
มหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ คร้ังที่ 3 (1 – 2 ธ.ค. 2549) 

บทสรุปปรากฏการณ 
 

1

บทสรุปปรากฎการณ 
งานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ คร้ังที่ 3  

“ขับเคลื่อนเครือขาย KM ประเทศไทย” 
 

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) ไดจัดงานมหกรรมการจัดการความรู
แหงชาติ ครั้งที่ 3 "ขับเคลื่อนเครือขาย" ขึ้นระหวางวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค
ในการจัดงานเพื่อเปนเวทีใหภาคีเครือขายที่ไดดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย จาก    
ภาคสวนตางๆ ทั้งภาคประชาสังคม ภาคราชการ /องคกร และภาคเอกชน ไดมีโอกาส           
มาแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณขามเครือขายการทํางาน สรางแรงบันดาลใจ และการปฏิบัติ
จริง ในอันที่จะนําพาสังคมไทยไปสูกระบวนการเรียนรู   โดยในมหกรรมดังกลาวแบงเนื้อหา
สาระออกเปน 4 สวน คือ ปาฐกถาจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอกิจกรรมการจัดการความรูใน
ลักษณะตางๆ อันไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การสื่อสารสรางแรงบันดาลใจ การ
ทดลองปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการใหคําปรึกษาและนิทรรศการดานการจัดการความรูของภาคี
เครือขายตางๆ อีกเปนจํานวนมาก โดยอาจสรุปสาระสําคัญของงานดังน้ี 
 
 
การนําเสนอวีดิทัศนเร่ือง “การขับเคลื่อนเครือขาย KM ประเทศไทย” 
 
 ถือเปนการสรางการรับรูรวมกันของผูเขารวมงาน เพ่ือเตรียมเขาสูบรรยากาศสองวัน
ของงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 3   ผูเขารวมจะไดรับรูถึงความกาวหนาของ
การจัดการความรูในสังคมไทย โดยกรณีศึกษา เร่ิมจากการจัดการความรูของมูลนิธิขาวขวัญ
ภายใตกระบวนการโรงเรียนชาวนาเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนของชาวนา 
ไปสูการผลิตที่ไมใชสารเคมีตลอดกระบวนการ  ใหระบบนิเวศนไมวาจะเปนดิน นํ้า สิ่งมีชีวิตใน
นาขาวสามารถพึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งการคัดเลือกพันธุขาวที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน นําไปสู
ชีวิตที่เปนอิสระของชาวนา  นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นถึงการตอยอดเปนเครือขายกับ
หนวยงานภาคเอกชน อาทิเชน บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด มหาชน (แกงคอย) ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องจุลินทรียและเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู อีกกรณีหน่ึงคือกรณีตัวอยาง
ของการจัดการความรูในภาคราชการโดยกรมสงเสริมการเกษตรที่เปลี่ยนบทบาทจากการให
ความรูแกชาวบานเพียงอยางเดียว มาสูกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชาวบานและเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จนกลายเปน
เครือขายขามพื้นที่และเชื่อมไปสูเครือขายอ่ืนๆ นอกเหนือจากทําใหเกิดผลตามเปาหมายของ
องคกรแลวยังสงผลทางดานขวัญกําลังใจและศักยภาพของคนทํางานอยางมาก 
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ปาฐกถาพิเศษ KM กับบริบทแหงความเปนไท 
 
 ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ เปนองคปาฐกในหัวขอ KM กับบริบทแหงความเปน
ไท ซ่ึงทานไดใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมตางๆ ที่จะมีผลตอการขับเคลื่อนการจัดการความรูใน
สังคมไทยเปนอยางยิ่งซ่ึงทานเรียกวาเปนบริบทของความเปนไท และบริบทนี้เปนสิ่งที่เราตองทาํ
ความเขาใจ โดยเสนอวาสิ่งแวดลอมที่สําคัญมี 5 มิติไดแก  
  1) วิถีไท   ซ่ึงหมายถึงแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่เปนของไทยแทๆ (Thai 
way) ซ่ึงแตกอนนี้สังคมไทยซับซอนเรามักจะทําอะไรไมตางกันมากนัก แตปจจุบันสังคม
เปลี่ยนไป วิถีไทมีความหลากหลายมากขึ้น เราตองเรียนรูที่จะอยูกับความหลากหลายใหได 
  2) คนไท   ซ่ึงหมายถึงอุปนิสัยใจคอที่ในยุคสมัยหน่ึงเราบอกไดวาเปนคน
อยางไร แตในปจจุบันคนไทยมีความหลากหลาย ที่เราจําเปนจะตองทําความเขาใจใหมากขึ้น 
  3) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไท   ในอดีตเราจะเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม         
ทางธรรมชาติที่ เปนตนไมใบหญาเปนสวนมาก ซ่ึงก็หลอหลอมคุณลักษณะที่ไมนิยมใช       
ความรุนแรง การพูดจาดวยสําเนียงเบาๆ เหมือนเสียงกระซิบ แตสิ่งแวดลอมเหลานี้ก็เปลี่ยนไป
ทําใหผูคนมีชีวิตที่จะตองใชอํานาจหรือการควบคุมมากขึ้น 
  4) สิ่งแวดลอมที่สรางข้ึนแบบไท   หมายถึงบานเมือง วิถีการทํามาหากิน 
เครื่องมือประกอบอาชีพ หรือวิธีการไปมาหาสูกัน ที่เปนสิ่งที่เราสรางขึ้นมาตามแบบไท 
  5) องคความรูเพื่อความเปนไท   หมายถึงความรูฝกลึก(tacit knowledge) ที่
เปนประสบการณที่สามารถใชแกปญหาแบบไทไดจริง เพราะในปจจุบันมีความรูจากภายนอก
มาก บางอยางก็เปนเพียงขอมูล และหลายอยางก็แกปญหาไมไดเพราะมันไมใชวิถีไท องค
ความรูน้ี จะทําใหคนรูสึกวามีดีหลายอยาง ไมใชวัดดวยตัวเงินเพียงอยางเดียว คนไทยจะมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
 ประเด็นที่สองที่องคปาฐกนําเสนอคือ การจัดการใหเกิดความพอดีในบริบทไททั้ง 5  
ที่ตั้งอยูบนเง่ือนไขความเชื่อ 3 ประการ คือ ความเชื่อม่ันในเรื่องวิทยาศาสตรกับเรื่องอ่ืนๆ  
ความเชื่อม่ันในเรื่องการพึ่งพาตัวเองกับพ่ึงพาคนอื่น และความเชื่อมม่ันในเรื่องความมั่นคง 
(stability) และความเปลี่ยนแปลง (change) การจัดการใหเกิดความพอดีก็คือไมเอนเอียงไปทาง
ขั้วใดขั้วหน่ึงมากเกินไป  
 ประการสุดทายที่องคปาฐกนําเสนอก็คือเปาหมายของการจัดการความรู วาจะตองขจัด
สิ่งรบกวน 5 ประการ มิฉะน้ันจะไมเปนไท ไดแก 
  1) KM เพ่ือลดสิ่งปนเปอนมุงสงเสริมความบริสุทธิ์ หรืออาจกลาววาเปนการ
สรางสุขภาวะแบบองครวม 
  2) KM เพ่ือลดสิ่งรบกวนใจมุงสงเสริมความสุข หมายถึงการทําใหความรูมันเขม
และคม มิฉะนั้นจะกลายเปนมีความรูมากแตใชประโยชนไมได เพราะสิ่งรบกวนมีมาก 
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  3) KM เพ่ือลดความหลงผิดมุงสงเสริมความมีวิชชา เพราะวาความเปนไทไมมี
อวิชชามากวน และความมีวิชชานี้ไมไดเกี่ยววาจะเปนความรูของคนระดับไหน ขอเพียงให
สามารถแกปญหาโดยใชปญญาอันมาจากการปฏิบัติจริง 
  4) KM เพ่ือลดความกังขามุงเสริมความมั่นใจ สังคมปจจุบันมักมีคําถามหรือ
ความไมม่ันใจอยูมาก รวมทั้งติดกับความเชื่อผิดๆ มาก การจัดการความรูควรสรางความมั่นใจ
หรือความเชื่อมม่ันในตนเอง 
  5) KM เพ่ือลดขอเยยหยันมุงสงเสริมกัลยาณมิตร หรือความนับถือในผูอ่ืน 
เคารพในความหวังดีของผูคนที่มีใหแกกัน ตัวอยางเชนใน gotoknow จะมีแตความหวังดีซ่ึงกัน
และกัน มีความสุขที่จะให 
 
ปาฐกถาพิเศษ การจัดการความรูกับการพัฒนาสังคม... สูสังคมอุดมปญญา 
 
 คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เปนองคปาฐกในหัวเรื่องดังกลาว โดยเริ่มจากการนําเสนอยุทธศาสตรสังคมสามดาน 
คือ  ยุทธศาสตรสังคมไมทอดทิ้งกัน ยุทธศาสตรสังคมเขมแข็ง และยุทธศาสตรสังคม
คุณธรรม       ทั้งสามยุทธศาสตรเปรียบเสมือนเปนหัวปลา และยังเปนยุทธศาสตรที่มิใชเฉพาะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แตเพียงฝายเดียว  หากแตเปนยุทธศาสตร
รวมของหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของกัน   สําหรับการดําเนินงานของทั้งสามยุทธศาสตรน้ันผาน
ชองทางสามชองทางใหญ ไดแก บริบทดานพื้นที่ บริบทเชิงกลุม และบริบทเชิงประเด็น ที่ผาน
มาแมวาการขับเคลื่อนผานสามชองทางจะมีการปฏิบัติที่ดีมามากมาย แตยังไมมากพอที่จะ
เกื้อหนุนสังคมใหบรรลุตามยุทธศาสตรทั้งสามได  ตรงนี้เองที่การจัดการความรูจะเขามาชวยได
โดยเฉพาะในเรื่องการที่จะสรางสังคมไมทอดทิ้งกัน สังคมคมเขมแข็ง และสังคมคุณธรรม คิดวา
มีคนเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการความรูไมมากนักแตก็จะไมใหเขาเขามาทําเอง หากแตมาชวย
จัดการ “การจัดการความรู” อีกทีหน่ึง ซ่ึงเรียกวา ผูจัดการการจัดการความรู และกระทรวงก็จะ
เขามาอํานวยความสะดวกหรือมาบริหารผูจัดการอีกทีหน่ึง เปนความสัมพันธสามชั้นอยางนี้ ซ่ึง
ขณะน้ีไดพยายามติดตอและทาบทามคนที่จะมาชวยโดยเฉพาะ สคส. ที่จะชวยในเรื่องน้ีไดมาก 
ทําใหคาดหวังวาจะขับเคลื่อนไปไดตามยุทธศาสตรทั้งสาม สุดทายองคปาฐกไดขอใหที่ประชุม  
ไปคิดตอวาในฐานะที่เราเปนฝายปฏิบัติ ฝายสนับสนุนจะมีสวนชวยอยางไรไดบางเพ่ือนําไปสู
ประโยชนสุขของสังคมตอไป 
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การสื่อสารสรางแรงบันดาลใจ 
 
 การสื่อสารสรางแรงบันดาลใจ  มีเปาหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยผาน        
การเลาเรื่องจากผูที่มีความรูจากการปฏิบัติ เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหแกผูฟง   โดยในวันที่      
1 ธันวาคม  ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด  มาสื่อสารในหัวขอ “ไหลล่ืน...ไปกับคลื่นแหงปญญา” 
ถายทอดประสบการณที่ทําใหไดเรียนรูปญหา และอุปสรรค “กับดักของการจัดการความรูใน
องคกร” (KM trap) และวิถีทางของการเรียนรูกาวขามอุปสรรค หรือ “หลุมดํา”   นอกจากนั้น ยัง
เนนวาการเรียนรูมี 3 ระดับ คือ “รูจํา – ทําเปน – เห็นจริง”  การจัดการความรูในปจจุบันอยูใน
ระดับ 1 – 2  คือ รู จํา และทําเปน  จําเปนตองยกระดับความรูไปถึงระดับ 3 คือ เห็นจริง 
(ปญญา)  ดังนั้นหากจะยกระดับความรู  จําเปนตองมีแรงปรารถนาที่จะฟง ฝกสติ ตั้งใจที่จะ
เรียนรู และปฏิบัติ ที่จะใหเห็นความจริง 
 สําหรับวันที่ 2 ธันวาคม  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  ผูกอตั้งและผูบริหารสูงสุด
โรงเรียนสัตยาไส อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มาสื่อสารในหัวขอ “เม่ือคุณธรรม...นํา
การศึกษา” เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนบุคคลเรียนรู     
คูคุณธรรม ที่โรงเรียนนี้เนนการฝกสมาธิมาก โดยมีความเชื่อม่ันวา เม่ือเด็กดีมีคุณภาพแลว  
ความเกงหรือผลงานสรางสรรคจะแสดงออกตามมา  วิธีการเรียนการสอน สอนใหผูเรียนรูจัก
ตนเอง  ครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหนักเรียนยึดหลัก “educare”  ดึงสิ่งดีงาม
จากจิตใจของผูเรียน  
 
ประเด็นปง...สูลานเสวนา 
 
 ประเด็น ปง...สูลานเสวนา  ประกอบดวย 2 หัวขอ คือ ในวันที่ 1 ธันวาคม  เปดประเด็น
เสวนาหัวขอ “กวาจะมีวันน้ีของคุณเอ้ือ”  คุณเอ้ือ (CKO – chief knowledge officer)  โดย
วิทยากร 3 ทานที่มาเลาความภูมิใจในผลงาน ทานแรก คือ พญ.ปารมี  ทองสุกใส  หัวหนา
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ทานที่สอง คือ พญ.
อัจฉรา  เชาวะวณิช  ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร  และทานที่สาม นายทวีป  จูม่ัน  นายก
องคการบริหารสวนตําบลหัวไผ  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี  จากการเสวนาสรุปความสําเร็จ
ของคุณเอ้ือน้ันอยูที่ ความรู (ทั้งภายใน ภายนอก)  ความรัก (รักงาน รักเพื่อนรวมงาน รัก
องคกร)  และการใหทุกคนเปนคนที่มีความสําคัญ  โดยสรางความภาคภูมิใจจากความสําเร็จ
เล็กๆนอยๆ 

สําหรับวันที่ 2 ธันวาคม  เสวนาในหัวขอ “KM สรางสุขได...ไมยาก”  เปนการนําเสนอ
เร่ืองเลาของคนทําจริง 7 คนที่มุงม่ันสรางความสุขโดยไมจําเปนตองอาศัยงบประมาณจํานวน
มาก แมวากรณีศึกษาทั้ง 7 จะแตกตางกันทางดานเนื้อหา หากแตมีจุดรวมที่นาสนใจ กลาวคือ
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ทุกกรณีน้ัน การขับเคลื่อน KM “คุณกิจ” ตองมีพลังใจที่เขมแข็งในการตอสูอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การทํางาน  มีความมุงม่ันสูง รูจริง และมีความสามารถที่จะสรางศรัทธาแกผูรวมกระบวนการ  
ซ่ึงทุกกรณีแสดงใหเห็นถึงความมีจิตสาธารณะที่จะทําเพื่อผูอ่ืน นอกจากนี้ความสําเร็จที่เกิดขึ้น 
เพราะมีทุนเดิมทางสังคมในพื้นที่  และการหนุนเสริมจากภายนอกเปนองคประกอบที่สําคัญ 
 
แลกเปลี่ยนประสบการณ การจัดการความรูของกลุม/ องคกร 
 
 งานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 3 น้ี มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
มากถึง 16 หองดวยกัน โดยแบงเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณจัดการความรูของบุคคล กลุม 
และองคกรตางๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณของเครือขายการจัดการความรู ในสวนนี้จะ
เปนการนําเสนอการแลกเปลี่ยนประสบการณจัดการความรูของบุคคล กลุม และองคกร โดย   
แตละหองจะนําเสนอถึงประเด็นหลักเกี่ยวกับที่มาปญหาของหนวยงาน/ องคกรสูการจัดการ
ความรูในฐานะที่เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือนําพา
องคกรสูเปาหมายความสําเร็จ รวมถึงเทคนิควิธีการตางๆ ที่ใชในการจัดการความรูภายใน
องคกร โดยประกอบไปดวยกรณีศึกษาถึง 10 กรณีศึกษา ทั้งหนวยงานภาครัฐ (การศึกษา 
การเกษตร สุขภาพ) และภาคเอกชน แมวาเนื้อหาที่นํามาแลกเปลี่ยนประสบการณของการ
จัดการความรูน้ันจะมีความแตกตางกันอยางมาก แตก็มีสวนที่คลายคลึงกันก็คือ การจัดการ
ความรูมักจะเกิดควบคูไปกับการสรางวัฒนธรรมองคกร เพราะการจัดการความรูคงจะดํารง
สถานะลอยๆ ในองคกรไมได วัฒนธรรมภายในองคกรจึงเปรียบเสมือนสิ่งรองรับและ            
ตัวขับเคลื่อนการจัดการความรูในองคกรใหสามารถดํารงอยูได   นอกจากนี้การสรางอุปนิสัยแหง
การเรียนรูเพ่ือปูทางไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตน้ัน จึงเปนเรื่องที่มองขามไมได เพราะภายใต
กระบวนการดังกลาวเปรียบเหมือนการสรางวินัยและการบมเพาะความคิดเพื่อใหเกิด          
การตระหนักในตนที่วาการเรียนรูที่ดีมิไดหมายถึงการเรียนรูที่ตองพ่ึงพาภายนอก (อาศัยผูรู)  
แตเพียงอยางเดียว หากแตผูที่ตองการเรียนรูสามารถแสวงหาความรูไดไมสิ้นสุดและนํามา   
ปรับใชกับตนเองใหเหมาะสม 
 
แลกเปลี่ยนประสบการณของเครือขายการจัดการความรู 
 

นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการความรูของบุคคล กลุมและองคกร
แลว ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณของหนวยงานตางๆ ที่มีการดําเนินการจัดการความรูแลว
มารวมตัวกันจัดตั้งเปนเครือขายจัดการความรูขึ้น และในมหกรรมนี้ มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณของเครือขายการจัดการความรู 6 เครือขาย ไดแก เครือขายการจัดการความรู
จังหวัดตาก-พิษณุโลก-พิจิตร  เครือขายดูแลผูปวยเบาหวาน  เครือขายการจัดการความรู
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ระหวางมหาวิทยาลัย (UKM)  เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  เครือขายการ
จัดการความรูการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เพ่ือชุมชนแหงการเรียนรู  และ เครือขายการ
จัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือพัฒนางานขององคกร/
ของตนเองแลวประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง จนมีตัวอยางดีๆ (best practice) มาเลาสูกันฟง 
และแมวาทั้ง 6 เครือขายขางตน จะมีความแตกตางกันทั้งในดานลักษณะขององคกร เน้ือหาที่
ขับเคลื่อนก็ตาม รวมทั้งพัฒนาการของเครือขาย แตก็พบวาทุกเครือขายตางก็มีความเชื่อพ้ืนฐาน
ที่สอดคลองกัน กลาวคือ การเห็นถึงคุณคาและคุณประโยชนของการจัดความรูวาเปนอีก
เครื่องมือหน่ึงที่ชวยพัฒนาและยกระดับในเชิงคุณภาพการทํางานของคน สัมฤทธิผลของงาน 
และองคกรได   รวมทั้งการมีเปาหมายการดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน คือความตองการ
ใหบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแกกลุมเปาหมาย   
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู 
 
 สีสันที่สําคัญอยางหน่ึงของงานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 3 น้ี คือ มีพ้ืนที่
ทดลองปฏิบัติการสําหรับผูสนใจที่เรียกวา KM workshop โดยในงานนี้มีถึง 6 หองดวยกัน ที่มี 
ความแตกตางกันไปตามเนื้อหา สําหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในแตละ workshop อาจ
แบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ วิทยากรบรรยายใหความรูหลักการทางทฤษฎีกอนแลวตามดวย   
การฝกปฏิบัติ  และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ใหมีกิจกรรมการฝกปฏิบัติเลย แลวจึงจับประเด็นสรุป
หลักการจากผลการฝกปฏิบัติโดยมีวิทยากรสรุปประเด็นสําคัญใหในภายหลัง  ทั้งสองรูปแบบ
ลวนมีการฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง  แตความเขมขนและระยะเวลา
ของการฝกปฏิบัติจะแตกตางกันออกไปตามลักษณะเนื้อหาและจํานวนของผูเขารวมกิจกรรมใน
หอง    ผูสนใจเขารวมประชุมในแตละ workshop สวนใหญเปนผูที่มาจากหนวยงานองคกรที่
เกี่ยวของกับเน้ือหานั้นๆ และมีความสนใจที่จะนําความรูที่ไดรับในครั้งน้ีไปประยุกตใชในองคกร
ของตนตอไป   
 
นิทรรศการ 
 
 งานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติครั้งนี้ ยังคงมีบูธนิทรรศการของกลุม องคกร ตางๆ 
จํานวนมากถึง 43  บูธมานําเสนอตอผูเขารวมประชุม โดยในปน้ีไดแบงนิทรรศการออกเปนโซน
ไดแก   1) KM Network รวมเรื่องราวเครือขาย KM เปนนิทรรศการของเครือขายการจัดการ
ความรูถึง 17 บูธ   2) KM Inside: KM ที่เนียนอยูในเนื้องาน มีทั้งนิทรรศการของหนวยงานภาค
ราชการและภาคเอกชนจํานวน 11 บูธ และ   3) KM Community รวมเรื่องราว KM ในพ้ืนที่ 
เปนการนําเสนอการจัดการความรูในชุมชนตางๆ จํานวน 10 บูธ   4) กิจกรรมพิเศษ 
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ประกอบดวย knowledge valution gotoknow: เวทีสาธารณะของสังคมไทย และวิทยุชุมชนของ
ชุมชนบานจํารุง    5) องคกรในฐานะรวมจัดงานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติ ประกอบไป
ดวยบูธของ สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)   และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)    โดยผูเขารวมงาน
สวนใหญใหความสําคัญกับนิทรรศการตางๆ ตามสมควร 
 
บทสรุปและขอสังเกตจากงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3 
 
 การจัดงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3 น้ีถือวาสําเร็จลุลวงไปดวยดี      
โดยความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งผูจัด ผูแสดง ผูรวมแสดงและผูเขามาเยี่ยมชมงาน   สําหรับ
ผูเขารวมงานถือวานาจะไดประโยชนมากที่สุดในแงที่ไดเห็นและไดความรูในเรื่องการจัดการ
ความรูของประเทศไทยโดยไมตองไปหลายที่  เน่ืองจากไดรวมเอาสุดยอดของผูที่ทํางานดาน 
การจัดการความรูไวรวมกันในที่เดียวแลว และโดยการออกแบบภาพรวมของงานที่เอ้ือให        
ผูเขาชมสามารถแวะเวียนไปมาไดหลายหอง ทําใหเอ้ือตอการเรียนรูไดอยางมาก    โดยสรุปแลว
คณะผูจัดทํารายงานสรุปมีขอสังเกตตองานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 3 ดังน้ี 
 
  1. เม่ือพิจารณาพัฒนาการของการจัดการความรู โดยมองผานงานมหกรรมฯ 
ทั้งสามครั้งที่ผานมา   พบวามีพัฒนาการของการจัดการความรูในแงของการขยายตัวขึ้นอยาง
มาก   อาจกลาวไดวาการจัดการความรูเปนวาทกรรมใหมของสังคมไทยไปแลว ไมวาจะเปน
หนวยงาน องคกรประเภทใดดูเหมือนจะมีการรับรูเร่ืองการจัดการความรูทั้งสิ้น และมีหลาย
หนวยงานที่มีการดําเนินการในเร่ืองนี้   ในงานมหกรรมครั้งนี้ก็เชนกัน พบวามีหนวยงานใหมๆ 
ที่ดําเนินการการจัดการความรูจนเปนตัวอยางที่ดีมานําเสนอในงานหลายหนวยงานดวยกัน  
 
  2. หากอนุมานเอาวา กรณีศึกษาตางๆ ที่มานําเสนอในงานมหกรรมการจัดการ
ความรูแหงชาติครั้งที่ 3 น้ี เปน “ตัวแทน” ของการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงานตางๆ 
ในประเทศไทย อาจกลาววาการดําเนินการจัดการความรูน้ันอาจเกิดจากแรงผลักดันภายในจาก
องคกรเองที่มาจากความจําเปนของหนวยงาน   แรงผลักดันจากภายนอกที่มาจากนโยบายของ
รัฐหรือบริบทประเทศ/โลก  รวมทั้งเกิดจากแรงผลักทั้งสองประการควบคูกันไปก็ตาม   บทเรียน
ที่สําคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนการจัดการความรู คือ การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูขึ้น
ในองคกรเปนกลไกสําคัญ   วัฒนธรรมการเรียนรูเปนแบบแผนหรือวิถีปฏิบัติของคนในองคกรที่  
ใสใจในการเรียนรู มีกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นในองคกร จากการสังเกตหนวยงาน
ตางๆ ที่นําเสนอในงานมหกรรมจะพบวาแมหลายหนวยงานจะมีแนวนโยบายจากสายงาน       
ที่สูงขึ้นไปใหดําเนินการจัดการความรู หากแตหนวยงานเหลานั้นมีวัฒนธรรมเรียนรูเปน “ตนทุน” 
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ที่สําคัญ จึงทําใหการจัดการความรูเกิดขึ้นและมีแนวโนมจะขยายผลและยั่งยืน ขอสังเกตนี้
สอดคลองกับที่องคปาฐกไดกลาวถึงบริบทแหงความเปนไทโดยเฉพาะสภาพแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้นซ่ึงในที่น้ีอาจหมายถึง วัฒนธรรมการเรียนรูขององคกรนั่นเอง 
 
  3. แมวาในปน้ีจะมีหนวยงานหรือองคกรเขามารวมงานอยางหลากหลาย 
หากแตเม่ือพิจารณากระบวนการดําเนินการจัดการความรูแลวพบวา มีสวนประกอบที่คลายคลึง
กันอยางมาก รวมทั้งแบบแผนเชนน้ีไมแตกตางจากปรากฎการณที่เกิดขึ้นในงานมหกรรมการ
จัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 2 กลาวคือ สวนใหญจะเร่ิมจากปญหาหรือจากวิสัยทัศนและ
เปาหมายของหนวยงาน จากนั้นจะมีการออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือหาทาง
แกไขปญหา ซ่ึงตรงนี้จะมีเครื่องมือและกลไกเขามาชวยมาก เชน การใชการเลาเรื่อง การมี   
คุณอํานวย และคุณอ่ืนๆ เขามาชวยใหกระบวนการขับเคลื่อนไปไดจนเกิดเปนชุดความรูขึ้นมา
ในองคกร รูปแบบน้ีสอดคลองกับ SECI model (socialization – externalization – combination 
-internalization) ที่มุงเนนการบูรณาการความรู (knowledge integration) ทั้งจากภายในและ
ภายนอก การจัดการความรูในแนวทางนี้ถูกจัดใหเปน First generation KM ในขณะที่ใน      
เชิงวิชาการแลวการจัดการความรูยังมีความหลากหลายอีกมาก หากแตในงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 
3 น้ีรูปแบบการดําเนินงานจัดการความรูไมหลากหลายนัก อยางไรก็ตามการนําเสนอของ
ภาคเอกชนในหลายกรณีอาจถือวาเปนสีสันที่แตกตางไดดี   โดยเฉพาะในการใชการจัดการ
ความรูเปนเครื่องมือในการผลิตความรูที่เปนนวัตกรรม (knowledge production/ Innovation 
development) ซ่ึงถือเปนทิศทางตอไปของการจัดการความรู (second generation KM) 
 
  4. นอกเหนือจากรูปแบบการจัดการความรูแลว เม่ือพิจารณาเนื้อหาของการจัด
งานมหกรรมฯ จะพบวามีเน้ือหาที่แตกตางกันไปตามภารกิจขององคกรที่ดําเนินการจัดการ
ความรู  ทั้ ง มิติ สุ ขภาพ  มิติ เศรษฐกิจ  มิติการศึกษา  มิติการพัฒนาสั งคม  และ อ่ืนๆ              
ความหลากหลายในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงนี้ก็เปนตัวเลือกผูเขาฟงไปโดยปริยาย (ไมวาจะ
คาดหวังใหเปนเชนนั้นหรือไมก็ตาม) ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นวาบางหองน้ัน      
มีคนเขาฟงนอยมาก บางหองก็มีคนฟงมาก เปนตน ความแตกตางกันอยางมากของผูเขาฟงใน
แตละหองน้ัน นอกจากเปนเรื่องการออกแบบการเรียนรูที่จะไดกลาวตอไปแลว แบบแผน      
การเรียนรูของผูเขารวม (learning style) ก็มีความสําคัญมากตอการจัดงาน โดยผูเขารวมใน   
แตละหองมักจะมีประสบการณตรงในเรื่องนั้นๆ หรือในอีกแงหน่ึงคนเราจะเรียนรูจากเรื่องที่
ใกลเคียงกับประสบการณเดิมของตนเอง แมวาผูจัดจะพยายามใหเกิดความหลากหลาย ซ่ึง      
ดีมากตอการยกระดับการเรียนรูจากระดับประสบการณ ไปสูระดับแนวคิดก็ตาม แตรูปแบบการ
จัดนี้อาจไมเหมาะสมกับแบบแผนการเรียนรูของผูเขารวม จึงทําใหเกิดปรากฎการณดังกลาว
ขางตน 
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  5. แมวาแบบแผนการเรียนรูของคนจะมีความสําคัญตอการเขารวมกิจกรรม 
หากแตการออกแบบการเรียนรูในหองตางๆ น้ันมีความสําคัญมาก (และดูจะมากกวาแบบ
แผนการเรียนรู) ที่จะจูงใจใหคนอ่ืนเขามารวม ตัวอยางเชน หองของกรมสุขภาพจิตที่เปน      
การแลกเปลี่ยนประสบการณ หากแตมีกิจกรรมเคลื่อนไหวตลอดคลายการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ซ่ึงสามารถตรึงคนใหอยูรวมไดตลอดและมีผูเขารวมมากพอสมควรกับขนาดของหอง หรือหอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณของบริษัทปูนซีเมนตไทย ที่วิทยากรลงมานั่งหรือยืนใกลชิดกับ
ผูเขารวม ทําใหบรรยากาศเปนกันเองและเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณอยางแทจริง ในขณะ
ที่บางหองที่เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณกลับออกแบบการเรียนรู  เนนการบรรยายใหฟง
เปนสวนใหญ หรือบางหองจัดเหมือนเปนการประชุมเฉพาะกลุมของตนเอง ทําใหผูเขารวมไม
สามารถแลกเปลี่ยนไดเทาที่ควร  สิ่งเหลานี้เปนบทเรียนสําคัญสําหรับการออกแบบการเรียนรูใน
การจัดงานมหกรรมฯ ครั้งตอไป 
 
  6. การแลกเปลี่ยนประสบการณ   โดยภาพรวมแลวจะเปนการถาม-ตอบ 
มากกวาการแลกเปลี่ยนประสบการณ การแลกเปลี่ยนประสบการณจะทําไดดีก็ตอเม่ือผู
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งสองหรือมากกวานั้นมีประสบการณในเรื่องทํานองเดียวกันมาบางหากแตใช
วิธีการตางกัน หรือใชวิธีการคลายกันแตมีบริบทตางกัน  ที่สําคัญคน/องคกรเหลานั้นมีความ
ประสงคอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอื่นอยางเปดเผย  เพ่ือที่จะไดรับเสียงสะทอนจากคนอื่น
บาง รวมทั้งยังอาจทําใหเกิดแนวคิดหรือแนวทางใหมๆ ซ่ึงอาจเปนแนวทางที่มีผูอ่ืนทําแลว
ประสบความสําเร็จใหไปลองคิดตอบาง แตจะดวยความไมคุนเคยของการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ (knowledge sharing) ของผูเขารวม หรือวัฒนธรรมการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ที่ยังมีไมมากนัก หรือผูเขารวมไมไดมีตนทุนเพียงพอที่แลกเปลี่ยน หรือเปนเพราะการออกแบบ
การเรียนรูก็ตาม ทําใหบรรยากาศการแลกเปลี่ยนนั้นมีนอยมาก โดยสรุปเห็นวาการเตรียมการที่
ดี ทั้งผูนําเสนอและ ผูจะมาแลกเปลี่ยน มีความสําคัญมากตอคุณภาพของการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
  7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (KM workshop) ถือวาเปนจุดเดนของงาน เพราะ 
มีบรรยากาศแหงการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และผูเขารวมก็ไดสัมผัสกับของจริง สวนใหญของ
หอง workshop มีผูเขารวมตามความเหมาะสมของหอง แมวาในการจัดประสบการณน้ัน แตละ
หองอาจแตกตางกันไปบาง บางหองมีการบรรยายมากกวาการฝก บางหองก็ฝกเปนสวนใหญ 
บางหองก็มีการฝกสลับกับการบรรยาย แตโดยภาพรวมแลวการประชุมเชิงปฏิบัติการไดผล  
ตอบรับจากผูเขารวมเปนอยางดี 
 
  8. ประเด็นหลักของงานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 3 น้ีเปนเรื่องของ
การขับเคลื่อนเครือขาย KM ประเทศไทย ซ่ึงเม่ือดูจากหัวขอน้ีแลวเห็นวามีทั้งพัฒนาการและ



มหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ คร้ังที่ 3 (1 – 2 ธ.ค. 2549) 

บทสรุปปรากฏการณ 
 

10

ความทะเยอทะยานไปจากงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 2 อยางมาก  อาจตีความวาสถาบันสงเสริม   
การจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) เห็นวามีการดําเนินการเรื่องการจัดการความรูทั่วไปหมดใน
สังคมไทยแลว  หากทําใหเกิดความเชื่อมโยงเปนเครือขายยอมจะมีพลังเปนอยางยิ่ง สิ่งนี้ถือวา
เปนความทะเยอทะยานดังไดกลาวไปขางตน   อยางไรก็ตาม การตั้งขอสังเกตตอเร่ืองการ
ขับเคลื่อนเครือขายจัดการความรูประเทศไทยที่จะเสนอตอไปน้ีน้ัน มาจากฐานความเชื่อเรื่อง
เครือขายที่วา เ ม่ือพูดถึงเครือขายมักใหความสําคัญกับองคประกอบของเครือขาย 3 
องคประกอบ ไดแก  1) สมาชิกของเครือขาย (actor/ node) ซ่ึงอาจหมายถึงบุคคลหรือองคกรที่มี
ความสนใจ และเปาหมายของเครือขายรวมกัน    2) ความสัมพันธ (อาจเรียกวาการเกาะเกี่ยว
หรือการเชื่อมโยง) ของสมาชิกในเครือขาย ซ่ึงความสัมพันธน้ีอาจเกิดจากการทํากิจกรรมรวมกัน 
การสื่อสาร หรือการตัดสินใจรวมกันอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน และ           
3) เปาหมายของเครือขาย หรือผลประโยชนรวมกันของเครือขาย ถือเปนองคประกอบที่สําคัญ
ที่สุด และเครือขายจะเปนหรือคงความเปนเครือขายไดมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับองคประกอบ
น้ีเปนสําคัญ หากสมาชิกมิไดตกลงผูกพัน (commitment) กับเปาหมายของเครือขายแลว ก็ยาก
ที่เครือขายจะเกิดขึ้นหรือคงสถานะความเปนเครือขายได ภายใตฐานความเชื่อดังกลาว มี
ขอสังเกตตอประเด็นหลักของงานและสิ่งที่เกิดขึ้นในงานมหกรรมดังน้ี 
 
   8.1 ภายใตคําจํากัดความเรื่องเครือขาย ประกอบกับหนวยการวิเคราะห
ในเรื่องนี้เปนระดับประเทศแลว จะเห็นไดชัดเจนวาในเรื่องการจัดการความรูน้ันมีตัวละคร 
(actor) เกิดขึ้นมาก ทั้งในภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซ่ึงตัวละครเหลานี้ตางก็
ดําเนินการจัดการความรูกันภายในองคกรของตนเองและทําไดดีมากเสียดวย หากแตไมคอยได
เชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธกันมากนัก หรือหากมีความสัมพันธขามกลุมองคกรกันก็จะเปนไป
ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู   มีสวนนอยที่มีการทํากิจกรรมรวมกันจนเกิดเปนกลุมยอย 
(clique) ตามเปาหมายรวมเฉพาะกลุม (สวนมากมักเปนเปาหมายเชิงประเด็น) เชน เครือขาย
จัดการความรูการดูแลผูปวยเบาหวาน เปนตน หากแตตัวละคร หรือกลุมยอยเหลาน้ีไมเคยได
เชื่อมโยงสัมพันธกันในลักษณะเครือขายใหญระดับประเทศมากอน จะเปนดวยขอจํากัดเชิง
โครงสรางหนวยงาน ขอจํากัดเรื่องประเด็นเนื้อหาของหนวยงาน ขอจํากัดเรื่องแบบแผนการ
เรียนรูและวัฒนธรรมเรียนรูของหนวยงานก็ตาม มิใชเร่ืองงายที่จะเชื่อมตัวละครและกลุมยอย
เหลานี้ใหเกิดเปนเครือขายการจัดการความรูของประเทศไทย และดูเหมือนตลอดทั้งงาน
มหกรรมฯ น้ัน     การเปดโอกาสใหตัวละครและกลุมยอยเหลานี้ไดมีขอตกลงหรือแสดงทรรศนะ
ที่จะเชื่อมกันเปนเครือขายมีนอยมาก เพราะแมวาจะตั้งเปาหมายวาจะเปนเครือขาย (ไดมีการ
กลาวในชวงตนและชวงทายของงาน) หากแตสมาชิกมิไดเกิดความรูสึกรวม (shared vision) จน
มีความผูกพันกับเปาหมายรวมแลว (commitment) เครือขายก็มิอาจเกิดขึ้นไดจริง เพราะที่สุด
องคกรจะกลับไปหาเปาหมายเฉพาะของแตละองคกร 
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   8.2 แมวาจะมีกรณีศึกษาหลายกรณีที่ใชชื่อวาเปนเครือขาย เชน 
เครือขายการจัดการความรูการดูแลผูปวยเบาหวาน เครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 
เปนตน เครือขายเหลานี้เปรียบเสมือนเปนกลุมยอย (clique) ของเครือขายจัดการความรู
ระดับประเทศ แตมีขอสังเกตของความเปน “เครือขายยอย” ของกรณีศึกษาเหลานี้ เพราะเม่ือ
พิจารณาจากองคประกอบทั้ง 3 ของความเปนเครือขายจะพบวา บางกรณีศึกษาไมไดกําหนด
เปาหมายรวมของการเปนเครือขายจัดการความรู เพียงแตเกิดจากการนําคน/องคกร มารวมกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานเรื่องเลาซึ่งกันและกัน ซ่ึงเรื่องเลาเหลานี้ก็มักเปนผลจากที่แตละองคกร   
ไปทํางานจัดการความรูของตนเอง ดังน้ันหากจะเรียกวากรณีอยางนี้เปนเครือขายก็ยังไมชัดเจน
นักเพราะความสัมพันธ (ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่งของเครือขาย)  จะเกิด
จากการทํากิจกรรมสําคัญรวมกัน ดังนั้นเห็นวาแมแตกลุมยอยที่เรียกวาเปนเครือขายก็ยังขาด
ความชัดเจนในบางกรณีศึกษา 
 
   8.3 นักวิชาการดานเครือขายเสนอวา การสรางเครือขายควรเริ่มจาก
ศูนยกลางของเครือขาย (central) และขยายสูปริมณฑลของเครือขาย ซ่ึงจะมีกี่ชั้นและ
สลับซับซอนอยางไรก็แลวแตความเชื่อมโยงสัมพันธกับศูนยกลางของเครือขาย ศูนยกลางของ
เครือขายสําคัญมากเพราะจะเปนที่รวมของสารสนเทศตางๆ ที่สมาชิกเครือขายจะเขามา
เชื่อมโยงสัมพันธดวย และรูปแบบหรือลักษณะของเครือขายนั้นจะพิจารณาจากความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกและศูนยกลางเครือขายเปนสําคัญ เปนที่นายินดีที่ประเทศไทยมีหนวยงาน
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูหลายหนวยงาน  โดยผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดกลาวถึง
หรือคาดหวังถึง สคส. ในบทบาทที่จะเปนศูนยกลางของเครือขาย   ดังนั้นการที่ สคส. กําหนด
ประเด็นหลักของงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 3 เปนการขับเคลื่อนเครือขาย KM   ถือเปนจุดเริ่มตนที่ดี
ของการสรางเครือขายจัดการความรู  หากแตกาวยางตอไปนอกจากจะสรางวิสัยทัศนและ
เปาหมายรวมกันระหวางสมาชิกในเครือขายแลว ยังจําเปนตองวิเคราะหศักยภาพและหากลยุทธ
ในการเชื่อมรอยตัวละครและกลุมยอยตางๆ ในสังคมไทยใหเชื่อมโยงกันทั้งหมด 
 
   8.4 ในการสรางเครือขายจัดการความรูระดับประเทศ อาจตองฝาฟน
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของการขยายตัวของเครือขาย (เปนปรากฎการณสําคัญของการ
เรียนรูของคน/องคกรตางๆ ในสังคมไทย ที่พบเห็นไดมากจากงานมหกรรมฯ) คือ การกาวขาม
ใหพนความคลายคลึงเชิงเนื้อหา กลาวคือ การจัดการความรู ในประเทศไทยนาจะมี           
ความหลากหลายทางเนื้อหามาก การเชื่อมรอยเขาหากันตองไมยึดติดเรื่องเน้ือหามากเกินไป 
เพราะจะเห็นวาเปนเรื่องไมเกี่ยวของกับตัวเอง มีบทเรียนหนึ่งของการสรางเครือขายในโครงการ
พัฒนาหนึ่งวา “การสรางเครือขายจุดสําคัญคือทําใหทุกคนไดมีพ้ืนที่ของตัวเอง ไดแสดง
ความสามารถสวนตัวที่หนุนเสริมผูอ่ืนไดออกมา”  ซ่ึงบทเรียนดังกลาวไดเกิดขึ้นแลวในกรณีของ 
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มูลนิธิขาวขวัญกับเครือปูนซิเมนตไทย จํากัด(แกงคอย)  ที่สามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายได
ทั้งๆที่เน้ือหาตางกันมาก การเชื่อมโยงแบบ bridging network แบบน้ีทําไดยากกวาการ
เชื่อมโยงองคกรที่ทําหนาที่คลายๆ กันเขาดวยกัน (bonding network) แตจะทําใหมีพลังในการ
ทําสิ่งที่ยากๆ ตอไปได และการเชื่อมโยงแบบ bridging network น้ีจะทําไดก็ตอเม่ือหาตัวรวม
หรือ จุดรวมที่ตรงกัน เชน กรณีของมูลนิธิขาวขวัญกับเครือปูนซิเมนตไทย จํากัด(แกงคอย) ที่
อาศัยตัวรวมที่สําคัญคือ กระบวนการเรียนรู การออกแบบการเรียนรู  และการใชประโยชนจากจุ
ลินทรีย  ทําใหเกิดเปนเครือขายขึ้นได สําหรับกรณีของเครือขายจัดการความรูประเทศไทย ที่
ตองอาศัยการออกแบบเครือขายทั้งแบบ bonding network และ bridging network ที่ผสมผสาน
กันอยางลงตัว   ซ่ึงคณะผูศึกษาเห็นดวยกับแนวทางดังกลาว เพราะการเกิดเปนเครือขายจัดการ
ความรูน้ีจะมีพลังมากทั้งในแงของการสรางความรู (knowledge production) ที่เปนนวัตกรรม
ใหมของสังคม   การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามกลุมซ่ึงเปนการเรียนรูขั้นสูงกวาการเรียนรูภายใน
กลุม ที่จะนําไปสูความเปนไทของสังคมดังที่องคปาฐกไดเสนอไวในตอนตน  จึงเปนเรื่องจําเปน
อยางมากที่ สคส. จะวิเคราะหศักยภาพขององคกรหรือกลุมยอยตางๆ อยางชัดเจน เพ่ือกําหนด
จุดรวมที่เปนไปได   นอกจากนี้ยังจําเปนที่จะหาบทเรียนความรูจากการพัฒนาเครือขายรูปแบบ
ตางๆ ไวเปนทุนสําหรับการขับเคลื่อนเครือขายจัดการความรูของประเทศไทยตอไป  
 
 โดยสรุปถือวาการจัดงานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 3 เปนอีกปรากฎการณ
หน่ึงของสังคมที่ทําใหเกิดการตื่นตัวเรื่องการจัดการความรูขึ้น และมีการพัฒนาการในแงของการ
ขยายตัวไปมากกวาปกอนๆ   อยางไรก็ตาม สวนหนึ่งก็เปนผลมาจากความพยายามของสถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) และองคกรพันธมิตรอ่ืนๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน แมวาการเกิดขึ้นของการจัดการความรูมิอาจกลาวไดอยางชัดเจนวาเกิดเปน
เครือขายจัดการความรูของประเทศไทย แตก็ มีแนวโนมหลายประการที่ทําใหเห็นวา            
เกิดจุดเริ่มตนของการดําเนินงานขึ้น  อยางไรก็ตามสิ่งที่ทาทาย สคส. อยูในเรื่องการสราง
เครือขายจัดการความรูประเทศไทยก็คือ การทําใหเกิดวิสัยทัศน และเปาหมายรวมในเร่ือง     
การจัดการความรู ที่ไมขัดแยงกับเปาหมายการจัดการความรูของแตละองคกร เพ่ือใหเกิด    
การผูกพันตอเปาหมาย ซ่ึงเปนบันไดขั้นแรกที่จะนําไปสูการเชื่อมโยงทุกภาคสวนใหเขาหากัน 
ในการขับเคลื่อนสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางแทจริง 
 
 

ดร. ธีรเดช ฉายอรุณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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