิมจะตองทําอยางไร สมรรถนะในการทํางานเราตองมีความรูอะไร
มากขึ้น เชน เราตองใจเย็นขึ้น ใหเวลามากขึ้น หาขอมูลกอนลงมือทํามากขึ้น รวมถึงทักษะใหมในการที่จะ
ใชทํางานนี้  ทําอยางไรที่จะมีทักษะ โนมนาวใหเขาเห็นประโยชนทีจ่ะเกิดขึ้น ไมใชเปนการมอบภาระงาน
ใหเขามากขึ้น ตองมีทักษะในการอธิบายและโนมนาวเขาใหเขาเห็นประโยชน เชน หากใครมาโนมนาวให
เราทํา เราลองคิดดูวา เราจะลุกขึ้นไปทําก็ตอเม่ือเราศรัทธา เปนเพราะเห็นคุณคาเห็นประโยชน 

ตรงนี้เราจะตองวิเคราะหใหมาก เราตองสามารถชวนเขาคุยใหเขาเห็นประโยชน ซ่ึงก็เปนความรู
และทักษะในการทํางานอยางมีสวนรวม สิ่งที่ยั่งยืน คือ การใหเขารัก ศรัทธา และการเห็นคุณคา และ
ประโยชน 
 เราตองทํางานแบบยกระดบั แบบการแสวงหาความรู 

หลังทํากิจกรรมเสร็จเราก็จะทําการถอดบทเรียนวาตวัชีว้ัดใหญบรรลแุคไหน  
หากเราทําเอกสารสักสองสามรอบก็จะพอเห็นรูปธรรมวา หากจะนําการจัดการความรูเขามาใช รูปธรรมที่
ชัดเจนคืออะไร  แลวลองเสนอใหเพ่ือนๆ ลองนําขั้นตอนวิธีคิดนี้ไปใช เปนแรงจูงใจใหเขาอยากจะทดลอง
ทําบาง เราตองมีรูปแบบ ขัน้ตอนใหกับเขา  

 เราตองทําใหเขาดู 
 จับมือเขาทํา 
 ใหเขาทําเอง 
   

การนําKM ไปใชในฐานะหัวหนางาน 
ในฐานะที่เปนหัวหนางาน สามารถออกคําสั่งใหคนมาประชุมไดเลย เร่ิมจากใหแตละคนถอด

บทเรียนจากการทํางานของตัวเอง แตละคนไดขอคิดใหมอะไรจากการทํางาน 
 หัวหนางานทําหนาที่เปนคณุอํานวย พูดใหกําลังใจวางานมีคุณคา ใหเขาเห็นคุณคาของงาน ตรง

น้ันแหละเปนการเริ่มติดธงใหเขาแลว เปนการเปดโลกทัศน ชวีทัศน เริ่มจากการถอดบทเรียน ถอดใหได
จริงๆ  “เปลี่ยนเง่ือนไขใหม เพ่ือใหคนเปลี่ยนความคิด”  

 
 ตองเขาใจธรรมชาติของมนุษย  
 หากเราเขาใจความหลากหลายเราจะไมกลาตัดสิน เราจะเปนคนหอยแขวน การที่เราจะเขาใจ

หลากหลายและเขาถึงไดสวนใหญอยูที่การฟง เราจะอดทนฟงหรือไม ฟงแลวดูวาเขาพูดอยางนี้เพราะ
อะไร เราตองมีโลกทัศน ทาํงานเพื่องานหรือการทํางานเพื่อการเรียนรู หากเราทํางานเพื่อการเรียนรู 
เรียนรูจากคนที่หลากหลาย เรียนรูจากสถานการณที่หลากหลาย หากเราวางจิตวางใจตรงนี้เราจะอดทนได
มากขึ้น เพราะเราเห็นประโยชนในความหลากหลาย แตในความเปนจริงเราอดไมไดที่เราจะตัดสนิในสิ่งที่
เราเห็นเราพบ หากอะไรที่ไมเปนไปตามความคิดของเรา เราจะปดทันที ซ่ึงตรงนี้เปนอุปสรรค  เราตอง
พิจารณาและมองตัวเอง 

 เราตองเขาใจอีกวามนุษยทกุคนไมสามารถเปลี่ยนไดทุกคน เราตองเขาใจเขามากที่สุด อยาดวน
ตัดสินใจ เพราะจะทําใหเปนการปดโอกาสในการเรียนรูของเรา หากคิดวามนุษย คือตํารา จะทาํใหเราไม
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เบื่อ เราจะศึกษากับคนทุกประเภท ตรงนี้เปนเรื่องของมุมมองแลวไปเชื่อมกับการเขาถึงความหลากหลาย 
ตรงนี้การเปดใจจึงยากเพราะเราถูกฝกฝนใหมีมาตรฐานในการตัดสนิใจอยูตลอดเวลา ตัดสินถกูผิด ซ่ึง
ความจริงทุกอยางอยูที่ เหตุ หากเหตุเปลี่ยน ผลก็จะเปลี่ยน มันขึ้นอยูกับบริบท 

 เม่ือเปดใจแลว การที่จะทําใหเขาวางใจ ตองดูวามิติทางสังคมที่อยูในวิถีมีรูปแบบไหนบาง ความ
เปนมนุษยมิตทิางสังคมมากอน ความวางใจ ไวใจ ใจตองซื้อดวยใจ 

  การออกจากรองเดิมใหพบสิ่งใหม เราตองมีกระบวนการเรียนรูจากสิ่งใหมดวย ตองคิดอยาง
เชื่อมโยง ตองคิดหลายขั้น ตองเชื่อมโยงใหเห็น การทําสิ่งใหมตองเร่ิมจากเรื่องงายๆ ใหเขาสัมผัสผล
โดยเร็ว ใหเขาใจความสัมพันธของ “หัว ใจ มือ” ความสัมพันธของ “หัว ใจ มือ” เรานําออกจาก
สภาพแวดลอมที่ใหม ทําในบรรยากาศใหม  ถาหากเราจะเปลี่ยนแปลงเราเปรียบเสมือนเปน “ตัวกวน” 
กวนใหเคลื่อนและตกผลึกใหม เปนเสนความสัมพันธแบบใหม อยาคดิกิจกรรมครั้งเดียว ตองมองความ
ตอเน่ือง ตองอดทน เพราะไมใชเรื่องงายจําเปนตองบมเพาะจัดเงื่อนไขใหเพียงพอ  หากเราเขาใจ เราตอง
อดทน และรูวาปลายทางของเราอยูตรงไหน 

 
การเขาใจวิถีชีวติบนกระบวนการเรียนรู 
ในชีวติเรา มีครอบครัว องคกร ...แตที่สําคัญ คือตวัเราเอง ที่มันเคลื่อนยาก เพราะเปาหมายของ

คนไมไดอยูที่การเรียนรู  “มนุษยเกิดมาเพื่ออะไร” หากเกิดมาเพื่อเรียนรูก็จะไปได  มนุษยเราไมคอยคิด
เรื่องเปาหมายชีวติ ไมปกธงชีวิต หากไมปกธงชีวติ แรงบันดาลใจก็ยงัไมเกิด พลังการเรียนรูเกดิขึ้นเม่ือธง
ชีวติเราถูกปก มันจะโยงไปในเรื่องการรับรูเรียนรู  หากคนรูเปาหมายชีวติ รูจุดออนจุดแข็งของตัวเอง และ
พรอมที่จะเรียนรู   
 

 
 


