
 

   
 

รายงานการดูงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 5 KM Inside – Lively Learning Land 
ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ  22 – 23 พฤศจิกายน 2553 

นายเชษฐ  ศาสตรใหม  ตัวแทนกลุมสือ่สารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 ภาคแรก  
            เชาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ทีมตัวแทนของคณะการจัดการความรูของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โดยการนําทีม
ของคุณธีรศักดิ์  พรหมพนัใจ ผูคร่ําหวอดในวงการKM  ผมเองรูสึกตื่นเตนที่จะไดสัมผัสกับงานมหกรรมระดับBIG หลังจากสาละวนกับการลงทะเบียนที่ทาง
ทีมงานผูจัดไดแยกเปนโซน C โซน D ผมเองอยูในชองทางโซนC  มีหมายเลขID  C0443 เซ็นชื่อรับบัตรอาหารวาง ปายแขวนคอ  แสดงความมีเจาของ และ
กระเปาเปสะพายสีชมพู ภายใน มีหนังสืออยู 2 เลม  คือ เลมทีม่ีเปนสมุดบันทึกมีรายละเอียดของการจัดงาน  แสดงแผนที่ฐานความรูที่เราสนใจ หรือไมสนใจ
เอาไวในนั้น  สวนอีกเลมเปนเรื่องการจัดการความรูฉบับKM  Insideของ ดร.ประพนธ  ผาสุกยืด จากสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม สคส.( KMI ) 
     



                                          
                                                                  ภาพผูเลาเรื่องสัพเพเหระ  
 ภาคตอมา  
  ทุกคนเริ่มทยอยเดินเขาหองใหญ  ซึง่มีการจัดเวทีไวสวยงาม ประดับประดาดวยเสาโรมัน ประเทศกรีกอันแสดงถึงประเทศที่มีวัฒนธรรมแหง
ความรู เริ่มตนดวยการกลาวเปดงานโดย ศนพ.วิจารณ พานิช ประธานมูลนิธิ สคส.  และฟงสุนทรพจนจาก มร.อิคุจิโร โนนากะ ผมเองฟงไมรูเรื่องหรอกครับ 
เพราะลืมใชเครื่องแปลภาษาที่หนาหองประชุมเขาใหยืมได  เหมือนดูหนังฝรั่งที่ไมไดพากย  ชางเถอะใครๆเคากอไมรูเรื่องแบบเรากอคงมีเปนแน  และพอเขา
ปรบมือ เราก็ปรบมือบาง แตยังคงอยูในวงเวียนแหงความงุนงง   แลวกอมกีารแสดงละครสั้นลอเลียนสอดแทรกการชี้แจงฐานความรูตางๆวามี 9 ฐาน อันไดแก 
หาดฝกกระบวนทา   ทะเลTacit   ชนเผาจับเขาคุยกัน   เทือกเขาปนปน   สะพานเชื่อมใจ    ศาลาศิราณี    เกาะสุขสันต  ประภาคารเกื้อกูล    และบึงบูรณาการ 
โอย! มันชางหลายฐานจริงๆ    จากนั้นก็ถึงชวงอาหารวางที่เราชอบมาก   มีขนมและน้ําสมสด  ชางนารัก นากินครับ  
               “ทานผูเขารวมงานทุกทาน โปรดทราบ ตอไปนี้ทานจะไดเขายังฐานความรูตางๆ” เสียงเจื้อยแจวที่เคลาดวยความวุนวายเล็กนอย  ทุกคนตางเดินหา
ฐานความรูตางๆอยางขะมักเขมน  ผมเองก็ตั้งใจจะเขาฐานที่ทางทีมไดกําหนดไวกันกอนจะเดินทางไปรวมงาน คือ เกาะสุขสันต เพราะเห็นชื่อแลวมันนาจะ
สนุกตามชื่อของฐาน    แตพอเราเดินไปถึงหนาฐาน  ปายที่หนาหองเขียนวา   เต็มแลวครับ   อะไรกนัมันจะมีคนสนใจฐานที่เราตองเขาขนาดนั้นเชียวหรือ  ไม
เปนไร เดินไปดูฐานอื่นกอได ไมงอ  กอเลยเดินไป ดSูcheduleไป  ออ..เขาฐานบึงบูรณาการดีกวา เขารับไมอั้น พอเขาไป หองเขาประดับดวยตนกก ทําให
เหมือนไปนั่งในบึงอนาคอนดา   เอานา.. อยางไงตองไดความรูเหมือนกันแหละนา   



                        พิธีกรสาวสายกอสาธยายถึงผูจะมาใหความรูเปนทีมจาก ปตท. เคมิคอล  บริษัทน้ํามันหละมั่ง   วิทยากรกอมาพูดชักจูง วาเกง  ไมเกง  รู หรือไม
รู เปนสวนที่องคกรควรตรวจสอบแลวจึงหาสวนที่เปนสวนขาด แลวจากนั้นองคกรจะตองมีวิสัยทัศนและมีหัวหนาที่มีความเปนภาวะผูนํา เปนตนแบบ  เปน
พอเลี้ยง เอย ..พี่เลี้ยงFacilitatorใหการสนับสนุน อํานวยความสะดวก   มองไดรอบดาน  สวนผูปฏิบัติทุกทานในองคกรจะตองเรียนรูเปนฝายๆ เขาเรียกวา CoP  
Communities  of  Practice โดยเรียนรูจาการCoaching หรือTraining และสรปุบทเรียนใหเปนรูปเลมและจัดเปนหมวดหมู  และยังกลาวอีกวาหัวใจของการ
ดําเนินงานKM คือ ผูนําเขารวม กําหนดนโยบาย เชน หากมีการรับพนักงานใหมตองมีการTrainงานกอน เพื่อลดการOrientateของผูบังคับบัญชา และสดุทาย
ควรมีการออกแบบการใหรางวัลเปนผลตอบแทน เชน เกียรติยศ  เงิน หรือสวัสดิการตางๆ  จบ...ผมไมมีเรื่องซักถาม เพราะบริบทของเขาเปนหนวยงานเอกชน
มีรายไดและผลตอบแทนสูง  สวนที่ทํางานเราเปนหนวยราชการ มันจะทําไดไมหนอ? (คําถามในใจ) 
                           
 แลวกอภาคตอมา  
              แลวผมกอมานั่งพิจารณาฐานความรูที่นาจะมีบริบทคลายๆหรือเหมือนกับเราในตารางฐานความรูตางๆ   ฐานที่สองกอฐานเดิมนะแหละ บึง
บูรณาการ   ชอบอยูในบึง แตคราวนี้เปนทีมงานจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หนวยงานนี้จะเนนเรื่องเทคโนโลยี่และระบบสารสนเทศเขามาจัดการ
ความรู โดยใหเหตุผลวา ITมันชวยใหเกิดการSpeed  upใหการจัดการความรูไดรวดเร็วขึ้น   ผมเองกอเลยจับไมคซักถามวา “มันจะมีขอขัดของบางไหมครับ? 
เพราะระบบสารสนเทศมันตองมีการUpdateอยูเสมอ”   เขาตอบวาไมมีปญหาอะไรเลย  ผมเลยคิดวา จากประสบการณของผมที่ประสบมามันนาจะมีปญหา 
เชน หากเกิดไฟฟาดับ โรงพยาบาลที่ใชระบบแบบนี้กอทํางานแทบไมได  ชางเถอะ.. เราคงคิดมากไปเอง 
                      สวนฐานที่สาม ศาลาศิราณี  ใชหองแรกที่มีการกลาวตอนรับผูเขารวม จึงรับคนไดเยอะ วิทยากรคือ ทานนายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ ์มาพูดถึง 
ความเชื่อมโยงระหวางKM , Strategy และPolicy  ทานตอบปญหาทีละประเด็น สรุปคือจะตองมีการกระตุนใหองคกรเกิดการเรียนรู โดยผลที่ได คือ  ทาํใหคน
ในองคกรเกงขึ้น  ไดขอมูลเก็บอยางมีระบบ  ไดผลงานตามเปาหมายหรือตอบตัวชี้วัด  สุดทายองคไดการเรียนรู  เปนองคกรหนึ่งที่ดําเนินการเรื่องการจัดการ
ความรูที่ประสบความสําเร็จ และทานจะยายไปอยูหนวยงานอื่น ลูกนองของทานกอจะดําเนินการตอไป ตามเจตนารมณของทาน   สาธุ.........ขอใหเปนเชนนั้น  
และเปนเชนนั้นตลอดไป เพี้ยง! 



                      ฐานที่สี่ ประภาคารเกื้อกูล เปนหองที่มีหอประภาคารอยูดานหลังผูนําเสนอ  เปรียบเหมือนการชี้ชองทางใหการเดินเรือแหงความรูไปไดตลอด
รอดฝง   หัวขอเรื่อง คือ หมอผูสรางทีมปฐมภูมิเมืองสองแคว โดยนายแพทยนิพัธ  กิตมิานนทแหงโรงพยาบาลพระพุทธชินราช ทานนําคําสองคําที่กินใจผมมา
กลาว คือ คําวา “ หัว”  กบั “หนา”   โดยหัว ควรเปน  หัวขบวน    หัวคิด   หัวใจ   สวนหนา  ควรเปน หนาตา  หนาตาง และหนาราน  ผมชอบมาก แตนั่นเปน
แนวคิดจากผูนําที่มีมุมมองที่ดีและใหความสําคัญกับการจัดการความรู  จนสามารถทําให โรงพยาบาล   สถานีอนามัย และประชาชนประสานกันไดและ
ดําเนินการดานการบริการไดเปนอยางดี และเปนตัวอยางแหงความสําเร็จของการบริการดานสาธารณสุขของเมืองสองแคว  ผมไมมีคําถาม 
                     ฐานที่หา เกาะสุขสนัต  ฐานนี้ผมเองตองกุลีกุจอ กลัวไมทันไดเขาไปใชบริการ พอเขาไปทุกคนตองถอดรองเทา  กลิ่นถุงเทามันชางเยายวนจนบาง
คนตองปดจมูก ผมเองกอรูสึกไดวา เราควรจะอยูดานหลัง เพราะถุงเทาเราก็มีกลิ่นเหมือนกัน   วิทยากรเปนกลุมผูใหสุขศึกษาแกผูปวยเบาหวานของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  จังหวัดนครพนม มาไกล อีสานเหมือนเราดวย  ตองสนุกแน  คนบานเดียวกัน เขาจะจั่วหัวเรื่องดวยการใชบทเพลง
และกิจกรรมเขาจังหวะพรอมสอดแทรกดวยสาระในการปฏิบตัิตัวของผูปวยบาหวาน วาควรลด หวาน มัน เค็ม กินผัก และหมั่นออกกําลังกายประจํา ทําให
ผูปวยเบาหวานที่มาใชบริการไดใชเวลาวางในชวงการรอตรวจไดรองเลนเตนรํา  โอย! มวนซื่นหมูเฮา เขาไดกับจริตของชาวอีสานที่มักมวนอยูแลว  แมนบ? 
ผมเองในฐานนี้ผมซาบซึ้ง เพราะการบรูณาการการจัดการความรูดวยบทเพลงและกิจกรรมเขาจังหวะมันเปนแนวทางหนึ่ง ซึ่งเปนที่ยอมรับ และใชไดดี สวนจะ
ใชกับโรคอื่นๆกอนาจะไดนะ    สื่อสารกันดวยภาษาเดียวกัน เพราะเรามัน..... คนบานเดียวกันอีกนั่นแหละ 
                      ฐานที่หก ผมกลับมานั่งในฐานประภาคารเกื้อกูลอีกครั้ง มารูจักนํา ทํางานใหสนุก ทกุเสียงตองรับรับฟง  เติมพลังดวยรางวัล โดยมีวิทยากรผูให
ความรู คือทานนายแพทยสุรเดช วลีอิทธิกุล ผูอํานวยการ สปสช.เขต 13 กรงุเทพฯ  ทานมากลาวเนนในเรื่องคุณเอื้อ หรือผูนําขององคกรที่ตองใหอิสระทาง
ความคิดแกทุกคน บริหารจัดการแบบพอปกครองลูก  สรางบรรยากาศที่เอตอการทํางาน อยามุงหวังผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว  โดยทานไดใหแงคิดสําหรับผู
ที่เปนผูนําขององคกร หรือผูกําลังจะเปนผูนําขององคกรเชนผมเปนตน คือ ควรรับฟงความคิดเห็นอยางเปดใจ  แสดงความจริงใจ และจริงจังใหลูกนองเห็น 
สนับสนุนอยางเหมาะสม และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางคอยเปนคอยไป ซื้อใจลูกนองและผูใตบังคับบัญชา  มีคําคําหนึ่งที่พิธีกรไดกลาวเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของทาน วา “ ตองจัดการความรูสึก กอนการจัดการความรู”   โอย! โดนใจผมจังเลย   เอาเปนวามันเปนการไดเรียนรูวิธีการจูงใจใหเกิดการโนม
นาวจะเกิดการเรียนรู   นบัวาไดคําคมมาเยอะจนจําแทบไมได  
 



           ภาคจบ  
                      ฉากสุดทายคณะทํางานมีการฉายเบื้องหลังความสําเร็จ มีการขอบคุณผูสนับสนุน และยกยองชื่นชมทีมงานที่ทํางานนี้สําเร็จไดดวยดี ซึ่งผมคิดวา
ดีมากซะดวยซ้ํา     โดยกอนจากเราและคณะและทุกๆคน  ไมใชซิ...  สวนใหญมาลุนรางวัลกับNotebook  จํานวน  2 เครื่อง  และเครื่องPrinter อีก 3 ตัว  ทาน
ผอ.สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคมไดมากลาวขอบคุณและปดงาน  โดยกอนจบไดมีการจับรางวัล ทุกคน...ลุน  โอมเพี้ยง!ขอใหเปนเราเถิด   ได
โปรด สาธุ แลวแตจะขอ    สุดทาย ตัวผมเองกอถูกรางวัลที่หกเหมือนเดิม    แมจะกลับบานมือเปลา  แตในสมองเต็มเปรี่ยมไปดวยเรื่อง การจัดการความรู  ป
หนาฟาใหมผมหวังวางานมหกรรมดีๆ อยางนี้คงจะไดมีใหคนรุนใหมไดมาสัมผัสอีกนะครับ     สวสัดีครับ 
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ตัวอยางบางตอนแหงการเรียนรู  ในมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 5  
 

 
 


