
สรุปสาระสําคญัจากงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ  คร้ังท่ี 4 
วันท่ี  30  พฤศจิกายน  -  1  ธันวาคม  2550 

ณ  ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี 
 Concept  ของการจัดงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ  คร้ังที่ 4  คือ  Learn  for  Change  
โดยแบงโซนการเรียนรูออกเปน 6  โซน  คือ 

1. Play and Learn…………เพลิดเพลินใจกับการเรียนรู 
2. Love and Learn………...สุขใจไดเรียนรู 
3. Lead and Learn…………เผยไต...ผูนําการเรียนรู 
4. Tool and Learn………….ฉลาดใช...เครื่องมอืเรียนรู 
5. Shine and Learn………....สองประกายการเรียนรู 
6. หองจุดเปลีย่น 
นอกจากนี้แลว ยังมีปาฐกถาพิเศษ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุขในการทํางาน โดย ศ.นพ.

จรัส  สุวรรณเวลา 
 Play and Learn………….เพลิดเพลินใจกบัการเรียนรู 
 เปนการรวมเรยีนรูกระบวนการ KM  ในรูปแบบที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และทดลองปฏิบัติ
จริง เพื่อใหเกดิสัมพันธภาพที่ดีขึ้น ระหวางเพื่อนรวมงานและบุคคลรอบขาง  ผานกิจกรรมยอยตางๆ 
ดังตอไปนี ้

1. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
เปนการละลายพฤติกรรมใหสมาชิกไดปลดปลอย ผอนคลาย เปนอิสระจากกรอบ ตําแหนง      

ที่ตัวเองเปนอยู เปนขั้นตอนสําคัญที่ชวยทาํใหกระบวนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นตอไป ดาํเนินไปไดโดย
ราบรื่น 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการดู VCD 
ดําเนินการโดยใหสมาชกิดู VCD  และนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัถึงสิ่งที่ไดเรียนรู 
3. กิจกรรม Creativing 

3.1 ดอกไมแหงน้าํใจ 
- ใหสมาชิกกลุมจัดแจกันดอกไมจากดอกหญาหลากหลายชนิด โดยหามใชเสียง 

หลังจากจดัเสร็จแลว ใหแตละคนสะทอนความรูสึกและสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํา
กิจกรรมรวมกนั 

3.2 สัมผัสใจ 
- ใหสมาชิกจับคูกัน โดยใหคนหนึ่งปดตาและอีกคนพาเดนิไปยังจุดตางๆ 
- ใหสมาชิกนั่งมองตากัน โดยไมใหพูดคยุกัน 
- ใหสมาชิกโอบกอดสัมผัสกัน 
- หลังจากเสร็จทุกกิจกรรม ใหแตละคนสะทอนความรูสึกและสิ่งที่ไดเรียนรู 



 2

4. สุนทรียสนทนา (Appreciative Inquiry) 
AI  เปนศาสตรและศิลปะของกระบวนการเรียนรูดวยการชื่นชม โดยจะไดสัมผัสกับความเปน

อิสระ การปลดปลอยและการจินตนาการ ความรูสึกเพลดิเพลิน สนุกสนาน และมีความสุขกับกิจกรรม
การเรียนรู จากการทดลองปฏิบัติจริง โดยมีการทํากิจกรรมกลุม  2  กิจกรรม  คือ 

4.1 กิจกรรมการคนคน 
4.1.1 -  บอกเลาประสบการณความสําเร็จ หรือความภาคภูมิใจของทานในการทํา

ความด ี
-  มีองคประกอบหรือปจจัยใดที่ทานคิดวาเปนพลังขับเคลื่อนใหเกดิ
ความสําเร็จดังกลาว 
-  ในปหนาทานปรารถนาที่จะทําความดีเร่ืองอะไรบาง (คนละ 3 ประเด็น) 
-  จบแลวกรุณายิ้ม/จับมือ และขอบคุณซึ่งกนัและกนั  เพื่อแสดงความชืน่ชม 
-  สรุปขอมูลคนคนคนจากประสบการณ 

หัวขอองคความรู องคประกอบ/ปจจัย เจาของความรู 
 
 
 

  

4.1.2 คนหาหวัขอความรูที่ตองการพัฒนาในอนาคต 
- รวบรวมหวัขอความรูที่เกี่ยวของการทําดใีนอนาคต นําขอมูลทั้งหมดขึ้น 

Flip Chart   
- สมาชิกชวยกนัคัดเลือกกับหัวขอความรู ใหเหลือเพียง 3 ประเด็น เทานั้น 
- สมาชิกแตละคนตัดสินใจเลือกคนละ 1 ประเด็น แลวบอกเลาเหตุผลใน

การเลือกหัวขอดังกลาวใหเพื่อนสมาชิกทานอื่นฟง 
- รอบสุดทาย กลุมตองสรุปประเด็นหัวขอความรูใหเหลือ 1 ประเด็น

เทานั้น โดยตองไดมาจากทีก่ลุมเห็นพองตองกัน และยอมรับในเหตุผล
ซ่ึงกันและกัน (หมายเหตุ  ไมใหใชการโหวตคะแนนเสียง) 
จบแลวกรุณายิม้/จับมือ ขอบคุณซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงความขอบคุณ 

4.2 ตามลาหาฝน 
4.2.1 จินตนาการความคิดที่อยูในใจ ตามแรงปรารถนาของทานในอนาคตปหนา

เกี่ยวกับการทําความดีเร่ือง...นําเสนอออกมาเปนภาพ (จนิตนาการบนพื้นฐาน
ที่มาจากศักยภาพในอดีตของทานและทีมงานและสรางความเชื่อวาทานและ
ทีมงานมีศักยภาพ) 
- หลังจากที่ทานฝนและจนิตนาการเสร็จแลว ใชความพยายามในการสื่อ

ความคิดของทานใหออกมาเปนภาพฝนของแตละคนในกระดาษ A4 
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- วางภาพฝนของทุกคนใหสมาชิกไดช่ืนชม นั่งลอมวง สมาชิกผลัดกัน
บอกเลาความฝนในความคดิของตนเองทีต่ั้งใจรวมกับทมี จะทําอะไรบาง 
ทําอยางไร และหากฝนที่เปนจริงไดตองมอีงคประกอบหรือปจจัย
อะไรบาง (มอบหมายใหมีเลขาจดบันทึก 1 – 2 คน) 

4.2.2 รวบรวมปจจัยที่จะทําใหฝนของทีมที่เปนจริง เขียนบน Flip Chart 
4.2.3 รวบรวมความคิด, ภาพฝน นาํมาสกัดเปนขอความ Vision Statement  เขียน

บน Flip Chart 
Love and Learn…….สุขใจไดเรียนรู 

 “ความสุขในทีท่ํางาน”  เปนประเด็นทีห่ลายองคกรเริ่มตืน่ตัว ใหความสําคัญตอเร่ืองนี้มากขึ้น  
หนวยงานที่ลงมือทําและมปีระสบการณในเรื่องนี้ มารวมแลกเปลีย่นวาสิ่งเหลานี้ทาํไดจริง และทาํได
อยางไร และทาํแลวไดอะไร เกิดคุณคาอะไรบาง เกิดความคุมคามากนอยเพียงใด จากหนวยงานองคกร
ตางๆ ที่ดําเนินการแลวประสบผลสําเร็จ 

1. Potho – OTOP  หนึ่งทีม หนึ่งโครงการ : ภาควิชาพยาธวิิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- ทําใหงานประจําหลายเปนตาํราเรียนรูที่ทาทายทีมงาน ทาํแลวรูสึกสนกุ สงผลให
เกิดการเปลีย่นแปลงดานความสามารถของคน เกิดความแปลกใหมของวิธีการ
ทํางาน เห็นความกาวหนาขององคกร เกิดนวัตกรรมใหมๆ  โดยเนนการสราง
บรรยากาศในที่ทํางานนอกจากเรียนรูพัฒนางานแลว ความสัมพันธระหวาง
คนทํางานยังดขีึ้นเปนลําดับอีกดวย ภายใตแนวคดิ “งานพัฒนาคน คนพัฒนางาน” 

2. ทําไปเรียนรูไป : มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- เรียนรูเร่ิมตนจากจุดเล็กๆ จากกลุมเพียงไมกี่คนในตอนเริม่แรก เรียนรูแลว 

ทดลองลงมือทํา คอยๆ สรางการเปลี่ยนแปลงใหขยายเปนวงกวางออกไป จาก
ผูบริหารและคณะทํางานไมกี่คน เร่ิมจากทีง่านประกนัคุณภาพมหาวิทยาลัยสูงาน
บริหารจัดการงานวิจยั เขาไปสูการเรยีนการสอนในระดบัคณะ งานเลขานุการ
คณะ งานบรกิารวิชาการสูชุมชน และผูนํานิสิตนักศึกษา จนสัมผัสไดถึง
บรรยากาศความรวมมือ รวมใจ และการเรียนรูรวมกนั เขาใจกันมากขึน้ 

3. ครูของครู : โรงเรียนเพลินพฒันา 
- รวมแลกเปลี่ยนประสบการณสอนครูใหเปนครูของครู  การสรางบรรยากาศการ

เรียนรูที่เขาใจตอกันมากขึ้น การเรียนรูที่แผขยายออกไปจากใจครูสูใจนักเรียน 
และสูใจผูปกครอง 
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4. เครือขายการจดัการความรู เพื่อการดูแลผูปวยเบาหวาน : ดร.วัลลภ  ตนัตโยทัย 
- การสรางเครือขายการเรียนรูที่เปยมดวยมิตรภาพขามองคกร แตอยางมเีปาหมาย

เดียวกัน จากความสําเร็จเล็กๆ ของเพื่อน คอยๆ เคลื่อนมาชวยตอยอดการทํางาน
ของคน การเรียนรูดวยใจที่ไมไดมาจากคําสั่งกอตัวเปนเครือขาย มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันอยางตอเนื่อง เปนนวัตกรรมใหมของการเสรมิสรางศักยภาพของ
บุคลากร ดวยการเรียนจากกนัและกนั 

Lead and Learn………..เผยไตผูนําการเรียนรู 
 เปนการเรียนรูประสบการณนําการเปลี่ยนแปลง  โดย  คณะทํางาน KM  ที่ใชสารพดัศาสตร
และศิลปะเชื่อมโยงทั้งผูบริหารและคนหนางานเขาดวยกนั จนเกิดการทํางานแบบใหม เกิดนวตกรรม
ใหมของการพฒันาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากเดิมทีใ่ช
เทคโนโลยีเปนตัวตั้ง มาสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของคนเปนตวัหลัก สวนเนือ้หาความรูและ
เทคโนโลยีเปนตัวเสริม รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ โดย นพ.สมศกัดิ์  ชุณหรัศมิ ์ อธิบดีกรมอนามัย 
ดังนี ้
 แผนกิจกรรม KM  ของกรมอนามัย 

- จัดเก็บความรูผูเกษียณ 
- จัดกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- Study Group  (การถายทอดความรูจากการประชุม/อบรม) 
- ศึกษาดูงาน 
- วิเคราะหความรูจากการวจิัย เอามาทํางานในหนาที่ หรือสังเคราะหความรูจาก

นโยบายที่มีอยู 
1) จุดเริ่มตน  ใหหนวยงานยอยทําแผน KM  โดยตัวอยาง  5  ประเด็น ตามแผนกิจกรรม KM  

ที่ตั้งไว  แลวสงแผนใหดู ใหทุกคนชวยกนั present comment  วา  KM  เปนอยางไร เปน
การกระตุนใหเกิดความคิดไม serious  กับตัวแผน 

2) คําถามตอมาคือ ทํา 5 อยางนีแ้ลว ใหอะไรกับกรมอนามยั เลยตองยอนไปดูที่ยุทธศาสตร
ของกรม ซ่ึงมีระบุไวชัดเจนในเรื่องการสรางภาคีเครือขาย จึงตั้งโจทยใหมวา KM  จะไป
ชวยสนับสนนุยุทธศาสตรการสรางภาคีเครือขายไดอยางไร ผลที่ตามมาที่เห็นเปนรูปธรรม
คือ เลิกการประชุมแบบสั่งการ มอบนโยบาย แตใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแทน 
โดยการโยนคําถามใหกลุม/หนวยงานยอย ใหชวยกนัตอบ แลวมีทีมกลางไปติดตาม
ความกาวหนา 

3) สราง Lead  ไดอยางไร 
- ทุกคนของกรมอนามัย ตองเปน Lead ใหได 
- ไมมีอํานาจสั่งการ แตใชหัวใจไปตอรอง...คอยๆ เขาไปซักถาม ตองพยายามหาวิธี

ใหเขาทําใหได 
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4) แนวคดิในการทํางาน 
(1) การสรางแกนนํา ไดแก คุณอํานวย  คณุลิขิต 
(2) การสรางกิจกรรม  ใชสารพัดรูปแบบ 
(3) การกระตุนผูนาํองคกร  ซ่ึงมีบทบาทเปนคณุเอื้อ 

5) Trick  ในการทํางาน 
(1) ทําอยางไรจึงจะทําใหคนไมสนใจทํา KM 

- อยาไปชวนมาทํา แตชวนเขาวาเราสืบมาแลววาเขามกีลเมด็เด็ดพรายดี  
มาชวยเลาใหคนอื่นฟงไดมั้ย 

(2) ทําอยางไรจึงจะสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหทุกคนอยากเรียนรู 
- เปลี่ยนจาก Zero Sum Game  เปน Positive  Sum  Game  เปลี่ยนจากเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูธรรมดา เปนการแลกเปลีย่นสิ่งที่ดี ประสบผลสําเร็จ 
(3) ทําอยางไรที่จะใหผูปฏิบัติไมรูสึกวาตองทาํอะไรเพิ่มขึ้นอีก 
- อยาใหคนทํา KM  1แตใหเอา KM  ไปเปนเครื่องมือในการทํางาน ยกตวัอยางเชน 

มี bacteria  ตัวหนึ่งเขาไปอยูใน cell  และทําประโยชนใหกับ cell  เปลี่ยนชื่อเปน  
mitochondria  ผูคนก็ยอมรับ  แตถายังเปนชื่อ bacteria  อาจจะไมมีใครยอมรับ  
ดังนั้น  อยาไปยึดติดกับชื่อ จะเรียกวาอะไรก็ได  เพราะบางคนแคไดยินชื่ออาจจะ
นึกตานในใจ 

Tool and Learn……….ฉลาดใชเครื่องมือเรียนรู 
1. สุนทรียสนทนา........ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ 

- เร่ิมจากเปาหมายเล็กเพยีงแคความตองการสรางวินัยของคนใหมกีารฟง – คิด 
ไตรตรองในตอนเริ่มตน และนําไปใชจนเห็นพลังการเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการ
พัฒนางานบรกิารสุขภาพ เกดินวัตกรรมใหมๆ ที่เกินกวาความคาดหมาย เพยีงแต
พวกเขาเริ่มเรียนรูและเขาใจวาการเปดใจรบัฟงผูอ่ืน และกลาที่จะแสดงความคิด
สรางสรรคของเขาออกมา 

2. SCG Inno Fa………..กลุมบริษัทในเครือปูนซีเมนตไทย 
- เชื่อวาตองพัฒนาคนใหเปน Innovative  people  เสียกอน  แลวเมื่อนัน้การไปสู

องคกรนวัตกรรมก็ไมไกลเกนิเอื้อม  การสรางคนจาํเปนตองมีกลไกและเครื่องมือ
การเรียนรูสนบัสนุนเสียกอน ซ่ึงเปนที่มาของ “กลุมคน สรางคน”  SCG Inno Fa  
ซ่ึงทําหนาที่เปนเสมือนกลไกที่ตองคนหาและดึงศกัยภาพของคนออกมา นํามาใช
ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดเปนเครือขาย SCG Inno  Fa  ผูพัฒนาใหเกิด
ศาสตรและเครื่องมือใหมๆ ของการเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูองคกรนวัตกรรม
ตามที่คาดหวังเอาไว 
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3. บริษัท ไทย – เยอรมัน สเปเชยีลตี้ กลาส  จํากัด 
- สรางการเปลี่ยนแปลงที่เร่ิมจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ใหคดิเปน คิด

ได และคดิเอง ไมจําเปนตองหาเครื่องมือใหมๆ มาใชเสมอไป เพียงแตฝกใหคน
รูจักรับฟงผูอ่ืนมากขึ้น กจ็ะเห็นชองทางการปรับเปลี่ยนมากขึ้น  ปรับเปลี่ยน
เครื่องมือใหเหมาะกับวัฒนธรรมการเรียนรูของคนในองคกร โดยไมยดึติดกบั
รูปแบบ สรางแนวทางการปรับเปลี่ยนโรงงานใหเปนโรงเรียน โดยการสรางสรรค
กิจกรรมแบบทําไปเรียนรูไป ปลดปลอยศักยภาพของคน แมจะเปนพนักงาน
ตําแหนงเล็กๆ ก็ตาม จนเริ่มมั่นใจในวิธีคิดและการปฏิบัติ ลดอัตราสูญเสีย
ระหวางการผลิต อีกทั้งเกิดนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑใหม 

Shine and Learn……….สองประกายการเรียนรู 
 เปนโซนนิทรรศการของหนวยงานที่นํา KM ไปใช แลวประสบผลสําเร็จ แบงเปน 8 โซน 

1) การศึกษา 
2) สุขภาพ 
3) ทองถ่ิน 
4) ธุรกิจ 
5) ราชการ 
6) เครือขายความรู 
7) มูลนิธิ, หนวยงานอิสระ 
8) โมเดลการเรียนรูตางๆ 
จุดเปล่ียน KM 

 เปนหองกจิกรรมที่จะชวยทําใหเปลี่ยนมุมมอง เสริมพลังที่เร่ิมจากใจ กอเกิดเปนพลังความคิด 
จากเรื่องใกลตัวโยงสูเร่ืองงาน องคกร และโลกของเรา ถึงเวลาแลวทีจ่ะตองเสริมจุดแข็ง ที่จะทําใหเกิด
การทํางานเชิงรุก มองโลกเชิงบวก คิดตางมุม ทุกอยางเปนไปได สรางเปาหมายรวมกนั มุงสูนวัตกรรม 
 


