
สรุปบทเรียนจากการเขารวมงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ คร้ังท่ี 5 
ระหวางวันท่ี 22-23 พฤศจิกายน 2553   ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร  เซนทรัลลาดพราว กรุงเทพฯ 

              
โดย..  พ.ต.หญิงวิมลพรรณ  กมลเพ็ชร กลุมพัฒนาวิชาการ 
 
 ปนี้เปนปที่ 2 ที่ไดรับเกยีรตใิหเปนตัวแทนการเขารวมเปนคณะกรรมการ KM  ของ สคร.5 จึงมีโอกาสได
รวมเดินทางไปงานมหกรรม KM ในครั้งนี้  ผูรวมเดินทางเปนผูรับผิดชอบงาน KM ของแตละยุทธ  จํานวน 9 คน 
ออกเดินทางโดยรถตูของสํานักงานไปถึงงานก็ไดเวลาทีจ่ะทําการเปดงานพอดีทางผูจดัจึงพักการลงทะเบียนไว
กอนและใหพวกเรารีบเขาไปรวมในการเปดงานซึ่งกลาวเปดโดย นพ.วิจารณ  พานิชจากนั้นเปนการปาฐกถา
พิเศษโดยโปรเฟสเซอร อิคิลจิโร โนนากะ ชาวญ่ีปุนบรรยายเปนภาษาอังกฤษเนื่องจากแลกหฟูงแปลภาษาไมทนั
เลยฟงไมคอยรูเร่ืองเทาไหรจับใจความวาเปนหลักการของ KM และเทคนิกการนํา KM   ไปใชในการทํางาน ตอ
ดวยละครเวททีี่สะทอนธรรมชาติของการเขารวมประชุม สัมมนาที่จัดกนัทั่วไปคือดไูปฟงไปโดยไมไดใสใจและ
เปดใจรับสิ่งทีผู่จัดพยายามทุมเทจัดให  แลวก็กลับไปโดยไมไดอะไร  เมื่อเจอปญหาถึงไดรูตัววาไมนาปลอยเวลา
ดีดีใหสูญเปลา  ใชคนแสดงไมกี่คน-อุปกรณไมกี่ช้ิน แตสรางความประทับใจแกผูชมไมนอย  ดวยบทที่รอยเรียง
ไดโดนใจผูรวมประชุมเปนอยางยิ่ง  ใชตัวเดินเรื่องหลักเปนหนุมสาว  2 คนที่บังเอิญมาเจอกันในการประชุม KM 
Inside-Lively learning land (Theme งาน)  ทั้งคูเอาแตถายรูปสนุกสนานทําตัวไรสาระโดยไมใสใจเนื้อหาอยาง
ลึกซึ้งในแตละแหลงความรูที่จัดเตรียมไวให  ไมวาจะเปนที่หาดฝกกระบวนทา, ทะเล Tacit, เกาะสุขสันต, ชนเผา
จับเขาคุย, เทือกเขาปนปน, ประภาคารเกื้อกูล, บึงบูรณาการ  หรือแมแตศาลาศิราณี  พอจบหลักสูตรก็ไมไดแกน
ความรูอะไร กปัตันซึ่งเปนผูปกครองดินแดนแหงนี้จึงสงทั้งสองกลับเขาไปคนหาแกนความรูอีกครั้ง  ทั้งคูสนใจ
ใฝหาความรูและฝกทักษะตางๆ  จนในที่สุดจบหลักสูตร  และกําลังจะเดินทางกลับพบอุปสรรคเรือเจอพายุคล่ืน
ลมแรงโหมกระหน่ําก็นําความรูเทคนิก วิธีการตางๆที่ไดรับมาแกปญหาไดสําเร็จ  จึงเห็นคุณคาของการใฝหา
ความรูในเชิงลึกทั้งความรูที่เขียนออกมาเปนตําราและความรูที่แฝงเรนอยูในตัวคน  หลังดูละครจบก็ไป
ลงทะเบียนไดถุงยงัชีพมาหนึ่งใบมีสมุดบนัทึก แผนที่ตัง้และตารางกําหนดการของแหลงความรู  อาหารวาง    
ปายหอยคอไวเก็บแตม  พอเขารวมกิจกรรมไหนก็จะไดบัตรมาเสียบเพิ่มเพื่อสรางความภาคภูมิใจแกผูเปนเจาของ
และเก็บไวเปนที่ระลึก  จากนั้นตางคนตางแยกยายกันไปตักตวงความรูตามแหลงความรูที่ตนสนใจ   
                                   

                
 
 



 
บางแหงที่มีการฝกทักษะหรอืใหทํากจิกรรมก็จะมกีารจํากัดผูเขา  ตอนแรกกะวาจะไปหาดฝกกระบวน

ทา ในหวัเร่ือง “มณฑลชีวิตกับความรูและความสุข”  แตไปไมทันมัว่แตไปลงทะเบียนอยูเลยตองเขาที่ที่เขาไม
จํากัดจาํนวนจงึตัดสินใจเขาประภาคารเกื้อกูลในหวัเร่ือง “How to win & Inspire people” โดย คุณวนัชัย ธาดาดล
ทิพย  รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. เปนการเลาเรื่องหลักการทํางานใหประสบความสาํเร็จและไดใจ
ผูรวมงาน หลักการสวนใหญที่ใชคือหลักธรรม พรหมวิหาร 4, อิทธิบาท4, ฯลฯ                                      

พักรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนยอาหารของเซ็นทรัลแลวรีบไปจองที่เขาเกาะสขุสันตในหวัเร่ือง 
“เชิญ เชียร ชม” กับปตท. เปนการเลาใหฟงถึงเทคนิกวิธีการเชิญชวนผูรวมงานใหเขารวมเปนทีมทํางาน KM และ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคและไมพึงประสงคของผูรวมงาน ใชเทคนกิการเลาเรื่องแบบมีสวนรวมโดยแบงผูเขาฟง
เปน 2 กลุมในขณะที่เลาไปกจ็ะมีกจิกรรมใหผูฟงแขงกนัเลือกภาพที่สัมพันธกับเนื้อหาท่ีกําลังเลาอยูโดยใหยกมือ
ฝายไหนยกมอืเลือกภาพที่ถูกตองมากกวาไดคะแนนในขอนั้นไป  เชน คุณลักษณะที่พึงประสงคและไมพึง
ประสงคของผูรวมงานกจ็ะใหเลือกภาพเอม็150 กับชาเยน็, ปลาหมอกบัปลาฉลาด, เรือเขาทากับเรือในทะเล ฯลฯ 
หรือใหทายภาพฝายไหนทายไดกอนไดคะแนน เชน ภาพเชาชามเย็นชาม, มือไมพายเอาเทาราน้ํา เปนตน  จากนั้น
ก็แบงกลุม  กลุมละ 8-10 คน ชวยกันคิดปญหาอุปสรรคที่เคยไดรับจากการชวนเพื่อนรวมงานทํา KM และชวยกัน
คิดวิธีแกไข  ไดแนวคิดวิธีการแกปญหาดวยมุมมองในเชงิบวกมากมาย  เชน  
- ทําแลวไมเหน็จะดีตรงไหน  ยังเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง  
+ จะเปลี่ยนแปลงและดขีึ้นแนถาไดคนมคีวามสามารถอยางคุณมารวมงาน 
-จะรีบไปรับลูกไมมีเวลา 
+คุณเปนคนเกงทําไดอยูแลว ถานําหลักการนี้ไปใชดวยทีบ่านก็จะเปนประโยชนกับลูกและคนในครอบครัวดวย 
-เร่ืองของมึงกไูมเกี่ยว 
+เกี่ยวซิเพราะ KM เปนเรื่องของ KU กะ MUNG   
………….. เปนตน  

                                                   

                                                                   

                                                                                                            



จบการคนหาสมบัติ(ความรู) จาก KM Inside-Lively learning land ในวนัแรก เขาพกัที่โรงแรมยาน
ปฏิพัทดิ์พักกะนองเจี๊ยบ กินขาวที่รานอาหารแถวโรงแรมที่พัก จากนัน้แยกยายกนัเขาหองพักไปดูกีฬา
เอเชี่ยนเกมส ไทยชิงเหรียญทองมวยกะตะกรอ  ไดทั้ง 2 เหรียญ เย! อาบน้ํานอนอยางมีความสุข 

                               

                                     
 เชาวันใหม  วางแผนไววาจะเขาหาดฝกกระบวนทาใหจงไดเพราะเปนหวัขอที่สนใจทีสุ่ด “กระบวนทา 
AAR แบบ กฟผ. รีบไปเขาแถวจองทีแ่ตเชา  และก็..ไดอยางหวุดหวิด..  ไมผิดหวังเลยกับการเลือกเขาคนหา
ขุมทรัพยที่นี่  กอนเขาไปในหองจะมกีารจบัสลากเลือกกลุมกอนโดยคนในกลุมจะแยกกนัอยูจากหลายหนวยงาน 
จากนั้นก็นําเสนอหลักการ AAR และตัวอยางแนวทางการปฏิบัติของ กฝผ. ดวย ppt.  และใหทดลองฝก AAR กัน
ในกลุมจากการกําหนดใหทาํกิจกรรมรวมกันคือใหขยายภาพวาดที่มีอยูเปนเกาเทา  โดยใหทุกคนในกลุมไดมี
สวนรวมในการวาด  สามารถพูดคุยปรึกษากันไดตลอด หามนํากระดาษที่วาดมาตอกนัในทกุกรณี  ดวยวัสดุทีจ่ัด
ไว   ภายในเวลา 20 นาที  หลังทําเสร็จก็ใหทําการ AAR กัน โดยมีประเด็นคําถามในการสนทนาคือ 
1) เราคาดหวังจะไดอะไรจากการทํางานครั้งนี้ ผลที่ไดตางจากคาดหวังหรือไมอยางไร  
2) มีสวนไหนบางที่เราทําไดดกีวาที่คาดหวังไวเพราะเหตใุด 
3) ส่ิงที่ยังเปนปญหา ไมเปนไปตามที่คาดมีอะไรบางเพราะเหตใุด 
4) ในการทํางานครั้งตอไป มีสวนไหนที่เราสามารถทําใหดยีิ่งขึ้นไดบาง  ทําอยางไร 
และกตกิาในการสนทนาคือ 
1) เปดใจรับฟง ไมตัดสิน ใช/ไมใช 
2) เปดโอกาสใหทุกคนไดพูด 
3) ไมพูดแทรก พดูทีละคน 
4) ไมแยกวง ไมคุยกลุมยอย 
5) ไมพูดโนมนาวใหผูอ่ืนคลอยตาม 
หลักการฟง 
1) ฟงแบบรับไวกอน  ฟงแบบเขาใจอารมณและความรูสึก 
2) แขวนการตัดสินผูอ่ืนโดยความคิดตน 
3) มีน้ําใจตอผูอ่ืน เปดโอกาสใหผูอ่ืนพูดสิ่งทีอ่ยูในใจ และเปดโอกาสใหเราฟงเขาอยางเขาใจ 
4) คิดตาง ไมใช คิดผิด  แตกตาง  ไมใช  แตกแยก 
หลักการสะทอนความเหน็ 
1) กลาเผชิญกับความจริง  พูดอยางตรงไปตรงมา 
2) กลาบอกความคิด ความเชื่อของตนอยางเปดเผย 
3) กลาที่จะวิจารณตนเองและผูอ่ืนอยางสรางสรรค 



มีวิทยากรประจํากลุมคอยใหคําปรึกษา  และคอยชี้แนะแนวทาง 
กอนดําเนินการแตละกลุมทําความรูจักกนักอน  และรวมกนัแบงหนาที่กนัในทีมมี   
คุณอํานวย  นาํสนทนา หาขอสรุปรวม 
คุณกิจ ผลัดกนัสะทอนความเห็นตอการทํางาน 
คุณลิขิต คอยจดประเดน็ 

สรุปขั้นตอนการทํา AAR ได  ดังนี ้
หลังจากปฏิบตัิงานแลวเสรจ็ 
1) ทบทวนผลงานของตนเองและกลุมโดยการตอบประเดน็คําถามทั้ง 4 ขอ (ในใจ) 
2) คุณกิจผลัดกนัสะทอนความเห็นตอการทํางานที่ผานมาอยางนอยคนละ 1 คร้ัง 
3) คุณอํานวยนําหาขอสรุปรวม ในประเด็นตางๆที่คุณลิขิตบันทึกได 
4) คุณอํานวยนําหา SARs คุณลิขิตบันทึก SARs และนําไปปรับใชในการทํางานครั้งตอไป 
AAR เปนเครือ่งมือสําคัญในการพัฒนาใหการทํางานมคีุณภาพอยางตอเนื่องหากผูรวม AAR เขาใจ 

หลักการและมกีารสรางบรรยากาศในการจัดกระบวนการขั้นตอนที่ดี  นอกจากนั้นการบันทึกผลการ AAR ที่นา
อาน และนําผลไปใชประโยชนจริง  มีการทบทวน SARs และพัฒนาอยางตอเนื่องก็จะทําใหงานมีคณุภาพยิ่งๆ 
ขึ้นไปมากกวาการทํางานเพยีงแคตอบตัวช้ีวัดที่คนนอกมาเปนผูกําหนดให  โดยผูปฏิบัติงานจริงไมมีโอกาสสราง
งานจากความคิด จินตนาการอยางเต็มศักยภาพ 
 จบกระบวนทา AAR แบบ กฟผ. ก็เทีย่งพอดี วันนี้ใชพลังไปมากตองทดแทนดวยรานอาหารที่ออกจะหรู
กวาศูนยอาหารธรรมดาพื้นๆหนอย เลยเปลี่ยนไปกนิรานทาสยามในเซนทรัลนั่นแหละ  บรรยากาศดูโบราณดี 
รสชาดก็พอไดแตรอนานไปนิดส 
 

                                              
 
 ชวงบายไปคนหาขุมทรัพยตอที่  ทะเล Tacit เปนการเลาถึงการคิดคนหานวตกรรมใหม ๆ ของ กฟผ.ที่
บางปะกง ฟงไปไดคร่ึงหนึ่งแลวพิจารณาวาไมนาจะมีสินทรัพยที่มีคาควรแกการนําไปใชไดสําหรับเรา  ก็เลยแวบ 
ออกมาคนหาที่ใหมตอไปโดยไปเดินดหูนังสือหนางานไดมา 1 เลม “การบริหารงาน  ดวยวิถีพุทธ” จากนั้นก็มา
นั่งฟงเรื่องการสรางและการขับเคลื่อน CoP ใหยัง่ยืนที่ศาลาศิราณี รอปดงานโดยหวงัลึกๆ วาจะไดหิ้ว note book 
กลับบานอีกเครื่อง แตก็พลาดหวัง  
 งานปดลงอยางเรียบงายดวยการเชิญตัวแทนหนวยงานทีป่ระสบความสําเร็จในการนํา KM มาใชพัฒนา
องคกรมารวมพูดคุย  การเตนฮูลาฮุบจากบานคํากลาง(ใช KM ในชุมชนลดเสี่ยงลดโรค) และจับหางบัตรผูโชคดี
รับรางวัล สคร.5 ไมมีใครไดรางวัลสักคน สุดทายเปนการนําเสนอ MV เบื้องหลังการทํางานและเปดตัวผูอยู
เบื้องหลังที่ทําใหงานในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เดนิทางกลับถึงโคราชประมาณ 3 ทุมที่หนาราชภัฎ   



 สําหรับการเดนิทางไปในครัง้นี้คาดหวังวาจะไดแนวทางวิธีการในการทํา KM อยางไรใหมีความสุข และ
ไดประโยชนจาก KM อยางแทจริงก็ไดตามที่คาดหวังไวทกุประการ  จากการไดเขารวมกิจกรรม AAR ที่หาดฝก
กระบวนทาก็เห็นลูทางที่จะนํา KM มาประยุกตใชในงานที่ทําอยูทั้งงานวิจยั และงานพัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบ
อยูในตอนนี้  ส่ิงที่ไดเกินคาดคือไดเรียนรูเทคนิกการนําเสนอแบบมีสวนรวมดึงผูฟงมามีสวนรวมในการเลาหรือ
นําเสนองานทีเ่กาะสุขสันต  และไดเรียนรูกระบวนการขัน้ตอนในการจัดงานใหสอดคลองกลมกลืน สราง
จินตนาการรวมของผูเขารวมประชุม  การจัดสถานที่  Theme งาน  ส่ิงที่ไมเปนไปตามที่คาดหวังคอื ไมได note 
book กลับบานคะ       
             
 

                                                      
 
         
    
   


