
บันทึกการเดินทาง สู่งานมหกรรมการจัดการความรู ้ครั้งที่ 5 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 
KM – Inside – Lively Learning Land 

ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซน็เตอร์  เซ็นทรลัพลาซา่ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
 

 

ขอบอกถึงความรู้สึกท่ีได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ เพราะเป็นการไปร่วมงานครั้งแรกของเรา กับทาง สคส. สิ่งที่
คาดหวังในใจตอนนั้น คงเป็นการได้ไปเปิดมุมมองใหม่ๆ ได้เห็นโลกภายนอกว่าเค้าพัฒนาการไปถึงไหนกันแล้ว อาจ
เรียกได้ว่า ตัวเองเป็น “กบ” ในกะลา ก็ว่าได้ 555  

    

  

 

 

 

พวกเราเดินทางออกจากจังหวัดนคราชสีมาประมาณ 06.00 น. ของเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 โดยมี
หัวหน้าทีมคือ พี่โต้ง ธีรศักด์ิ พรหมพันใจ ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้โอกาสเราได้ไปเรียนรู้ ตามมาด้วย พี่จี๋ วิมลพรรณ พี่
เจ๊าะ พัชรา ต้องบอกเลยว่าวันนั้นพี่เจ๊าะ เตรียมพร้อมที่จะไปเรียนรู้อย่างเต็มท่ี เอกสารทุกอย่าง ใครเรียกหา พี่เจ๊าะ
ก็นํามาด้วย ส่วนสุภาพบุรุษ ก็มีด้วยกัน เสี่ยปอ หรือ พี่ประดิษฐ์ พี่เชษฐ์ พีนันท์ พี่นิยม และ เราเอง แต่คงจะไปไม่
ถึงที่จัดงาน ถ้าหากไม่มีพี่คนนี้ นั่นก้คือ พี่ตุ้ย พขร. ประจํารถเรา ขับได้ใจ มากๆๆๆ (แบบว่ารถด่วนคร้าบ) อ่อ เกือบ
ลืม เรามีพี่สาวอีกหนึ่งคน นั่นคือ พี่จงรักษ์ ซ่ึงเราแวะรับกลางทาง (ศตม.ปากช่องคะ) เราใช้เวลาเดินทางไปยัง กทม. 
ซ่ึงก็เป็นถิ่นที่ฉันคุ้นเคย 555 (จริงไหมเนี่ย) ประมาณ 09.00 น. เราก็ถึงที่หมายปลายทาง นั่นคือ เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

 จากนั้นทีมเราก็เดินทางไปสู่ ห้องที่เค้าจัดงาน ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ แต่พอไปถึงเค้าไม่ให้เราลงทะเบียนเพราะว่าเวลานั่น จวนใกล้จะเปิดงาน พวกเราจึงต้องขึ้นไปยังชั้น 5 
ก่อน เพื่อฟังการกล่าวเปิดงาน งานมหกรรม การจัดการความรู้ ครั้งที่ 5 ก้าวแรกท่ีเข้าไปในงานนั้น บรรยากาศใน
งานผู้ท่ีมาร่วมงานเยอะมากๆๆ (ขอบอก) เก้าอี้ท่ีนั่งแถบจะเต็มทุกตัว พิธีกรวันนั้นก็สวย น่ารัก จริงๆ น้ําเสียงที่พิธีกร
ใช้พูดเชิญคนมาร่วมงาน ไพเราะ และยังมีการเปิดเพลง มหัศจรรย์ KM ไปพร้อมๆด้วย ทําให้เรารู้สึกว่ากําลังเดินเข้า
ไปใน ดินแดนมหัศจรรย์ จริงๆ (เราคนเดียวนะ แต่คนอื่นไม่รู้ 555) 

            ลองมาดูเนื้อหานะคะ ว่า เพลงมีความหมายแค่ไหน อิอิอิ 

 



 
 
 
 
                                                    เพลง “มหัศจรรย์ KM” 

 
 
              เนื้อร้อง – ทานอง: ปิติพงษ์ ผาสุขยืด ศิลปิน: ปิติพงษ์ ผาสุขยืด (พีท วง OverMe) 

 
การจัดการความรู้ได้ยินมากมาย หากจะมาพร่ําสอน คงไม่เข้าใจ 
อยากให้เธอรู้สึก ลึกลงไปข้างใน เปิดใจ ให้ KM พาเราไปถึงฝัน 

(ดนตรี) 
คือภูมิปัญญา ไม่ใช่แค่ในตํารา ท่ีจะนํามาพัฒนาสร้างสรรค์ 
คือการทางาน ด้วยใจเบิกบาน สนุกสนานด้วยประสบการณ์ชีวิต 
หมดยุคยึดติด หวงความรู้ วันนี้เข้าสู่โลกของการแบ่งปัน 

(*) ช่วยแก้ปัญหา พัฒนาสังคม KM ช่วยเติมเต็มวันนี้ 
หากเราทั้งผอง คล้องร่วมฤดี จะต้องมีวันที ดีกว่าเมื่อวาน 

(ดนตรี) 
KM ภายใน ไม่ใช่ความจาใจ ท่ี ทุ่มไปเพียงเพื่อตัวชี้วัด 
คือความเป็นคน ท่ี ไม่มีตัวตน ย่ิงฉันให้ไปเท่าไหร่ ย่ิงได้รับ 
หมดยุคยึดติด หวงความรู้ วันนี้เขา้สู่โลกของการแบ่งปัน 

ซ้า (*) 2 ครั้ง 
เราจะไปให้ถึงที่ นั้น สังคมสุขสันต์ ท่ี แห่งฝัน สวรรค์ในความเป็นจริง 

ซ้า (*) 
ช่วยแก้ปัญหา พัฒนาสังคม KM ช่วยเติมเต็มวันนี้ 
หากเราทั้งผอง คล้องร่วมฤดี จะต้องมีวันที ดี มีแต่วันที ดี มีแต่วันที ดีกว่าเมื่อวาน. . . 

 
 
นี่เป็นเพียงเนื้อหาท่ีมองเห็นด้วยตา แต่ถ้าได้ลองฟังแล้วจะรู้สึกสนุกสนาน (แบบว่าอายุ 14 อีกครั้ง) เราได้

โ หลด เพลงมาแล้ วนะ  หาก มี เ ว ล าจะส่ ง เพล ง ไป เปิ ด ใ ห้ฟั ง กั น  สนุ ก ดี ๆๆๆ  หรื อหา โหลดฟั ง ไ ด้ ท่ี 
http://www.kmi.or.th/ นะคะ   

 
 
 
 
 
 
 



พิธีการก็ได้เริ่มขึ้น เราได้พบกับองค์ปาฐกระดับโลกทางด้าน KM นั่นก็คือ  
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แหะๆๆ ขอบอกว่าก่อนเข้างาน เค้าได้จัดหูฟังไว้ให้แลกเพื่อฟังการแปลภาษาด้วยนะคะ แต่แลกไม่ทัน เลย
ต้องฟังภาษาอังกฤษล้วนๆ แปลได้บ้างไม่ได้บ้าง สลับกันไปมา 5555 จากนั้น ก็เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานด้วย
ละคร ทีให้แง่คิดเยอะแยะ แต่รู้สึกว่าจะเป็นการดักคอเราก่อนนะ เพราะละครบอกไว้ว่า อย่ามัวแต่ถ่ายรูป แชะ แชะ 
จนไม่ได้เอาความรู้กลับไปเลยนะจ๊ะ แล้วดินแดนแห่งการเรียนรู้ ณ ตรงนี้ ถ้าไม่ลองเข้าไปศึกษาด้วยตนเองก็ไม่มีวันรู้ 
หรอกจร้า OK ป่ะ 

 
ก่อนจะไปผจญภัยในแต่ละฐานนั้น รูปแบบการจัดงานเค้าจัดได้ดีมาก และ

คนเยอะมากด้วย เริ่มต้ังแต่ป้ายID ท่ีทําให้กับผู้ร่วมงานในการเข้าฐานแต่ละฐาน 
(น่ารักมาก) ลองดูภาพกันนะคะ ในเรื่องของการแบ่ง Zone การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 
9 Zone ประกอบด้วย  

(1).หาดฝึกกระบวนท่า: เป็นโซนสําหรับผู้ท่ีเป็นมือใหม่หัดขับ KM  
(2).ทะเลTacit  เป็นแหล่งฝึกฝนและค้นหาการถ่ายทอดและดักจับ Tacit 

Knowledge ผ่านการทดลองปฏิบัติจริงตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ  
(3). ชนเผ่าจับเข่าคุย เป็น CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคม  
(4). เทือกเขาปันปัน เป็นพื้นที่ท่ีจะทําให้ท่านเข้าใจถึงประโยชน์อันย่ิงใหญ่จาก “การให้”  
(5). สะพานเชื่อมใจ โซนนี้จะมีเทคนิคดีๆ ของผู้ท่ีรับบทบาทเชื่อมประสาน ว่าทําอย่างไรจะทําหน้าท่ี

ประสานได้ดี   
(6). ศาลาศิราณี โซนนี้เป็นสถานที่นัดพบของ (Guru) และผู้ท่ีฝักใฝ่ใน KM 

หากใครมีปัญหาคาใจ ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่สามารถเปิดใจกันได้ท่ีนี่นะคะ  
(7). เกาะสุขสันต์ เป็นพื้นที่ท่ีแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศการทํางานอย่างมี
ชีวิตชีวานั้นเป็นอย่างไร  
(8). ประภาคารเกื้อกูล ในโซนนี้ “คุณเอื้อ” (Chief Knowledge Officer) จะ
มาเผยเทคนิคการที่ให้คนทํางานใช้ศกัยภาพของตัวเองอย่างเต็มท่ีจนสามารถไปสู่เป้าหมายได้ 
(9). บึงบูรณาการ เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงเครื่องมือการจัดการความรู้ หรือ KM กับเครื่องมือบริหาร

จัดการงานคุณภาพ 
ท้ังหมด 9 โซนนี้มีกิจกรรมให้เราทําโดยภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นการนําประสบการณ์ดีๆ มา

แลกเปลี่ยนกัน ซ่ึงฉันก็อยากเข้าร่วมทุกโซนเลย แต่
ติดตรงที่ข้อจํากัดนิดเดียวเท่านั้น ถ้าห้องไหนเต็มก็
ต้องรอรอบต่อไปนะจ๊ะ อิอิอิ 



คราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะลงไปผจญในดินแดนแห่งการเรียนรู้ KM Inside – Lively Learning Land กัน
แล้วนะจ๊ะ โซนแรกที่เราลงไปนั่นก็คือ โซนประภาคารเกื้อกูล ขอบอกก่อนนะว่าตอนแรกจะไปโซนหาดฝึกกระบวน
ท่า แต่ไปไม่ทันคนเยอะมากๆๆ สําหรับโซนประภาคารเกื้อกูลนั้น มีโอกาสได้ฟังเรื่อง “How to win & inspire 
people” โดยคุณวันชัย ธาดาดลทิพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฯ ปตท. อะโรเมติกส์ ฯ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากฐานนี้ก็
คือ การที่จะเป็นผู้นําแล้วให้คนอื่นทําในสิ่งที่เราชอบต้องมีการวางแผนก่อน ท่านวิทยากรได้ยกตัวอย่างให้เรา
มองเห็นภาพได้ชัดเจน นั่นคือ การที่เราอยากสร้างอะไรให้ประสบความสําเร็จ มีอยู่ 2 คําถามที่เราต้องตั้งไว้ในใจ นั่น
คือ เราอยากสร้างอะไร และ เราจะสร้างได้อย่างไร เราชอบคําพูดของท่านวิทยากร ประโยคหนึ่งนั่นคือ  

“มันง่ายนะที่จะได้ในสิ่งที่คนอื่นเค้าให้เรามา แต่มันยากตรงที่จะทํายังไงให้คนอื่นเค้ายอมรับ
เรา”  

 
หลายคนอาจสงสัยว่าหมายความถึงอะไร ก็คือการได้ตําแหน่งหน้าท่ีการงานมา ในฐานะผู้บริหาร แต่เราจะ

ทํายังไงให้ลูกน้องยอมรับในตัวผู้บริหารได้ ถึงตรงนี้วิทยากรได้ให้คําแนะนําหรือประสบการณ์ในการทํางาน การที่จะ
ชนะใจลูกน้อง ก็ขึ้นอยู่เทคนิคและกลวิธีของผู้บริหารแต่ละท่าน แต่ท่านใช้วิธีการง่ายคือ 

พยายามทําความเข้าใจลูกน้อง ดูความต้องการ รวมไปถึงดูประวัติ เพื่อที่จะทําความเข้าใจเค้าและจะได้
ช่วยเหลือได้ ให้ความสําคัญกับลูกน้อง สังเกตพฤติกรรมการทํางาน แต่ในส่วนนี้วิทยากรกล่าวไว้ว่า ผู้บริหารบาง
ท่านอาจไม่มีเวลา จึงต้องคํานึงจุดนี้ด้วย 

นอกจากนี้ท่านยังใช้หลักธรรมมาใช้ในกาทํางาน คือ อิทธิบาท 4   
คําว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซ่ึงมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสําเร็จ

ตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จในสิ่งใด ต้องทําตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซ่ึงจําแนกไว้เป็น ๔ 
คือ 

 
๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 

และ หลักพรมวิหาร 4 ความหมายของพรหมวิหาร 4 
- พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหาร
เป็นหลักธรรมสําหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจําใจที่จะช่วยให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิ 
หลักธรรมนี้ได้แก่ 
 

เมตตา  ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข 
กรุณา  ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
มุทิตา  ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
อุเบกขา  การรู้จักวางเฉย 

หากทุกคนได้ลองนําหลักธรรมมาประยุกต์กับการทํางานในชีวิตประจําวัน ก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียว  (จรงิไหมคะ)  
 
 



โซนที่ 2 ได้ข้าไปร่วมในโซนหาดฝึกกระบวนท่า สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
ฐานนี้คือ KM-Inside by Enneegram คือศาสตร์ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักกับ
ตนเองตามความเป็นจริง ทําให้รู้จักจริตนิสัย ศาสตร์นพลักษณ์นี้ได้แบ่ง
อุปนิสัย จิตวิญญาณของ คนออกเป็น 9 ลักษณ์ แยกนิสัยผู้คนออกเป็น 9 
บุคลิก 9 ลักษณะ การศึกษาตํารานพลักษณ์ทําให้เราเข้าใจบุคคลรอบข้าง 
ช่วยให้เราเข้าสังคมได้ การศึกษาอย่างลึกซ้ึงทําให้สังคมสงบสุข อันเป็นสุด
ยอดของสัจธรรม 

เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ “นพลักษณ์ ๙” ศาสตร์ท่ีทําให้ เราได้ค้นพบและเรียนรู้ตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญ
ท่ีเราจะไปทําความเข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความหลากหลายของความเป็นมนุษย์ เราต้องยอมรับว่าองค์กรมีคน
มากมายหลายลักษณ์ ดังนั้นการเข้าใจตนเองและคนอื่น เป็นการลดความขัดแย้งได้ดี นําไปสู่บรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีมีความรู้สึกท่ีไว้วางใจ ยอมรับ ปรับตัว ของคนในองค์กร 

กระบวนการทั้งหมด ไม่เน้น “การบรรยาย” แต่จะเน้นกิจกรรมให้คิด และ ปฏิบัติ บรรยากาศเต็มไปด้วย
สนุกสนานและได้ ข้ อคิ ด ดีๆ  ไ ด้ เพื่ อน ใหม่ รวมทั้ ง แลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์กัน 

กิจกรรมที่เราทําในครั้งแรกเมื่อเข้าไปถึงห้อง วิทยากรจะให้
เราวาดภาพความสุขของเราใส่ในกระดาษ จากนั้น จะให้เราเลือกลักษณ์ 
มา 1 ลักษณ์ จากท้ังหมด 9ลักษณ์ แล้วจัดกลุ่มแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
จากนั้นวิทยากรได้บรรยายว่าแต่ละลักษณ์มีคุณลักษณะอย่างไร ซ่ึงเราก็
ได้อยู่ในลักษณ์ท่ีคิดว่าตรงกับตัวเองเหมือนกัน แต่ไม่ขอเอ่ยตรงนี้นะคะ 
เพราะ อาย ๆๆ อิอิ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ คือ การรู้ว่าตนเองเป็นยังไง

และจะทํายังไง 
 
หลังจากเสร็จการร่วมกิจกรรมในโซนที่ 2 นั้น ถึงเวลาที่จะพักเติมอาหารสมองกันซะที แต่ว่าพวกเรากว่า

จะได้กินข้าวเที่ยงก็เที่ยงกว่าๆๆๆๆๆๆๆๆมาก เพราะมัวแต่เดินวนไปวนมาในห้าง 555 แบบว่า ไม่คุ้นเคยสถานที่
อะนะ แต่สุดท้ายก็ได้กิน (อิ่มไหมน้อ) 
 

จากนั้นใน Section บ่าย เราได้เข้าไปเรียนรู้ในโซนของ เกาะสุขสันต์ กับหัวข้อที่ว่า เชิญ-เชียร์-ชม กับ 
ปตท.อะโรเมดิกส์ รูปแบบก็เน้นการทํากิจกรรม มากกว่าการบบรรยาย พี่ๆวิทยากรเน้นเรื่องขององค์กร ว่า องค์กร
ต้องการคนอย่างไร ผ่านกิจกรรมเกมส์เป็นสิ่งสะท้อนออกมา  

โดยกิจกรรมแรกที่ว่าองค์กรต้องการคนอย่างไรนั้น พี่ๆวิทยากรให้เราเล่นเกมส์เวทีทอง ทายภาพว่าจะ
เลือกภาพไหน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จากนั้นมาเข้าสู่เทคนิคการเชิญ ซ่ึงใช้เกมส์เป็นสื่ออีก นั่นคือ 
ให้แต่ละกลุ่ม เขึยนปัญหาหรืออุปสรรคที่แต่ละคนเจอในการทํางาน KM พวกเราก็ใส่เป็นชุดเลย แบบว่าไม่หย้ังมือ 
แอบอึดอัดเล็กน้อย 555 แต่ดันผลิกพลัน พี่วิทยากรให้เปลี่ยนกลุ่มแลกกับกลุ่มตรงข้าม เพื่อที่จะเข้าสู่วิธีแก้ปัญหา
หากเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น พอเราอยู่ตรงนั้นได้มองอีกมุมหนึ่งที่คนอื่นเค้ามองปัญหาของเรา แล้ววิธีการ
แก้ไข ทําให้เราคิดว่า ทุกปัญหาย่อมมีทางออก เราชอบประโยคเด็ดๆหลาย
ประโยคที่ ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่น  



หากเราเจอปัญหาท่ีว่า “ทําไปทําไม KM ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมา เป็นภาระอีกต้ังหาก น่าเบือ”  
คนทํางานถ้าเจอแบบนี้ คงท้อละซิ เราเองก็เป็น แต่พอมาอยู่ในเวทีนี้ การแก้ปัญหา เค้ากลับบอกว่า 

“KMทําไปทําไมหรอ หลายคนอาจจะสงสัย ต่อให้คําตอบมากมาย ก็ไม่เท่ากับการท่ีคุณได้ลงมือปฏิบัติ คุณจะพบกับ
คําตอบของคุณเอง แล้วท่ีบอกว่า ไม่มีเวลานั่นคือ คุณใช้เวลากับงานหนึ่งชิ้นทําคนเดียวหรือเปล่า หากได้ลองใช้
เครื่องมือ KM ทํางาน ก็จะมีเครือข่าย เพื่อนร่วมงานมากขึ้น ช่วยกันทําจะได้เสร็จไวๆ” เราฟังแล้ว อะไรที่ดูเป็น
Negative ก็กลาย เป็น Positive ขึ้นมาทันที และที่ประทับใจอีกอันหนึ่งคือ KM เป็นเรื่องของ กรู กับ มรึง (พี่ๆเค้า
บอกมานะ) ชอบๆๆ เพราะทําคนเดียวไม่ได้หรอกนะเพื่อนๆ  
 เข้าสู่ภาคปฏิบัติมานานละ ขอเข้าภาคทฤษฎีซักเล็กน้อยละกัน พี่ๆวิทยากรแนะนําเทคนิควิธี ในการเชิญ
คนให้มาร่วมงาน  

การเชิญ เราต้องเชิญให้ถูกจริต เชิญให้เปิดใจ เชิญให้ร่วมวง อาจเชิญให้เค้าเปิดใจก่อน แถมการให้รางวัล
เล็กน้อย 

การเชียร์ ต้องสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจก่อน ให้เชื่อใจ (สร้างกําลังใจ/สร้างการรวมใจ) 
การชม ต้องชมให้ถูก ชมให้ดัง ชมให้ดี (สุดท้ายต้องชมด้วยความจริงใจนะคะพี่น้อง) 

 เวลาของการเรียนรู้ในวันแรกหมดลงแล้ว ประกอบกับ สมองเราก็เริ่มจะล้าเล็ก ๆแบบว่า อยากพัก (แต่
ไม่ใช่นอนนะ) อยากกินอ่ะ 555 ท้ังๆที่ก็มีขนมเต็มกระเป๋า แต่ขอเป็นอาหารมื้อหนักๆๆ ละกัน   
 

*************************************************************************************************** 
 
 

วันที่สองของการเรียนรู้ วันนี้เราตั้งใจจะเข้าไปฝั่งโซนหาดฝึกกระบวนท่าต้ังแต่แรก ก็รีบมากไปต่อแถวให้
ได้เข้าห้องนี้ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จ เราได้เข้าห้องนี้จริงๆ เย้ๆๆ (กระบวนท่า AAR แบบ กฟผ.) บรรยากาศใน
ห้องตอนแรกขอบอกว่า ดูจะเข่งขรึม เพราะต่างคนต่างไม่รู้จักกันเลยอ่ะ เราก็เกร็งๆเหมือนกันในตอนแรก 
กระบวนการกลุ่มนั้นช่วงแรกเป็นการบรรยาย เนื้อหาเกี่ยวกับการทํา AAR ซ่ึงเราก็คุ้นเคยบ้าง เพราะใช้อยู่นะ แต่พอ
มาช่วงที่ 2 เป็นการทํากิจกรรมกลุ่ม สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนในตอนแรกก็คือ ทุกคนในกลุ่มไม่พูดไม่จากันเลย 
หลังจากที่ได้โจทย์ให้ปฏิบัติตาม มีปรึกษากันเล็กน้อย กิจกรรมนี้เป็นการวาดภาพให้ขยายจากเดิม 9 เท่า ซ่ึงมีข้อแม้
ห้ามให้สมาชิกในกลุ่มนํากระดาษมาวาดต่อกัน ในตอนแรกหลังจากที่เข้าใจกติกา พวกเราในกลุ่มต่างลงมือวาดภาพ
กันคนละใบ แบ่งส่วนแต่ละส่วนกันอย่างชัดเจน ภายใต้ระยะเวลา 20 นาที ดังที่เห็นในภาพ......... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



พอเสร็จกระบวนการภายในระยะเวลา 20 นาที ผลงานที่ออกมาในรอบแรก คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พี่ๆ วิทยากรได้อธิบายให้เราเข้าใจว่า หากจะทํางานกับบุคคลที่เราไม่รู้จักในตอนแรก จะให้เกิดผลดีนั้น 

การสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หลังจากนั้นพวกเราก็ได้เริ่ม
กระบวนการ AAR ขึ้น โดยมีหัวหน้าทีมทําหน้าท่ีเป็น Facilitator และมีเพื่อนวิศวกรทําหน้าท่ีเป็น Note taker 
จากนั้นพวกเราก็ได้ลองชวนคิดชวนคุย ในหัวใจสําคัญ ของ AAR 4 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วย 

1. ตอนแรกที่ทํางานชิ้นนี้เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร แล้วผลท่ีได้เป็นไปตามที่คาดหวังไหม 
2. มีอะไรที่ทําได้เกินเป้าหมายไหม 
3. แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไร 
4. มีอะไรที่เราภาคถูมิใจกับงานชิ้นนี้ไหม 
เมื่อต่างคนต่างเสนอความคิดเห็น แล้วทีนี้เราก็จะมาหาข้อสรุปของการทํางาน นั่นคือ SAR ซ่ึงโดยปกติ

แล้วการทําข้อสรุปของงานใดๆ นั้นจะทําตอนเมื่อทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางเพื่อทําให้การทํางานมีคุณภาพมากขึ้น  
 

เราลองมาดูภาพเปรียบเทียบการทําAAR กันนะคะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก่อนทํา  AAR                                                   หลังทํา AAR 
 
ท้ังๆ ท่ีเป็นภาพภาพเดียวกัน ระยะเวลาเท่ากัน แต่ต่างตรงที่ มีการสื่อสาร การหาข้อตกลงร่วมกัน การใช้

เทคนิคต่างๆขณะปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต ลองคิดดูนะคะว่า ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากภาพสองภาพนี้ 
ฮะๆๆๆๆ ไม่รู้ว่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่า แต่เข้าใจมากกว่าเดิม ว่าการทําAAR ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นการพัฒนา
งานให้มีคุณภาพมากที่สุด 
 



บางคนจะรู้จัก AAR (After action review) เท่านั้น จริง ๆ แล้วการทํา BAR (Before action review) 
และ BAR (Between action review) ก็มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในการทํา KM แต่การทํา BAR นั้นอาจลือว่า
ไม่ใช่การตั้งธงไว้ล่วงหน้า 

FA เป็นบุคคลสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องเป็นคนที่รู้เขา รู้เรา รู้จังหวะในการซัก ในการเบรค เมื่อ
หลุดประเด็น หรือเวลาเกิน รู้ว่าใครจะเป็นผู้เล่าคนต่อไป ใครยังไม่ได้เล่า รู้จัก
สร้างบรรยากาศในการเล่า 

Note taker ก็เป็นคนสําคัญที่ขาดไม่ได้ การบันทึกมีหลากหลายวิธี แต่
หัวใจสําคัญก็คือบันทึกแล้วไม่เปลี่ยนความหมายและไม่ครบถ้วน หลังจากบันทึก
แล้วอาจต้องทวนข้อความให้ผู้เล่า และกลุ่มฟังว่า OK หรือไม่ ขาดสิ่งใดไปหรือไม่ 
และต้องการเพิ่มสิ่งใดอีก ท่ีสําคัญ Note taker ไม่ใช่คนที่จะสรุปผลการประชุมใน
ครั้งนั้น ๆ (ผู้สรุปท่ีแท้จริงคือคนทุกคนในกลุ่ม) 

AAR เป็นสิ่งที่สําคัญ แต่ส่วนใหญ่การทํา AAR คือขอให้ได้ชื่อว่าทํา AAR 
แต่เอาผลการทํา AAR ไปใช้ประโยชน์หรือไม่นั้น ยังไม่รู้ และยังไม่เห็น (อันนี้ต้อง AAR ของ AAR อีกที) 

 
 
AAR คนเดียวไม่สนุก คงต้องรอให้ AAR ท้ังกลุ่ม KM teams’  
บอกได้เลยว่าประทับใจฐานการเรียนรู้นี้มาก เพราะทําให้เราเข้าใจการทําAAR มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการ

ทบทวนการทํางานของตนเอง พฒันางานของตนเองให้ดีขึ้นนะคะ +++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรับการเดินทางในดินแดนแห่งการเรียนรู้นั้นใกล้จะมา ตอนจบแล้ว เพราะว่าโซนต่อไปที่เราได้เข้าไป
เรียนรู้นั่นคือ โซนทะเลTacit หัวข้อการค้นหา Tacit Knowledge ในแบบของ กฟผ. บางปะกง ใน Section นี้ เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการค้นหาTacit ซ่ึงโมเดลเรื่องของการจัดการความรู้ท่ีโรงงานไฟฟ้าบางปะกงใช้ 
คือ โมเดลผีเสื้อ แบ่งออกเป็นส่วนปีกซ้าย-ขวา ส่วนลําตัว  

ปีกซ้าย – เป็นการปฏิบัติ AAR 
ปีกขวา – คณะทํางาน Core 
ลําตัว – Facilitator 
 

 
ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนต้องอาศัยความร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับ

หัวหน้า ผู้บริหารต้องมีใจที่จะขับเคลื่อนเรื่อง KM ทุกภาคส่วนต้องมี
ใจที่จะรว่มมือกันทํางาน ซ่ึงลักษณะของการทําKM ท่ีโรงไฟฟ้าก็คงไม่
แตกต่างจากเรามากนักนะเพื่อนๆ แต่ต่างตรงที่ ท่ีโรงไฟฟ้าเค้าทําKM 
เพราะ KM เป็นเรื่องที่สนุก ถ้าได้ลองทําจริง ๆๆ สิบปากว่าไม่เท่าตา
เห็น สิบตาเห็นรึจะสู้ลงมือปฏิบัติเอง จริงไหมคะ!!!  

 
 
 
 



ในที่สุดก็มาถึงส่วนสุดท้ายของงานแล้ว นักเดินทางทั้งหลายก็ต้องขึ้นไปรวมตัวกันบนชั้น 5 เพื่อ จะAAR 
ภาพรวมของงาน แต่ลึกๆในใจของเรา (อยากขึ้นไปเพราะอยากได้ Note book) 555 เริ่มต้นด้วยการแจกเก้าอี้
กระดาษ SCG ในการร่วมสนุกแสดงความคิดเห็น และการฟังสรุปของตัวแทนวิทยากร บรรยากาศภายในงานยังคง
ครึกครื้น เสมือนว่ากําลังจะกล่าวเปิดงาน ผู้คนแน่นหนา 555 สงสัยทุกคนต้องแอบลุ้นรางวัลแน่นอน ในที่สุด      
ดร. ประพนธ์ ผาสุกยืด ก็ได้กล่าวปิดงานและกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานมหกรรมKM ครั้งที่ 5 นี้ และหวัง
ว่า ครั้งต่อไป จะมีโอกาสได้พบกันอีกครั้ง และเราก็หวังเช่นกันว่าจะได้ไปร่วมงานที่ย่ิงใหญ่ และมีคุณภาพ พร้อมกับ
ได้รับความรู้กับมาอย่างมาก มาย 

 
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้โนตบุคกลับมา แต่สิ่งที่เราได้ คือความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดดีๆ มุมมองอะไรใหม่ๆ 

ไม่เป็นกบในกะลา อีกต่อไป 555 และที่สําคัญ อยากขอบคุณพี่โต้งที่หากิจกรรมดีๆมาให้ ขอบคุณหัวหน้าไพโรจน์ท่ี
ได้ให้โอกาสไปศึกษาดูงานครั้งนี้ และพี่ๆทีมKM สคร. 5 ท่ีร่วมขบวนการไปกับเรา รอยย้ิม เสียงหัวเราะ ความรู้สึก
ดีๆ ท่ีเราจะร่วมแลกเปลี่ยนกัน ท้ายสุดแล้ว สิ่งที่ได้ก็คือตัวเรา เพียงแต่เราจะเก็บเกี่ยวและนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ พบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปัน Bye-Bye 

                              By _ Kajeab 

                                                                                          
 


