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สคร.5 กับการจัดการความรู : สูกาวยางแหงการเปลี่ยนแปลง 
 

โดย:  ธีรศักดิ์  พรหมพันใจ     นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว.    
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

  
 
 
“เปนผูนําดานการจัดการความรูและจัดการภาคีเครือขายดานการเฝาระวงั ปองกัน ควบคุม

โรคและภัยคกุคามสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ภายในป 2553” 
 
 วิสัยทัศนองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (สคร.5)  ที่ถูกกําหนด
ขึ้นใหมในป 2550  ฉายภาพแหงความมุงมั่นและภาพฝนที่พวกเราชาว สคร.5 มุงหวังจะไปใหถึง   
สะทอนวิธีคิด วิธีทํางานที่เราเชื่อมั่นและใหความสําคัญกับการจัดการความรูและเครือขาย เพื่อ
นําพาองคกรไปสูความสําเร็จที่มุงหวังในอนาคต 
 โดยภารกิจหลักของ สคร.5  เรามีบทบาทหนาที่ในการศึกษา วิเคราะห วจิัย และพัฒนาองค
ความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ตลอดจนการประสานงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานแกหนวยงานตาง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ครอบคลุม 4 จังหวดัในภาค
อีสาน นั่นคือ นครราชสีมา  ชัยภูม ิ  บุรีรัมย และสุรินทร    ซ่ึงแตเดิมนัน้ เปาหมายสงูสุดของเราคือ  
การเปนผูนําดานวิชาการและเทคโนโลยีการปองกันและควบคุมโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
และในฐานะทีเ่ปนหนวยงานดานวิชาการ  เราจึงมุงมั่นศกึษาคนควาวจิยัเพื่อใหไดความรูใหม  และ
นําองคความรูไปถายทอดใหกบัหนวยงานสาธารณสุขที่ทํางานในพืน้ที่เร่ือยมา จนกระทั่ง มี
นโยบายใหหนวยงานภาครฐันําเครื่องมือพัฒนาองคกรชิ้นหนึ่งมาใช นั่นคือ “การจัดการความรู” 
หรือที่มักจะเรยีกกนัสั้น ๆ วา “KM” (Knowledge Management)   กาวยางแหงการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคัญของ สคร.5 จึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง 
 
 
กาวแรกกับ KM : ไมลองไมรู 
 

“การจัดการความรู” หรือเจา “KM” เร่ิมเขามาแนะนําตวัใหเราไดรูจกัเมื่อประมาณป 2548   
ในชวงแรกนัน้ สคร.5  ยังมิไดสะดุงสะเทือนอะไรมากนัก  เปนเพยีงการรับรูถึงของเลนชิ้นใหมที่
จะเขามามีบทบาทในหนวยงาน  หลังจากที่พวกเราสนกุสนาน (จนหนามืด) กับของเลนเดิม ไมวา



 2

จะเปน 5ส    PSO1101  หรือวาจะเปน Healthy Workplace  กันมาแลว   ในปลายปนั้น  เราจึงเริ่ม
หยิบของเลนใหมมาเลนกนั    

“แลวจะเลนยังไงดีหละ?”    เครื่องหมายคําถามผุดขึ้นกลางกระหมอมของบรรดาแกนนํา
ทั้งหลาย   ดวย KM เปนเรื่องใหมที่พวกเราก็ยังมึน ๆ งง ๆ กันอยู    อยากระนั้นเลย...  ในเมื่อเราไมรู 
ก็ตองไปเชิญผูรูมาบอกมาสอนเรา   ซ่ึงจะวาไปแลวก็ถือวาเราเริ่มกิจกรรมการจัดการความรูตั้งแตยงั
ไมรูวามันคืออะไรกว็าได...    วาแลวเราก็ประสานไปยัง สคส.  ที่เราเห็นวาเปนผูที่รูเร่ืองนี้ดีที่สุด  
เพื่อขอคําชี้แนะ  สคส. ไดแนะนําเครือขายจากมหาวิทยาลัยขอนแกนให   เราประสานไปยังทาน
อาจารยจิตเจริญ  ไชยาคํา   ซ่ึงทานก็ไดใหความกรณุาพาทีมงานมาชีแ้นะเรื่อง KM  ใหกับพวกเรา
ในเวลา 1 วัน    ในครั้งนั้นเราไดรูจักกับเจาปลาทู KM เปนครั้งแรก   แลวเราก็หิว้หวัปลากลับมา
รับประทานกนัตออีกหลายหัว   แตอาการมึน ๆ งง ๆ ก็ยงัคงอยู   และมทีีทาวาจะเริ่มมีอาการปวด
ตุบ ๆ ที่ขมับเพิ่มขึ้นมาอีก    ดวยโจทยที่อาจารยจิตเจริญ   มอบไวให และสัญญาวาจะกลับมาชวย
ช้ีแนะพวกเราตอหลังจากที่ไดทดลองทําและเรียนรูไปบางแลว   

“กรุงโรมมิไดสรางเสร็จภายในวนัเดยีวฉันใด   สคร. 5 ฤาจะรูเร่ือง KM ภายในวันเดียวฉัน
นั้น....”      ขอความนี้สะทอนภาพ สคร.5 ไดชัดเจน  อยางไรก็ตาม เรานําหัวปลาที่ไดมาจัดการตม
ยําทําแกงกันตอ  ในขัน้ตอนของตัวปลาดวยการเชิญผูที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น ๆ มาพูดคุยปรึกษาหา
แนวทาง เพื่อใหไดหางปลาที่เปนแนวทางปฏิบัติออกมา    ทําไดระยะหนึ่ง  ทีมงานของอาจารยจติ
เจริญจากขอนแกน ก็กลับมาชวยช้ีแนะและใหกําลังใจกับพวกเราตอตามสัญญา  

การจดัการความรูของเราในครั้งนั้น แมจะยงัไมทําใหเรากระจางเทาใดนกั แตอยางนอยเรา
ก็ไดเรียนรูวิธีที่เราจะเริ่มทํา KM กันแลวหละ...      ถาไมลองก็ไมรูนี่นา!! 
 
 
กาวท่ีสองของการเรียนรู : สูชุมชนนักปฏบิัต ิ
 
  เรารับประทานปลาทูกันแบบหัวเละหางขาดกันมาระยะหนึ่ง พรอม ๆ ไปกับความพยายาม
แสวงหาความรูเพิ่มเติม  จนถึงปงบประมาณ 2549  กรมควบคุมโรคก็คลอดตัวช้ีวดั KM  ออกมาให
หนวยงานในสังกัดอยางเราไดสนุกสนานตอ ในครั้งนั้น เราไดรูจักและเขารวมงานมหกรรมการ
จัดการความรูแหงชาต ิ คร้ังที่ 2 ที่มิราเคลิ แกรนด โฮเทล  ประกอบกับการเรียนรูดวยตนเองจาก
หลาย ๆ แหลง     “ชุมชนนักปฏิบัต”ิ หรือที่เราเรียกกนัสั้น ๆ วา “ค็อป” (CoP: Community of 
Practice)   เปนเครื่องมือที่เราเลือกมาใชในการจัดการความรูของหนวยงาน    หลังจากที่ไดเรียนรู
แบบลองผิดลองถูกกันมาบางแลว   เราจึงกอรางสราง “ค็อป” จากผูสนใจในเรื่องตาง ๆ กันไดหลาย
กลุม  แตละกลุมก็ชักชวนสมาชิกกระทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเปนระยะ ๆ   บางกลุมแลกเปลี่ยน
กันเองในทีมของ สคร.5   แตบางกลุมก็แสวงหาองคความรูเพิ่มเติมจากเครือขายภายนอก พรอม ๆ 
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กับการเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง  อยางเชน  “ชุมชนนกัจากรายการวทิย”ุ  ที่เกิดจากการรวมตวักนั
ของผูที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะในการพดู ซ่ึงก็ไดรับความสนใจจากบคุลากรของ สคร.5 ที่คอนขาง
มีความหลากหลายในหนาที่การงาน ไมวาจะเปนนกัวชิาการ พยาบาล เจาหนาทีก่ารเงิน ลูกจาง 
พนักงานขับรถ   ทั้งนี ้ ดวยภารกจิอยางหนึ่งของเราคอืการถายทอดความรูดานการปองกันควบคุม
โรคไปสูประชาชนผานสื่อตาง ๆ รวมท้ังสื่อวิทยุกระจายเสียง   เราจึงตั้งความคาดหวังไววาจะ
สามารถสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการจัดรายการวทิยุไดอยางมืออาชีพ  
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเรานอกจากเปนการถายทอดประสบการณการพูดในที่ชุมชนใน
สถานการณตางๆ ของสมาชิกในกลุมแลว  ยังไดเชิญนกัจัดรายการวิทยุมืออาชีพมารวมแลกเปลีย่น
และใหคําแนะนํา  พรอมๆ ไปกับการฝกฝนวิทยายุทธโดยการผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีนกนัมาจดั
รายการเสียงตามสายของสํานักงาน     จากกระบวนการดังกลาว  นอกจากเราจะไดแนวทางการ
ปฏิบัติ และสมาชิกมีพัฒนาการดานทักษะการพูดแลว สมาชิกกลุมยังสามารถสอบผานไดบัตร
รับรองเปนผูประกาศจากกรมประชาสัมพันธถึง 2 คน   ซ่ึงเปนสิ่งที่คอนขางจะเหนือความ
คาดหมาย  แตก็ถือไดวาเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนความสําเรจ็จากการนํา KM มาใชในงานของเรา  
 ในปนี้ หลังจากเราไดลงมือกระทํากนัอยางเปนเรื่องเปนราว บางกลุมก็ทําสําเร็จดวยดี บาง
กลุมก็ลมลุกคลุกคลาน ถลอกปอกเปกกนับางก็มี แตเราก็เร่ิมมั่นใจและพอที่จะมองเห็นทิศทางใน
การที่จะนาํการจัดการความรูมาประยุกตใชในองคกรของเราในปตอไป   
 
 
กาวท่ีสาม : ความรูอยูในชุมชน 
 
 ในปงบประมาณ 2550   จากการเรียนรู KM ในชวงสองปที่ผานมา  ประกอบกับการ
ทบทวนทิศทางและยุทธศาสตรขององคกร   ทําใหเราไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทํางานทีเ่รา
คิดวา นาจะเหมาะกับสถานการณการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ในองคกรของเราและในพื้นที่รับผิดชอบ    

จากแนวคิดของ KM  ที่วา องคความรูสวนใหญนัน้อยูในตัวคน อยูกบัผูปฏิบัติที่สรางสม
ประสบการณจากการทํางานในพืน้ที่  เปนความรูฝงลึก ที่เปนเทคนคิ เปนเคล็ดวชิาที่เกิดจากการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง    นํามาสูความคิดที่วา  เรานาจะปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเนนแตการ
เปนผูพัฒนาและถายทอดความรู มาใหความสําคัญกับการเปนนกัจัดการความรูจากผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่มากขึ้น    จากแนวคิดนี้ นําไปสูการปรับเปลี่ยนวสัิยทัศนขององคกร    พอดีกับกรมควบคมุ
โรค  มีโยบายที่จะพัฒนาภาคีเครือขายฯ ในพื้นที ่ โดยการใชการจดัการความรูมาเปนเครื่องมือใน
การพัฒนา   กถื็อไดวาเปนการสอดคลองกันโดยมิไดนัดหมาย    
 เพื่อการดําเนินงานดังกลาว เราไดจัดทําโครงการพัฒนาภาคีเครือขายเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกันควบคุมโรคระดับตําบลขึ้น เราใหความสําคญักับผูปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะใน
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ระดับตําบล   เนนการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ในการดูแลทกุข
สุขของประชาชนในความรับผิดชอบ และยังเปนหนวยงานที่มีศักยภาพสูงที่จะสามารถสนับสนุน
ใหการดาํเนินงานสําเร็จลุลวงได   

ในปนี้ เราคดัเลือกตําบลที่มีการดําเนนิงานดานการปองกันควบคุมโรคในลักษณะของการ
รวมตัวกันของเครือขายองคกรในชุมชน  มาเปนตําบลนาํรอง 16 ตําบล จาก 4  จังหวัดในพืน้ที่
รับผิดชอบ  จงัหวัดละ 2 อําเภอ ๆ ละ 2  ตําบล    

การนําการจดัการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเครือขายในปแรกนี้  เราเนนการตอ
ยอดจากฐานเดิมและความสําเร็จของเครือขายที่ทําไว  การทบทวนการดําเนินงานทั้งกอนกระทํา 
ระหวางกระทาํ  หลังกระทํา และการถอดบทเรียนการเรยีนรู  ถูกนํามาใชในการเตรยีมความพรอม
และพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น  สคร.5 รวมกบัแกนนําระดบัจังหวดัและอําเภอ ทําหนาที่เปนพี่เล้ียง คณุ
เอื้อ คุณอํานวย และแตโอกาส  นอกจากนั้น เรามกีารพฒันาแกนนําสาธารณสุขในทุกระดับ ทั้งจาก 
สคร.5  ที่รับผิดชอบระดับเขต   จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   จากระดับอาํเภอที่มาจาก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหรือโรงพยาบาลชุมชน  และระดับตําบลที่มาจากสถานีอนามัยที่
รับผิดชอบพื้นที่นั้น  ควบคูกนัไป   เราใชการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการฝกทักษะตาง ๆ ในการ
จัดการความรู เพื่อใหแกนนําสามารถจัดการความรูในชุมชนที่รับผิดชอบไดดวยตนเอง   ซ่ึงในการ
พัฒนาทักษะนี ้ ไดรับความกรุณาจากทานอาจารยทรงพล และอาจารยนวลทิพย  จากสถาบัน
เสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) มาเปนวทิยากรฝกฝนใหกับแกนนําของเรา   รูปแบบ
การพัฒนาเปนลักษณะของการเรียนรูอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ สลับกับการนําความรูที่ไดพัฒนาใน
แตละรอบไปปรับใชกับการทํางานในพืน้ที่ โดยทีมงานในระดับเขต จังหวัด และ อําเภอ  ที่ทํา
หนาที่เปนพี่เล้ียง จะลงไปตดิตามเยีย่มและรวมเรยีนรูกบัทีมงานระดบัตําบล  แลวนําประสบการณ
ที่ไดมาเปนโจทยในการฝกฝนรวมกนัในครั้งตอ ๆ ไป   และนัดหมายกันวา เราจะมกีารจัดใหแตละ
เครือขายทั้ง 16 ตําบล ไดพบปะแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกนัในปลายป 
  
ตลาดนดัความรู : สูการเปล่ียนแปลงวิธีคดิของชุมชน 
 ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาภาคีเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกนั
ควบคุมโรคระดับตําบล   หลังจากที่ไดเรียนรูรวมกันในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู
ในชุมชนไดระยะหนึ่ง   ในปลายปงบประมาณ  สคร.5 ไดจัดใหเครือขายทั้ง 16 ตําบลมาพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบตลาดนัดความรู เพื่อเปนการสรุปผลการเรียนรูที่ไดกระทํา
รวมกันมาตั้งแตตนป    
 เรานัดพบกนั ณ รีสอรทแหงหนึ่งในจังหวัดนครนายก  เพื่อใหบรรยาการการนดัพบอยู
ทามกลางสภาพแวดลอมธรรมชาติที่สวยงาม   ภายในหองประชมุขนาดใหญ  ซุมนิทรรศการจาก
ทุกตําบล ถูกตกแตงอยางสวยงามอลังการอยูรอบ ๆ หอง แบบทีว่ายอมกันไมไดจริง ๆ   รูปแบบการ
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จัด เราเนนบรรยากาศที่ใหความรูสึกเปนกันเอง เพือ่ใหผูเขารวมงานที่สวนใหญเปนชาวบานใน
ชุมชน อสม. กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. ไมรูสึกแปลกแยกกับบุคลากรของเรา ที่สวนใหญเปน
นักวิชาการ  แนวคิดการจัดงานที่ผูรวมงานเสมือนมาเที่ยวชมตลาดนัดหรืองานวดัจึงถูกนํามาใช  
ตั้งแตการตกแตงสถานที่ดวยธงทิวหลากส ี  ตกแตงซุมนิทรรศการดวยกระถางตนไม ดอกไม  
ทีมงานแตงกายดวยผาไทย  แมกระทั่งมกีลองยาวแหนําขบวนในพิธีเปด    

ในสวนของกจิกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเราจัดใหมทีั้งการเสวนาบนเวที   ซ่ึงเวทีนี้เรา
ยกใหองคการบริหารสวนตําบลและเครือขายเปนพระเอกในงาน เราเชญินายกองคการบริหารสวน
ตําบลที่ไมไดอยูในเครือขาย 16 ตําบลนํารองของเรา มารวมแบงปนประสบการณแหงความสําเร็จ 
ซ่ึงเราไดรับเกยีรติจาก ทานประทิว  รัศมี  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดดาว อ.บางปลามา จ.
สุพรรณบุรี  ที่ทานนํารูปแบบของ “โมเดลประเทศ” ไปใชในการบริหารงาน  และ ทานศิโรฒน  
ศิลปประกอบ   นายกองคการบริหารสวนตําบลวังหิน  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา  ซ่ึงโดดเดนใน
เร่ืองหนวยบริการฉุกเฉินทางการแพทยระดับตําบล   โดยเรามีโจทยในการพูดคุยในประเด็น 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการจดัการดานสุขภาพ” ทั้งสองทานไดรวมเลาประสบการณการ
ทํางาน ความภาคภูมใิจและความสําเร็จ ตลอดจนเทคนคิตาง ๆ ในการทํางาน  สรางความประทับใจ
ใหกับผูเขารวมงานเปนอยางมาก โดยเฉพาะทานที่มาจากภาคสวนของ อบต. ที่รวมชื่นชมและ
ซักถามกันไมขาดสาย   ตอดวยการเสวนากับตัวแทนเครอืขายจากแตละจังหวัด  ประกอบดวย รอง
นายก อบต.  ผูอํานวยการโรงเรียน  สาธารณสุขอําเภอ และ นักวิชาการสาธารณสุข   เราพูดคุยกนั
ในประเด็น “การดําเนินงานเครือขายสุขภาพในระดับทองถ่ิน”    ซ่ึงแตละทานก็ไดถายทอดเรื่องราว
ประสบการณและความรูสึกในการทํางานรวมกับเราในรอบปที่ผานมาอยางนาประทับใจ   

หลังจากรวมกนัเรียนรูและแบงปนประสบการณดี ๆ จากเวทีเสวนาแลว  เวลาที่ทุกคนรอ
คอยก็มาถึง  นั่นคือการสนุกสนานกับการจับจายสินคาจากตลาดนดัความรูที่แตละตําบลเตรียมตัว
เตรียมใจมาเพือ่การนี้   เรามีโควตาใหตําบลละ 9 คนในการมารวมประชุม  กําหนดใหแตละตําบล
จัดคนเฝาซุมเพื่อขายสินคาความรูของตน ที่เหลือมอบหมายใหไปจับจายและแลกเปลี่ยนสินคา
ความรูกับซุมอื่น ๆ  ตกัตวงมาใหมากที่สุด  บรรยากาศเปนไปอยางครึกครื้น บางก็ยืน บางก็นั่งกบั
พื้นตามอัธยาศยั    สายตาทีก่ระหายใครรูและคําถามที่พร่ังพรูไมขาดสาย กระตุนใหผูเลาอยากที่จะ
ถายทอดประสบการณความสําเร็จของตนอยางหมดไสหมดพุง    ทําใหการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในตลาดนัดความรูคร้ังนี้อบอวลไปดวยบรรยากาศของกัลยาณมิตร   เมื่อจับจายสินคากนัจน
พอใจ สมาชิกแตละตําบลกก็ลับมารวมตัวกันบอกเลาสิ่งที่ตนไดเรียนรูตักตวงมาใหสมาชิกคนอื่น ๆ 
ไดรับรูรับฟง  พรอม ๆ กบัการชวยกันวางแผนวาจะเอาอะไรไปปรับใชกับทองถ่ินของตนไดบาง   
หลายคนบอกวา ความรูที่ไดแทบจะตองเอารถบรรทุกมาขนกลับกันเลยทีเดยีว    งานนี้แตละคนตาง
เก็บเอาความรู ความประทับใจ ภาคภูมิใจ และคุณคาที่ตางคนตางมีใหแกกนัและกนัผาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู กลับไปสรางสรรค ตอยอด ขยายผล กับงานของตนในภูมิลําเนา 
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และจากการตดิตามพูดคยุกนัภายหลัง  ในระดับจงัหวัด บางแหงจะนํารูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันนี้ไปใชในพืน้ที่   เครือขายตําบลหลายแหงเกดิความคิดและแรงบันดาลใจ 
ที่จะนําแนวคดิตาง ๆ ที่ไดเรียนรูมา นํามาวางแผนประยุกตใชตอยอดกับงานเดิมของตน  บางแหงก็
มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความรวมไมรวมมือ  ดังที่เจาหนาที่สถานีอนามัยแหงหนึ่ง
สะทอนวา 

“...หลังจากกลบัมาจากงานนัน้แลว  ตอนนี้ทาง อบต. ใหความรวมมือดีมากเลยครับ 
ประสานงานอะไรก็งาย  ชวนทําอะไรกเ็อาดวย  จากทีเ่มือ่กอน ไมคอยใหความสนใจเทาไหร...” 

 
 
บทสรุป : บนเสนทางการเปลี่ยนแปลง 
 จากกาวยางของการเรียนรูในการนําการจดัการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกร
ของ สคร. 5   กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีทํางาน ทั้งในระดับองคกรของ สคร.5 เอง  
สํานักงานสาธารณสุขระดับจังหวดัและอําเภอ  ตลอดจนเครอืขายองคกรตาง ๆ ในระดับตําบล  แม
กระทั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคล   สะทอนไดจากเจาหนาที่สาธารณสุขที่ทํางานในพืน้ที่
ระดับตําบล... 
 “...เมื่อกอนเราคิดวาเราเปนผูที่มีความรูดีทีสุ่ดในเรื่องสุขภาพ  เรามีหนาที่ที่จะตองให
ความรู  อบรม บอกสอนใหชาวบานรูวา เขาควรจะทํา ควรจะปฏิบตัิอยางไร เพื่อใหไมเจ็บไขได
ปวย  เราจะไปเปนคนจดัการเอง   แตหลังจากที่ไดรูจักการจัดการความรู  มันทําใหเราเหน็วา   
ชาวบานเองเขาก็มีความรู ความสามารถ ที่สรางสมมาจากประสบการณในการดําเนนิชีวิตของเขา   
มันทําใหเราตระหนกัถึงคุณคาของคนทุกคน   มันทําใหเราทํางานงายขึ้น  ไมตองเหนื่อยอยูคนเดยีว
.....” 
  ในสวนของ สคร.5 การเปนหนวยงานภาครัฐและเปนหนวยงานดานวิชาการ  ที่มี
โครงสรางการบริหารจัดการคอนขางเปนแนวดิ่ง   การใหความสําคัญสวนใหญมุงไปที่นักวิชาการ
และการทํางานในลักษณะของการสั่งการ ทําใหการนํา KM มาประยกุตใชจึงเปนเรือ่งที่คอนขางทา
ทาย     แตจากแนวคิดของ  KM ชวยใหเราไดตระหนักในคุณคาของคน ของบุคลากรในทุกระดบั   
เปดโอกาสใหทุกคนไดมีโอกาสแสดงศักยภาพที่ซอนอยูภายใน และสามารถดึงมาใชใหเกิด
ประโยชนกับองคกร เราพยายามใหการจดัการความรูเขามาเปนสวนหนึ่งในชวีิตการทํางาน มีการ
พูดถึงและนําการจัดการความรูสอดแทรกเขาไปในกจิกรรมการทํางานในแตละวนัมากขึ้น   การ
ทบทวนการดาํเนินงานทั้งกอนกระทํา ระหวางกระทํา และหลังจากกระทําเสร็จสิ้นแลว  เปน
กระบวนการทีเ่ราใชกันบอย ๆ กิจกรรมการพบปะพดูคุย ประสานงานกันอยางไมเปนทางการ
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ิมมีมากขึน้ในองคกรอยางตอเนื่อง  เปรียบเสมือนการสอด
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ประสานทักทอเสนสายความสัมพันธทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ใหเกิดเปนผืนผาแหงความสัมพันธที่
เหนยีวแนนสวยงาม 

การนําการจดัการความรูมาใชใน สคร.5  ที่ผานมานั้น   อาจกลาวไดวา เปนเพียงกาวแรก ๆ 
ของการเดินทางสูเสนทางการเรียนรูที่ไมมีที่ส้ินสุด   เรายังคงมีส่ิงที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอกี
มากมาย  แตเราก็เชื่อมั่นวา เสนทางที่เราเดินมานั้น เปนเสนทางที่จะนําพาเราไปสูจุดมุงหมาย
ปลายทางไดสําเร็จ   อยางไรก็ตาม ภายใตสภาวการณที่ไมแนนอนและมีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้น
ตลอดเวลา  ไมวาจะเกดิอะไรขึ้น  อยางนอยเราก็ยงัไดรับความสุขจากการไดรูจัก ไดความรัก ไดใจ 
จากเพื่อนรวมทาง ไดช่ืนชมสิ่งสวยงามระหวางการเดนิทาง ผานการเรียนรู การให การแบงปน
เร่ืองราวประสบการณ  และการใหคณุคาซึ่งกันและกันตลอดไป...  

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
                                                      
 


