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การจดัการความรู 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา 

วันท่ี ๖ กันยายน  ๒๕๕๔ ณ หองประชุม สคร.๕ นครราชสีมา 

วิทยากร : ทรงพล  เจตนาวณิชย 
นวลทพิย  ชศูรีโฉม 

สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.) 
สรุป : คณะทํางานการจัดการความรู สคร.๕ นครราชสีมา 

 
 
“...เปนโอกาสที่ดี ที่พวกเรามารวมกัน การทํา KM ขององคกร คิดวาเรานาจะเริ่มตนตั้งแตวันน้ีเปนตน

ไป KM เปนทนุขององคกรที่สําคัญที่องคกรจะมีที่ยืนตอไปในการทํางานในพื้นที่...เราจะตองมีอะไรเปนตัวของ
เราเอง ในปน้ี เราจะใหความสําคัญตอ KM มากกวาปที่แลว ผลงานที่นําเสมอ จะนําไปเสนอในสวนกลาง เราจะ
สรางทีม KM โดยกลุมพัฒนาองคเปนพ่ีเลี้ยงให เราจะมีการแลกเปลีย่นเรียนรูและมีการประกวดผลงาน... งาน
มหกรรม KM ผูบริหารจะสนับสนุนใหเจาหนาที่ใหมีการเขารวมงาน... KM  อยูในกํามือของทุกคนแลว KM เปน
เรื่องทาทาย เราจะตองชวยกันทําตอไป...” 

      นายแพทยธีรวัฒน  วลัยเสถียร 
ผูบริหาร สคร.๕ 

 
การจัดการความรู (Knowledge Management -KM) อยูในวิถีชีวติ 

 
“การจัดการความรู” ความอยากตองมากอน พออยากแลวทุกอยางจะตามมาเอง พอเราอยากแลวเรา

ก็ไปถามคนทีท่ําเปน น่ันคือเราเริ่มจัดการความรูแลว เชน เราอยากทํากับขาวเริ่มแรกจะตองรูวาจะตองใช
วัตถุดิบและเครื่องปรุงอะไร  แตละขั้นตอนจะตองใสเครื่องปรุงอะไรมากนอยแคไหน น่ันคือ ความรูที่จําเปนใน
การทํากับขาว เม่ืออยากรูเราก็ไปหาความรู จากตํารา จากผูรู จากน้ันลองลงมือทําลองผิดลองถูก เม่ือหวานไป 
เค็มไปเราก็มาปรับใหเขาทีเ่ขาทาง พอทําอรอย เพ่ือนเราอยากใหสูตรเราก็มาเขียนสตูรกับจะกลายเปนตาํรา
ทํากับขาว 

กระบวนการของการทํากับขาวเปนน้ี เปนทั้งการจัดการความรูและเปนงานวิจัย  ดังน้ัน การจัดการ
ความรู จึงเปนเรื่องที่ไมยาก เพราะอยูในวิถีชวีิตอยูแลว 
 
การจัดการความรูที่สนับสนุนยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค 

 
ทามกลางความเปลี่ยนแปลง สคร.จะวางตําแหนง แหงหนอยางไรที่ตัวเองจะไมถกูยุบ สคร.จะตองหา

คุณคา หาบทบาทหาความสําคัญของตนเองวามคีวามสําคัญตอประเทศ สังคม หากเราไมปรับตวัเราจะ
อยูไมได เพราะรอบตวัเปลีย่นไปแลว ...หากฝนอยูทุกขแนนอน 
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วิธีคิด ในการทํางาน 
 เราทํางานอะไรกับใครกต็ามเราคิดวาเขาเปนลูกคาเรา ...หากเขาเปนลูกคาเรา  เราจะตองทํางานเปน

การเติมเต็มสิง่ที่เขาขาด เปนสิ่งที่เขาอยากได งานเรามีคุณคา มีความหมาย ไปที่ไหนใคร ก็ตองการเรา... 
หากเราจะทํางานเราตองเร่ิมที่วา “ทําอยางไรเขาจะตองการเรา”  หากเราอยากรูวาเขาตองการเรา

หรือไมเราตองวิเคราะหลูกคา.. 
เราสัมพันธกับใคร เขากค็ือลูกคาเรา “ทําอยางไรใหเพื่อนตองการเรา” หนวยงานทุกหนวยงาน

เวลาไปทํางานอะไรกับใครเขาตองการเราหรือไม หากเราทําแลวไมตอบสนองตอลูกคาเรากต็องชวนกลุมงาน
อ่ืนมาทํา เพ่ือตอบสนองตอลูกคา 

การทํางานแบบกลยุทธ วิธีคิดแบบกลยุทธ  คือ “ทํานอยแตไดมาก”  เปรียบเหมือนการเลนหมาก
รุก เราตองเห็นความโยงใย เห็นความสัมพันธ “ตวัไหนจะกินตัวไหน” หรือใหนึกถึงการทําสงคราม เขาตองรูวา
เขาจะตองตทีีจุ่ดไหนกอน 

การปรับโครงสรางเหมอืนกับเราจัดทพั เราจะรบกบัใครเราจะตองชัดเจน การจัดทัพเหมือนมี กอง
ตางๆ ซ่ึงกองตางๆ ก็จะตองมีเอกภาพในการเขาตี (ไมใชตางคนตางดี) ...เอาพื้นที่เปนตวัตั้งและทํางานกับเปน
ทีมมากขึ้น  
 การทํางานแบบยุทธศาสตรเราจะตองวเิคราะห อะไรที่เปนจุดออน อะไรที่เปนจุดแข็ง เราสังเกต 
เราอานสถานการณออกหรือไม หากเราไมเห็นก็ทํา ทําสวนกระแสก็จะทําใหเราทํางานหนักขึ้น การทาํงานเรา
จะตองตื่นรูและปรับตัวเอาสถานการณมาเปนโอกาส เอาทั้งหลายมาเปนประโยชน หากเราอานไมออก เราก็จะ
ทําโอกาสเปนวิกฤติ ทั้งที่ควรจะเปนคือ การทําวิกฤติเปนโอกาส 
 

ภายใตการปรับปรับโครงสรางการทํางานของ สคร.  
แตละกลุมงาน หรือคนทํางานมีความชัดเจนใน ๔ หัวขอน้ีอยางไร เปนหัวขอที่สําคญัที่ทุกคนจะตองทํา

ความเขาใจ คือ 
(๑) ตองเขาใจบทบาทหนาทีข่องตนเอง แตละคนมีบทบาทหนาทีอ่ะไร (ตองทาํอะไร) 
(๒) วางเปาหมาย ตองทําอะไรใหสําเร็จบาง สําเร็จแบบไหน /หากจะดูความสําเร็จตองดทูี่

ตรงไหน  
(๓) วิธีการข้ันตอน หากเราจะทําใหดีที่สดุเราจะตองทําอะไรกอนหลัง  
(๔) กําหนดสมรรถนะที่จําเปน ที่จะทําใหงานสําเร็จ   

• ใจ ความตั้งใจ ฉันทะ เจตคติ ความมุงม่ันตั้งใจ เราจะตองถามตัวเองวาเราวางจิตวางใจ
ของเราอยูตรงไหน เรามีวิธคีิดตองานอยางไร เราทํางานเปนสุขหรอืไม ขึ้นอยูกับวธิีคิดวา
เราใหคุณคาและความหมายของงานอยางไร  เราตองตั้งใจวา “เราจะตัง้ใจทํางานใหดี
ที่สุด”  

• ความรู  ใหระบุความรูที่จําเปนที่จะทําใหงานสําเร็จ งานสําเร็จตองใชความรูอะไร ความรู
ที่วาหาไดจากที่ไหน (ความรูอะไรที่เรามีอยูในตัวเรา อะไรที่ยังไมมีเราจะไปหาที่ไหน หา
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มาแลวเรานํามาใชอยางไร นํามาใชแลวงานเราดีขึ้นหรือไม หากนําความรูมาจัดการใชแลว 
งานเราก็จะกาวกระโดด) 

• ทักษะ การจัดการความรูใหความสําคัญกับ “ปญญาปฏิบัติ” การลงมือปฏิบัติ ทําบอยๆ 
ก็จะเกิดความชํานาญ เกิดความเชี่ยวชาญเมื่อเราไปเจอเรื่องยากก็กลายเปนเรื่องงาย
เพราะวาเรามปีระสบการณ 

“ขณะน้ีเรายงัขาดสมรรถนะอะไรที่จะทํางานใหดีที่สุด” 
 
การทํางานตามยุทธศาสตร 
 
“ทําอยางไรใหแผนเกิดการบูรณาการ ภายใตสถานการณใหมที่เอาพื้นที่เปนตัวตั้งในการทํางาน”  
 

การประสานภาคีเครือขาย 
การทํางานตองมีการวิเคราะห ภาคีเครือขาย “การทํางานที่มีประสทิธิภาพและยั่งยืน” เราตอง

กลับไปดูสิ่งทีเ่ราทํา ผลที่เกดิวาใชหรือไม ถาไมใชเราตองดูที่วิธีการทํา ซ่ึงจะถูกกําหนดดวยวิธกีารคิด หากคิด
เหมือนเดิมทําเหมือนเดิม ก็ไมใชการใชการจัดการความรู 

สนับสนุนพ้ืนที่ในการดําเนนิงาน “พื้นที่” หมายถึงใคร อบต. หรือ...เราตองวิเคราะหตัวละครใหชัด 
เหมือนเลนกระดานหมากรุก เรามีหมากกี่ตัว แตละตวัเลนบทอะไร หากเราไมรูวาตัวไหนเลนอะไร เราก็เลน
ไมได ตรงนี้เปนการปรับวธิีคิดในการทํางาน “มองพื้นที่เหมือนหมากการทํางาน” หมากที่อยูในกระดาน
เหมือนภาคี เราจะตองวิเคราะหวาภาคีแตละตวัมีทุน ฐานอะไร เราจะตองกลับไปทบทวนวา เรามองเห็นหมาก
ทั้งกระดาน เห็นชางทั้งตัวหรือยัง 

การทํางานจะตองสรางการเปลี่ยนแปลง (ไมใชเพียงไดทํา) งานที่ทําจะตองสรางความ เปลี่ยนแปลง
จึงถือวาเปนการพัฒนา “ แตละปเราจะตองสรางการเปลี่ยนแปลงอะไร” เราจะตองวิเคราะห 

๑) ตัวละครมีกีต่วั 
๒) บทบาทเดิมและจุดเดน ทุนเดิมของเรามีอะไร 
๓) หากบทบาทเดิมไมพอจะตองเลนบทบาทเพิ่มหรือไม และบทบาททีถู่กคาดหวังเปนภารกิจของฝาย

พัฒนาองคกรจะตองวิเคราะห วาเขาทําอะไรดีแลว แตยังไมพอกับภารกิจ รวมทั้งเปาหมายจะตอง
ใหชัด   

     พอแบงกลุมงานเราคิดแบบแยกสวนไมได แตละคนจะตองรูวาตวัเองเลนบทอะไร งานพัฒนา
บุคคลากรตองชวยเพื่อน ติดอาวุธเพิม่ใหกับเพื่อน ดังน้ัน คนที่ทํางานภาคีเครือขาย ตองถามวาสมรรถนะ
ของคนที่ทํางานประสานภาคีเครือขายคอือะไร 

 
ฝายพัฒนาวชิาการ  
วิชาการมีสวนรวมในการสรางนวตักรรม (นวัตกรรมคือสิ่งใหม) เราจะตองเปดกวางที่จะเรียนรูใน

หลักคิด หลักทําของศาสตรอ่ืน ๆ ที่จะเกี่ยวของกับเรา ทางดานวิชาการ ใครเกงเรือ่งอะไร นาจะตองเก็บมาเปน
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คลังความรู เพ่ือการนํามาใชมานําตอยอด ความรูอยูในพ้ืนที่เยอะตองมีการจัดการเก็บมาเปนคลังความรู และ
ใหมีความงายตอการเขาถึงขอมูล สินคาเดนที่มีอยูในพ้ืนที่ ที่มีอยูมีมาตรฐานหรือไม ทําซ้ําไดหรือไม ใชในพ้ืนที่
อ่ืนไดหรือไม ขายตอไดหรือไม ขายผานภาคีไปถึงลูกคา (ประชาชน) สคร.มีทุนเยอะ แตไมไดรวบรวม และคัด
สรร เพ่ือนําไปใชประโยชน ขณะเดียวกัน สินคาบางตวัจะตองทําเพิ่ม เพระขณะนี้มีโรคใหมเกิดขึน้เรื่อยๆ   

การเชื่อมโยงกับภาคีเราจะตองรักษาความสัมพันธ ภาคี คือ เพื่อน เราตองรักษาความเปนเพ่ือน ซ่ึง
การเปนเพ่ือนไมตองเปนเรือ่งงานเสมอไป 
 แตกอนงานวชิาการอยูเฉพาะในกรอบของตัวเอง ตอไปงานวิชาการจะตองไปหนุนในเรื่องอ่ืน 
 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ  
“การสื่อสารที่ทั่วถงึและไดผลคืออยางไร” ตองยอนกลับไปดวูาที่ผานมาไดผลหรือไม ตองเหลียว

หลังกลับไปดู เพ่ือแลหนา ตองปรับจุดออนของเรา 
 สาร ที่เราจะสื่อ คืออะไร 
 ชองทางในการสื่อสาร ครอบคลุมหรือไมอยางไร ตรงนี้จะตองประเมิน ผูรับสาร รับแลวผลทีเ่กดิมีผลตอ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม หากไมเกิดเราจะตองมาทบทวน ทาํแลวประสิทธภิาพ ไดทุนนอยใชเวลานอย
แตไดผลเยอะ ประสิทธิผล ทําแลวคือไดผลอยางที่เราอยากใหเปน  
 
 การเตรียมพรอมและดําเนินการปองกัน 
 การตอบโตภาวะฉุกเฉิน คนที่เขามาเปนกรรมการประกอบดวยคนจากทุกภาคสวนหรือไม กรรมการ
ครบหรือไม รูบทบาทหนาที่ของตัวเองหรือไม ตองเช็ควา “กรรมการเขมแข็ง กรรมดี กรรมการที่เปนเลศิ 
คืออะไร” 
 จะตองมีขอมูลการวิเคราะหความเสีย่ง ขอมูลเราเทาทันสถานการณและพอหรือที่จะนํามา
วิเคราะหความเสี่ยง จะตองเปนขอมูลที่เชื่อมโยงกับสถานการณตางๆ 
 แผนตอบโต ตองตรวจสอบ แตละขั้นตอนวาเปนไปตามที่ควรจะเปนหรือไม เวลาซอมแผนดี แตเวลา
เกิดขึ้นจริงไมเปนไปตามทีซ่อม ตองดูวาเกิดจากอะไร อยางไร ตองกลับไปทบทวนวิเคราะหวามีวิธีการ
วิเคราะห หรือไม ซ่ึงเปน KM อยางหนึ่งที่จะตองทบทวนและหาวธิีการทําใหดีขึน้อยางที่ควรจะเปน 
 
 แผนงานและประเมินผล 
 “แผนที่ดีของ สคร.ควรจะเปนอยางไร และแผนทีดี่สรางไดอยางไร” 

แผนที่ดี คือ แผนที่บูรณาการและใชทนุอยางมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 
การประเมินผลที่ดี คืออยางไร ประเมินผลแบบเสริมพลังใชหรือไม...ขณะน้ีการไปนิเทศกงานตางเพ่ือ

จะรายงานวาเขาทะอะไรไดหรือไมดี หรือเรามีสวนเขาไปชวยเขาดวยในสวนทีเ่ขาไมได ฝายประเมินตอง
กลับมาดุวาเราวางหลักคิดหลักการทํางานอยางไร 
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 ฝายพัฒนาองคกร 
การพัฒนาองคกรคือการจัดทัพจัดทีม ฝายพัฒนาบุคลากร คือ ฝายเสริมศักยภาพใหทีม ซ่ึงจะตอง

ทํางานอยางเปนเอกภาพ...จะตองติดอาวธุใหคนทํางาน ...เปนหนาที่ของ ฝายบริหาร ที่จะตองอํานวยการให
เกิดพัฒนาคุณภาพองคกร บุคลากร – ทุกยุทธศาสตร ไมหนีเรื่องการจัดทัพ จัดคน  ตองมาดูวางานมีกี่กลุม 
แลวใครจะรับผิดชอบงานกลุมไหน  

 
 ทุกยุทธศาสตร จะเห็นวา ขณะน้ีคนทํางานมีสมรรถนะเต็มที่หรือยังทีจ่ะทําบทบาทใหดีที่สุด สิ่งน้ี     
ฝายพัฒนาองคกรตองประเมิน เพ่ือดูสิ่งที่จะตองเสริมศกัยภาพเพิ่มเขาไป 

 
 

นําเสนอ “การจัดการความรูในการทํางาน” 
 
หลักในการนําเสนอ : 

“การนําเสนอ ตองนําเสนอวา เรื่องที่เราคิดทั้งหมดคืออะไร เปาหมายปลายทางคืออะไร และเปาหมาย
รายทางคืออะไร และตอนนีเ้ราทํามาไดแคไหน” 

แตละกลุมนําเสนอ จากนั้นเปดใหวงรวมแลกเปลีย่น และตบทายดวยวิทยากรใหความเห็น 
ขอเสนอแนะ 

(๑) กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย “การบริหารความสัมพันธเครือขาย...” 
ความเห็น ขอเสนอแนะของวิทยากร : 
- ตองพยายามทําความชัดเจนวาเปาหมายอยูตรงไหน (เครือขายตําบล อําเภอ) เวลาทําตรงนี้จะตอง

นึกถึงตัวละครใหชัดวาเราทํากับใคร 
- เราตองสรางวาตัวชีว้ัดความสําเร็จมีกี่ตัว หากเราทําระดับอําเภอเราตองคลี่วาอะไรเปน

องคประกอบความเขมแข็งระดับอําเภอ 
- เอาตัววิสัยทศัน แปลงออกมาเปนตัวชี้วดั แลวเราจะหยิบตวัไหนขึ้นมาเปนเปาหมายในการทํา KM 

จะจับที่กรรมการ หรือตัวไหน  
- “การพัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวน” ตรงนี้เปนคาํโตๆ  
- ทางกลุมจะเลอืกอะไรเปนธงหลัก อะไรเปนตัวหัวปลาหรือเปาหมายในการทํา KM (เพราะงานภาคี

เครือขายมีเยอะ เราจะตองหยิบบางเรื่องมาทํา KM) เชน “วิธีการทาํกลไกใหเขมแข็ง”  กลไกคอืใคร 
พ้ืนที่ไหนที่เปนตัวสําเร็จมากที่สุด เราจะตองมีตัวชีว้ัด เราตั้งเปาอยางไร (๑๗ อําเภอ) เราหา
อําเภอที่สําเร็จมากไดหรือไม เพ่ือมาดูวา ที่เราทําสําเรจ็มากเพราะอะไร จะตองชีป้จจัยเง่ือนไขแหง
ความสําเร็จ จําแนกความสาํเร็จออกมา – ตองรูความรูที่จําเปนในการทํางาน เชน  “การรูเรา รูเขา 
ตองรูภาคี” (รูทุกข ทุนของเขา) อะไรที่เราจะตองรูเกี่ยวกับเขา เพ่ือจะทําใหเราทาํงานสําเร็จ” (การ
วิเคราะหชุมชน) 
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สรุป : ที่ทํามาดีแลว แตตองไปดูวา ขอบเขต เปาหมาย การใช KM อยูตรงไหน / ระบุความรูที่สาํคัญที่จะ
ทําใหงานสําเร็จคืออะไร เชน ความรูในการสรางวิสัยทศัน เพ่ือนํามาใชในการทํางาน / ทําไปแลวตองมีการ
ถอดบทเรียน / สิ้นปควรจะไดความรูเรื่อง “วิธีการทํางานงานกับภาคีเครือขาย”  

 
(๒) กลุมตอบโต “การจัดการปญหาอุทกภัย” 

ความเห็น ขอเสนอแนะของวิทยากร : 
- การถอดบทเรยีน ที่สําคัญคอื บทเรียนเดน ปญหามีหลายเรื่อง เราตองจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหา เพ่ือจะไดรูวาอะไรเปนเรื่องหลักเรื่องรอง  
- หากปน้ีนํ้าทวมอีก หากมีการจัดการที่ดีที่แลวก็จะมาจาก เหตุผล ๑) ไดมีการถอดบทเรียนจากปที่

แลว ๒) ไดมีการถอดบทเรยีนและเขียนคูมือ (คูมือไมใชตวัชีข้าด คูมือเปนตัวประกอบ) 
 

(๓) กลุม PAR กับการปองกันควบคุมโรค 
ความเห็น ขอเสนอแนะของวิทยากร : 
- การวิจัย ตองดูวา สิ่งที่เราอยากจะเห็น ปลายทางเปลี่ยนแปลงที่จุดไหน และจุดไหนที่ยั่งยืน ดังน้ัน 

จะตองทําปลายทางใหชัด ...ความยั่งยืนขึน้อยูกับกลไกอะไร 
- การขยายผล ตองดูวา เราจะนําอะไรไปขยายผล คือ การสรางกลไกเพื่อลุกขึ้นมาทาํเรื่องการลด

การสูบบุหร่ีหรือไม... 
- “การวิจัย” กับ “การจัดการความรู”  เราใชทั้งสองตัวได ขึ้นอยูกับวาชวงไหนจะใชอะไร ใชรวมกนั

ได ผสมผสานกันได 
- หากเราจะสรางกลไก เราจะตองระบุใหไดวา “อะไรที่จะเปนทุนในการสรางกลไก” (ทุนคือ อะไรที่

เรานํามาใชได) 
- การจัดการความรูกอนทํา จะตองมี ๑) กรอบคิดในการวิเคราะหและการมองในการวิจัย เชน กรอบ

คิดวาดวยเรื่องพฤติกรรมของการติดบุรี กระบวนการที่ทําใหติดมีอยางไร และโยงไปกับขอมูลที่เรา
จะไปเก็บอยางไร ๒) ดูงานที่วิจัยทีค่นอ่ืนทํามาแลว ๓) ทําวิจัยเล็กๆ เพ่ือสํารวจขอมูลในพื้นที ่ 

- การจัดการความรูระหวางทาํ เราไดนํา KM เขามาในลกัษณะ “การทาํวงการเรียนรู” การถอด
บทเรียนงานวจัิย การถอดบทเรียนไมใชไดความรูจากพื้นที่อยากเดียว คําถามคือ “หากเรา
ยอนกลับไปทาํวิจัยใหมเราเห็นจุดออนอยางไร หากเราทําใหมเราจะตองปรับใหมแนนอน” (ทํา
มาแลว ๑ ป ลองกลับไปทบทวนวามีจุดไหนบางหากเราทําใหมเราจะทําไดดี) 
 

(๔) กลุม สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ “การเขียนขาวแจกสือ่มวลชน” 
ความเห็น ขอเสนอแนะของวิทยากร : 
- ปลายทางควรเปน “การเขียนขาวไดดีเลศิ” KM เขามาเปนเครื่องมือในการปรับวธิคีิดวิธทีํา เพ่ือให

เกิดผลที่เราอยากได 
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- ผลลัพธ เราตองรูวา ๑) ขาวที่ดีหนาตาเปนอยางไร ๒) สื่อที่เหมาะสําหรับแตละกลุมเปาหมายควร
เปนอยางไร (ควรมีตวัอยางขาวที่ดี เกบ็เขาเปนคลังความรู) 

- การเขียนเปนทักษะ ตองมีชั่วโมงบินเยอะ และมีคลังคาํที่จะหยิบมาใชและโดนใจคนอาน ตองรูวา 
๑) ภาพขาวทีดี่ควรเปนอยางไร ๒) วิธีการเขียนขาวควรมีขั้นตอนอยางไร ซ่ึงกระบวนการเรียนจุ
เปน KM เม่ือเขียนแลวมาแลกกันอานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน วาเขียนแบบไหนจึงเขียนไดดีที่สุด 
(เหมือนทําอาหารแลวลองมาชวยกันชิม) 

 
(๕) กลุม ระบาดวิทยาและขาวกรอง “การใช Social Network” 

ความเห็น ขอเสนอแนะของวิทยากร : 
- “ความเขมแขง็ของเครือขาย” ควรจะตองมีหลักฐานรองรับ” โดยพฤตินัยเปนการจัดการความรู ทํา

แลวประเมินผลโดยการถอดบทเรียน “เราอยากจะใชมันเพ่ืออะไร เพ่ือตอบสนองอะไร..” (ตัวไหน
บรรลุ ตวัไหนไมบรรลุ) เพ่ือนําผลของการถอดบทเรียนไปยกระดับการทํางาน 
 

(๖) กลุมแผนงานและประเมนิผล “กลไกการติดตามและประเมินผลที่มีประสทิธิภาพ”  
ความเห็น ขอเสนอแนะของวิทยากร : 
- ผลลัพธของการประเมินอยูตรงไหน? วิธคีิดวิธีการทํามีอยูแลว  
- ลองดูวาเราจะจับเน้ือหาตรงไหนขึ้นมา หากกลไกนี้สามารถทําใหกลุมงานตางๆ ทํางานดวยความ

มีความสุข เชน จัดกระบวนการใหเกิดการสะทอนกับคนทํางาน  เพ่ือใหคนทํางานเห็นบทบาทของ
ตัวเอง เห็นจุดออน จุดแข็ง แลวใครจะไปชวยจุดออน? 

 
(๗) กลุมพัฒนาองคกร “แผนการจัดการความรู”  

ความเห็น ขอเสนอแนะของวิทยากร : 
- ความรูเดนของคนทํางานที่มีอยู และที่ตองการเพิ่มคืออะไร ความรูเดนของภาคีคืออะไร และที่

ตองการเพิ่มคืออะไร การรวบรวมความรูเดนจะเปนประโยชนในการขบัเคลื่อนงานของ สคร.  (ซ่ึง
เปนเรื่องที่จะตองจัดการตอ) 

- ขณะที่ปรับโครงสรางองคกร เรื่องที่องคกร คนในองคกรตองการมากที่สุดคืออะไร ๑) ความชัดเจน
ในบทบาทหนาที่ ๒) สมรรถนะในการทําหนาที่แตละอยางคืออะไร เชน เรื่องความรู เรื่องใจ เร่ือง
บริหารความรูสึก เปนตน... 

- การเขียน  (รายละเอียดใหไปใสในภาคผนวก) 
 

(๘) กลุม...การพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ  
ความเห็น ขอเสนอแนะของวิทยากร : 
- ตองมีการประเมินทั้ง “ผูใชบริการ” และ “ผูใหบริการ” 
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- ควรใหวงการเรียนรูมาบริหารความรูสึก โดยมีเปาหมายรวม คือ “การอยูดวยกันอยางมีความสุข” 
ตางฝายตางรบัผิดชอบ ภายใตตัวรวม เพราะการจัดการความรู “คนดีขึ้น งานดีขึ้น” 

- การใชแบบสอบถามขอมูลเพ่ือนํามามาใชในการปรับการทํางานอาจจะยังไมไดความจริง (เพราะ
อาจจะมีการเกรงใจกัน) ดังน้ัน ทุกคนตองเปดใจ และมารวมพูดคุยกนั 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม : 
(โดยวิทยากร : อาจารยทรงพล  เจตนาวณิชย) 

- การจัดการความรู อยูในวถิีชีวติอยูแลว หากใชฝกฝนใชบอยๆ ไมวาชีวิตหรืองาน ซ่ึงเราทําแลว
ไดสัมผัสจริง มันก็จะเขาเนือ้เขาตัวและขบัเคลื่อนไปได การทําซ้ําเพื่อใหเรามีทักษะมากขึ้น 

-  ตัวทีเ่ปนผลของการจูงใจคือการเปลี่ยนแปลง การสัมผัสประโยชนในการใชประโยชน เราตองไป
ทบทวนวาสิ่งที่เราตรงไหนที่ทําใหเรายังไมไดสัมผัสประโยชน 

- ในแตละกลุมงานตองถอยไปดูสมรรถนะเดน ความรูที่จําเปนของแตละกลุมงานมาใหได แลวคอยๆ 
เขียนออกมาเปนคูบทบาทของแตละหนวยงาน 

- การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร จะตองสรางความสําเร็จเล็กขึ้นมากอน เพ่ือใหเห็นผล การเห็นผล
ทําใหคนศรทัธา “ไมตองทําเยอะ ทํานอยๆ แตใหสําเรจ็” แลวก็จะเกดิพลังในการขยาย (หนุนให
สราง Best แลวนําไปขยายผล) 

 
“หากจะทําการจัดการความรูตอไปจะมีขอติดขัดตรงไหน...” (หากผูบริหารชวยแกขอติดขดัก็จะ

เปนรางวัลที่ดีที่สุด) 
 
ขอเสนอของผูเขารวม : 

KM กับการเขยีน ทําแลวจะตองเขียนออกมา การเขียนเร่ืองที่ทําออกมาเปนเรื่องที่ยาก   
คําแนะนําจากวิทยากร : .ใหลองเขียนเปนจดหมาย  ไมตองติดกรอบ...และตองมาดูใหชัดวา การเขียน

ติดที่ตรงไหน เชน อาจจะติดที่การถอดบทเรียนหรือเปลา สวนใหญคนจะขาดทักษะ เพราะเนนเรียนที่หลักกอน 
ซ่ึงจริง เราตองทําแลวคอยมาจับหลัก ตรงนี้เราจะตองเขาใจหลักการเรียนรูของคน  
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เอกสารแนบ 
(สรุปจากการบรรยายของอาจารยทรงพล  เจตนาวณิชย) 
 
รูจัก “การจัดการความรู” 
 
 คนเราจะทําอะไรไมมีใครทาํโดยไมไดใชความรู แตจะเปนความรูระดับไหน เชน การทํารานขาวมันไก
เราจะตองรูวาเราจะตองเร่ิมอยางไร คิดเปนขึ้นๆ เชน ขัน้แรกการเกิดราน เราจะมีกี่โตะ ภาชนะอะไร สั่งไกที่
ไหน ลองทําอรอยไมอรอย โดยของจริงจะมีการประเมนิโดยธรรมชาติ เชน ลูกคาบอกวาไมอรอย เราเองก็
จะตองเปลี่ยนเพราะเรามีเปาวา “จะขายขาวมันไกใหดีที่สุด ขายดีและไดกําไรมากที่สุด” ซ่ึงจะโยงไปวาคนตอง
เขารานมากทีสุ่ด ซ่ึงคนจะเขารานมากที่สุด ขาวมันไกจะตองอรอย เราตองคอยสังเกตลูกคาและคอยปรับปรุง
อยูเรื่อยๆ ก็จะทําใหเราซึ่งเปนคนขายไมจําเจ เพราะมีการพัฒนาอยูเรื่อยๆ ออกไปจากความเคยชิน เสี่ยงบาง 
คือ ไมทําอะไรจําเจ ตองทําอะไรแปลกใหมทําใหตื่นตวัเพราะทาทาย ... 
 หลักการนี้นํามาใชกับชวีิตและการทํางานได การหาแงมุมใหมจากการทํางาน หากเราเห็นแงมุมใหม
เราก็ไดขอคิดและวธิีการใหม   เชน รานขาวมันไกเราก็จะตองเรียนรูกับลูกคา เกบ็ขอมูลจากลกูคาและนํามา
ปรับปรุงราน มีวิธีการใหมๆ  เขามาเปนการดึงลูกคา น่ีคือ การทําการจัดการความรูในชีวติ   

การจัดการความรูดึงมาจากคนที่มีนิสัยชางสังเกต จับประเด็น แลวนํามาพัฒนางานตัวเองอยูเน่ืองๆ 
เชน ขาวมันไกยังไมดีที่สุด ลูกคาเขานอย เราจะตองกันกลับมาดูตวัเองวา “เราขาดอะไร” บางครั้งก็แอบดูรานที่
เขาขายดี” เพ่ือแสดวงหาความรู ความอยากที่จะทําใหกําไรและทํางานออกมาดีที่สุด จะตองมีการเรียนรูและ
เรียนลัดจากคนที่เขาทําไดดีที่สุด 
 ไมอยากเลยหากถือหลักวา “ฉันจะทําอะไร ฉันจะทําใหมันออกมาที่ดีสุด” ...หากทําออกมาดีที่สดุก็จะ
ทําใหฉันแสงวาหาความรู ดังน้ันก็จะเปนการสรางคุณภาพในตัวเอง  ไปอยูที่ไหนก็ไดเพราะมีคุณภาพอยูใน
ตัวเองแลว...อยาทิ้งโอกาสที่จะพัฒนาตัวเอง ใชการทํางานเปนการพัฒนาตัวเองใหมากขึ้น หากทําอยางนี้ไดสิ่ง
ที่จะติดกับตัวเรา คือ “ความรู คุณภาพในตัวเอง” ทั้งหมดทั้งปวงขึน้อยูกับ “วิธคีดิ” 
 
 การจัดการความรู  ทุกคนจัดการความรูในชีวติมาแลว แตจะจัดการในสิ่งที่ตัวเองชอบ เชน การจัดการ
ความรูในการขับรถ เปนการจัดการความรูที่อยูในวิถชีวีิต แตเรื่องงาน คนสวนใหญจะมองเปนภาระ ไมคอย
สนใจ และไมคอยพูดคุยมากวา ทําอยางไรที่จะทําใหทกุคนคิดวา “ฉนัทํางาน ฉันจะทํางานใหดีทีสุ่ด” ตรงนี้ไม
คอยมีการพูดคุยกัน 
 
 การฝกฝนศักยภาพ เราฝกไดแมแตเราไปทะเลาะกับเพ่ือนรวมงานก็เปนการฝกอบรม เราเจออะไร ถือ
เปน “แบบฝกหัด” เราเจออะไรเราฝกหัดกับมัน ฝกฝนกับมันจะทําใหเราปรับเปลีย่น เชน พอเจอคนใจรอนเรา
ตองอนทนหรือไม หรือแรงมาเราก็แรงไป เรากลับมาคิดทบทวนหรอืไม ทบทวนแลวปรบัใหมเชน เราตอง
อดทนสิ แลวมาดูผลวาแบบไหนมันดีกวากัน น่ีคือ การคิดแบบการจัดการความรู ทําอะไรทบทวนอยูเน่ืองๆ วา
เราทําอะไรแลวเรานํามาเปนครู ปรับเปลีย่นวิธคีิดวิธทีาํและวธิีทํา  



11 

 

การจัดการความรูใชไดกับชวีิตและงาน ..พยายามดูผลที่เกิดใหเยอะๆ เพราะจะเปนตัวตัดสินใหเราดูวา 
ที่เราทําไปผิดหรือถูก หากเกิดผลดีแสดงวาเราคิดถูกทาํถูก หากผลออกมาไมดี เราจะตองปรับวธิีคิด วิธีการทาํ
ของเราใหม 

การจัดการความรู  คือ การทํางานดวยปญญา อยูที่ ตั้งเปาหมายใหชัดวาเราอยากจะพัฒนาอะไร  
ความรูที่จะปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเปนเรื่องสําคัญ  ความรูหาไดไมยาก แตการแปลงความรูสูปฏบิัติจะยาก 
เพราะคนไมอดทนพอที่จะฝกฝน ไมอดทนที่จะทําอะไรซ้ํา ๆ นานๆ ซ่ึงก็เปนอุปสรรคอันหนึ่งในการพัฒนา
ตัวเอง 

การจัดการความรูจะมีประโยชน คือ เรากลับไปดูทีว่ิธคีดิวิธีการ เพ่ือปรับทศัคติ มีวิธีคิดที่ถูกตอง “คิด
เอางานเปนเครื่องฝกฝน ฝกสะสมความรู สะสมความรูในการทํางาน...” พอเอางานมาฝกคนก็จะเกงงาน เกงคน 
รูจักคนมากขึ้น ...การจัดการความรูเนนวา “ทําแลวตองวิเคราะหจะตองถอดบทเรียน หากคนเกงแลว ทําอะไรก็
งายไปหมด 

การจัดการความรู จะจัดการเพื่อใหไปสูผลงานทีเ่ปนเลิศ  การตองคิดผลลัพธที่ทาทาย เปน
ผลลัพธที่เราตองใชสมรรถนะที่ตางไปจากเดิม หากทําดวยสมรรถนะเหมือนเดิมผลก็จะเหมือนเดิม  “การ
ตองการผลลพัธที่กาวกระโดด เราตองแสวงหาสมรรถนะใหมพอสมควร ทําทุกครัง้ตองพัฒนาตัวเองทุนครั้ง 
“ตองการผลลพัธใหมตองใชวิธคีิด วิธทีําแบบใหม...การจัดการความรูมาชวยเรื่องการถอดบทเรยีน การวาง
ขั้นตอน (กอนทํา ระหวางทาํ และหลังทํา) การตั้งเปาหมาย การตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนที่ทํางาน
เดียวกันมาแลกเปลี่ยนกัน ก็จะเกิดการเรียนรูบนความตาง 

เราทําการจัดการความรูสําเร็จหรือไมใหดูที่ “ผลของงานที่มีความสาํเร็จตามเปาหมายที่วางไว” 
 
 โดยสรุป : 

“การจัดการความรู”  คือ การทําใหเปาหมายของเรา ของกลุม ขององคกร หรือของเครือขาย 
ใหสําเร็จ โดยกระบวนการจัดการใหไดมาซึ่งความรูและการใชความรู  
 
 ประเภทของความรู  

มีความรูฝงลกึ คือ ความรูที่มีอยูในตัวคน  สะสมในตวัคน บางครั้งก็อธิบายไมได พอเจอสถานการณจึง
รูวาตวัเองทําได  และความรูเปดเผย  คือ ความรูที่อยูในสื่อ ในตํารา ในโทรทัศน ทีม่องเห็นไดงาย 

การจัดการความรู ถาจะใหเขาใจงาย “ตองเร่ิมจากตัวเรากอน”  
วิธีคิด วิธีทําของการจัดการความรู 

การจัดการความรูโยงไปที่การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร และพัฒนาเครือขาย 
การจัดการความรูทําอยางไรใหคนมีความคิดอยากจะพัฒนาชีวิตและพัฒนางานอยูตลอดเวลา  
วิธีคิดของการจัดการความรู  คือ 

๑) ตองมีวิสัยทศัน ตองเห็นภาพรวมกัน  
๒) การจัดการความรูจะใหความสําคัญกับ การจัดการความรู “กอนทํา ระหวางทํา และหลังทํา” จะ

ทําอะไรก็ตามตองมีการจัดการความรูทั้งกอนทํา ระหวางทํา และหลงัทํา 
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- กอนทําตองเตรียมใหดี เตรียมใหรอบคอบที่สุด เรียกวา “การเตรียมเหตุดี ผลก็ออกมา
ดี”  

- ระหวางทํา เฝาดู ทําตองบันทึกรองรอย  
- หลังทํา ทําไปแลวก็ถอดบทเรียน เพ่ือเรียนรูจากสิ่งที่ทําไป  

๓) การจัดการความรู เชื่อวาความรูมีอยูในรอบคนรอบขาง เพียงแตเราจะสามารถเปดใจยอมรับ
หรือไม คนมักจะไมเปดใจเรียนรูกับคนรอบขาง เปนเพราะมีอคติตอกัน ไมชอบหนากัน 
 

วิธีทําของการจัดการความรู คือ 
๑) กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 
๒)  กําหนดขั้นตอนการทํางาน แตละขั้นตอนตองกําหนดความรูที่จําเปน  
๓) แสวงหาความรู  ถามผูรู เปดดูตํารา ดูใน Internet  หรือจากวงการเรียนรู 
๔)  ทดลองใชความรูและประเมินผล 

การจัดการความรู เปน “กระบวนการทางปญญา” ตองใชความละเอียด ความอดทน ความเพียร การคิด 
การฟง 

ผลลัพธของการจัดการความรู “ชีวิตและงานดีข้ึน” 
 
อุปสรรคของการเรียนรู คือ การไมเปดหู เปดตา เปดใจ เปดหัว เปดปาก เปดมือ  
เครื่องมือการเรียนรู อยูในตวัของเราเอง คือ ตา (การมอง)  สมอง (การคิด)  ใจ (การเปดใจ) หู (การฟง)  

 
การถอดบทเรียน 

การจัดการความรู  เชื่อวาความรูอยูในการปฏิบัติการ เพราะกอนลงมือทําตองผานกระบวนการคิด มี
วิธีการทํา ความรูอยูในผูปฏิบัติการ ความรูแฝงฝงอยูในการปฏิบัติ ความรูอยูในตวัคนทีล่งมือทําแลวทําสําเรจ็
แลว  

 “การถอดบทเรียน คือ การเอาอดีตมาเปนครู"”   
บทเรียน คือ ทําไปแลวนํามาทบทวนแลวไดขอคิดใหม  ซ่ึงจะเปนเรื่องอะไร ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ

เราที่เราจะถอดบทเรียนเร่ืองอะไร เชน การทํางานเรา ถอดบทเรียนเพื่อการดูจุดออนจุดแข็งในการทํางาน เพ่ือ
นํามาใชในการปรับปรุงการทํางาน  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียน เม่ือการถอดบทเรยีนแลวตองมีการคิดใหม ทําใหม เกิด
คุณภาพใหมในการทํางาน “สิ่งที่ทํากับผลที่เกิดจะตองโยงกัน” ทําอยางไร ผลเกิดอยางไร ทําแลวผลไมเกิด 
แสดงวาไมไดทําการจัดการความรู “อยาไปติดที่รูปแบบขอใหดูที่ผลทีเ่กิด” เพราะสิ่งที่เราทําทุกอยางหวังให
เกิดผล  เวลาประเมินจึงใหประเมินที่ผลที่เกิด  ดังน้ัน ทุกกิจกรรมเราจึงตองชัดเจนกับเปาหมาย วา “ทุก
กิจกรรมเราอยากใหเกิดอะไร”   

 
 

ขอเชิญชวนใหทุกทานนําการจัดการความรูไปประยุกตใช “เร่ิมจากทําในสิ่งทีต่ัวเองอยากทํา และ
อยากมากพอที่จะลงมือทํา แลวการจัดการความรูก็จะไปไดเอง...การเรียนรูจะเกิดประโยชน
เมื่อเราลงมอืทํา ...เร่ิมจากเรื่องเล็กๆ เมื่อเกิดความสําเร็จเราจะมีพลงัและกําลังใจ 




