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KM หรรษา : รถ ‘แลก-แจก-แถม’
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านการจัดความรู้ (KM Tool) 



คณะกรรมการจัดความรู้ รพ.พระศรีมหาโพธิ์                                                                                     

ร่วมกับ 

ฝ่ายช่างและบ ารุงรักษา 

และ 

งานห้องสมุด



• จากการทบทวนผลการด าเนินงาน KM 
   รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ยังด าเนินงาน KM ในระดับด้อยกว่าที่ควร..      

KM ยังไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงที่หน้างานที่แตกต่างกัน ฯลฯ                        

   จึงปรับทิศทาง KM ขององค์กรใหม่ โดยใช้กลยุทธท์ี่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปา้หมาย

หลักการและเหตุผล



• เพื่อจัดท าเครือ่งมือ  (KM Tool) ใช้ในการปรับพื้นฐานความรู้    
ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายที่ไม่คุ้นเคย 
กับเทคโนโลยี ให้สามารถ ‘ร่วม’ แลกเปลีย่นเรียนรู้ได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์



วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
1. ออกแบบ : องค์ประกอบครอบคลุม 4 ด้าน ตามหลักการตลาด

(Marketing Promotion) 



หลักการตลาด (Marketing Promotion) 4 P 
                     

หลักการตลาด
(Marketing Promotion)

รถ ‘แลก แจก แถม’

P1 : การโฆษณา เผยแพร่ข้อมูลด้าน KM

P2 : การประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ต่อ KM

P3  : การสง่เสรมิการขาย เพิ่มความคุ้มค่าที่จะแลกเปลีย่นและเรียนรู้ร่วมกัน 

P4 : น าเสนอการขายด้วย
พนักงานขาย และ การตลาด
ตรง 

สื่อสารโดยตรงโดยฝ่ายเสนอ คือ กรรมการ ที่ให้บรกิาร 
พร้อมรถเขน็สี่ล้อท่ีเน้นการสร้างปฏิสัมพันธข์อง
ผู้ขายและผู้ซื้อ



วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
2. ‘เดินรถ’ ‘นิทรรศการเคลื่อนที’่ : ตามแนวคิด ‘รถพุ่มพวง’ ช่องทาง 

การจัดจ าหน่ายสินค้าที่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวอีสานมาชา้นาน  



‘เดินรถ’ หรือจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ี ตามแนวคิด ‘รถพุ่มพวง’
    

    

ขอบคุณภาพจาก
http://board.postjung.com/964526.html



‘เดินรถ’ หรือจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ี ตามแนวคิด ‘รถพุ่มพวง’

• ห่วงโซ่ที่เชื่อมโยง ความพอดี และ 
ความสุข จากชุมชนสู่ชุมชน 
= รูปแบบการจัดสินค้าในรถเข็น    
คล้ายรถพุ่มพวง

          



‘เดินรถ’ หรือจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ี ตามแนวคิด ‘รถพุ่มพวง’

• ห้างสรรพสินค้าขนาดย่อมเคลื่อนที่    
ซึ่งน้อมตัวลงมาหาลูกค้าในชุมชน 
= เข็นรถ ไปตามหน่วยต่างๆ ตาม
โปรแกรมที่แจ้งล่วงหน้า

          



‘เดินรถ’ หรือจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ี ตามแนวคิด ‘รถพุ่มพวง’

• ผู้ซื้อเลือกสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
และก าลังซ้ือ 
= จัดเรื่องราวเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย          



‘เดินรถ’ หรือจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ี ตามแนวคิด ‘รถพุ่มพวง’

• พร้อมจะหยุดรอให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า   
  ได้นานเท่าที่ต้องการ 
  =  คกก. KM มีบทบาท รับฟัง ชื่นชม    
  ให้ค าปรึกษา  น าเรื่องราวจากที่หนึ่งไป
  แลกเปลี่ยนกับที่หนึ่ง  รวมทั้งสาธิตการใช้
  เครื่องมือ KM ตามความเหมาะสม



ภาพรวม รถ ‘แลก-แจก-แถม’ 

   
สื่อการสอนเป็นเอกสาร 4 สี 

เนื้อหา KM Tool หลายชนิด ส าหรบัเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

   
ไป ‘จับภาพ’ ความส าเร็จเล็กๆ (TK) น ามาจัดท าเป็นสื่อ (EK) 

ส่งคืนเจ้าของผลงาน 1 ชุด  ใส่รถ KM ไปอวดที่อื่นอีก 1 ชุด         
(สาธิตกระบวนการ SECI และคลังความรู ้KM)

   
แลก=เชิญชวนแลกเปลี่ยน   แจก=น าเทคนิค วิธีการ องค์ความรู้มาแจก   แถม=ท าสื่อส าเร็จแจกให้ด้วย



สิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์



สิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์

บรรยากาศ ‘รอยยิ้มแห่งชัยชนะ’ ของสาวๆ 
ผู้ชิงผ้ากันเปื้อน โลโก้ KM ได ้ 



การจัด ‘รถพุ่มพวง’

ด้านหนา้ : ชัน้วางชิ้นงานส าเร็จ

1) อุปกรณ์สื่อ Computer, Tablet
2) ชิ้นงานส าเร็จ (Best Practice)                           

แผ่น - เล่ม - ชิ้น – กล่องนวัตกรรม
ต้นแบบ

3) ของรางวัลผู้ร่วมกิจกรรม



การจัด ‘รถพุ่มพวง’

ด้านข้าง :

- บอร์ด ส าหรับเขียนแผนผัง 
mind map, วาดรูป, ติดกระดาษ

- LOGO แขวนผ้ากันเปื้อนข้อความ 
KM หรรษา : รถ ‘แลก-แจก-แถม’ 

  เครื่องแบบคณะกรรมการให้บริการ
  พร้อมรถ



การจัด ‘รถพุ่มพวง’

ด้านหลัง : ชั้นแขวนตัวอย่าง KM Tool

1) Concept ลปรร , ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ 
2) EK / Best Practice จากหน่วยงานภายนอก

3) EK / Best Practice ของ รพ.พศ. 
4) ประสบการณ์ส่วนตัว
5) สื่อการสอน : Link, แหล่งข้อมลู, วิธีค้นหา
      ข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ   
6)   เรื่องเล่าจากชุมชน



1) Concept ลปรร , ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ 



2) EK / Best Practice จากหน่วยงานภายนอก 



3) EK / Best Practice ของ รพ.พศ.



4) ประสบการณ์ส่วนตัว 



ตัวอย่าง 
การสื่อสาร Line กลุ่ม
ของคณะกรรมการ KM

5) สื่อการสอน : Link, แหล่งข้อมูล, วิธีค้นหาข้อมลูในเว็บไซต์ต่างๆ   



ตัวอย่าง
การสื่อสาร FB กลุ่ม
คณะกรรมการ KM

5) สื่อการสอน : Link, แหล่งข้อมูล, วิธีค้นหาข้อมลูในเว็บไซต์ต่างๆ   



5) สื่อการสอน : Link, แหล่งข้อมูล, วิธีค้นหาข้อมลูในเว็บไซต์ต่างๆ   

ตัวอย่าง
การ Link จาก web 
KM ของหน่วยงาน
ไปยัง web ภายนอก



5) สื่อการสอน : Link, แหล่งข้อมูล, วิธีค้นหาข้อมลูในเว็บไซต์ต่างๆ   

ตัวอย่าง
การค้นหาข้อมูลจาก 
web ต่างๆ



6) เรื่องเล่าจากชุมชน



กิจกรรม ‘เดินรถ’ ตามวัตถุประสงค์

พญ.วริียอ์ร จูมพระบุตร (ประธาน QMR) 
ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้น 
เปิดตัว รถ ‘แลก-แจก-แถม’ 

  



พญ.วิรีย์อร จูมพระบุตร (ประธาน QMR) 
ให้เกียรติเปน็ประธานตัดริบบิ้น เปิดตัว รถ ‘แลก-แจก-แถม’ 

  



พญ.วิรีย์อร จูมพระบุตร (ประธาน QMR) 
ให้เกียรติเปน็ประธานตัดริบบิ้น เปิดตัว รถ ‘แลก-แจก-แถม’ 

  



พญ.วิรีอรย์ จูมพระบุตร (ประธาน QMR) 
ให้เกียรติเปน็ประธานตัดริบบิ้น เปิดตัว รถ ‘แลก-แจก-แถม’ 

  



กิจกรรม ‘เดินรถ’ ตามวัตถุประสงค์

นพ.ธรณินทร์  กองสุข (ผู้อ านวยการฯ) 
ให้เกียรติ ‘ชม’ ‘เชียร์’ ‘ใช’้ และ ‘แชะ’ กับขบวน



นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อ านวยการฯ 
ให้เกียรติ 'ชม' 'เชียร์' 'ใช้' และ 'แชะ' กับขบวน



นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อ านวยการฯ 
ให้เกียรติ 'ชม' 'เชียร์' 'ใช้' และ 'แชะ' กับขบวน



ตัวอย่างภาพกิจกรรม ‘เดินรถ’

แขก ‘ผู้ใหญ’่ กลุ่มงานเภสัชกรรม



กลุ่มงานจิตวิทยา กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

ตัวอย่างภาพกิจกรรม ‘เดินรถ’



หน่วยรบัใหม-่ส่งต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างภาพกิจกรรม ‘เดินรถ’



กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชาย
เร่งรัดบ าบัด

หอผูป้่วยพิเศษ

ตัวอย่างภาพกิจกรรม ‘เดินรถ’

กลุ่มงานเทคนคิบรกิาร



กิจกรรม AAR หลังการ ‘เดินรถ’



ประเมินผล
ผลพวง .. พ่วงจาก ‘รถพุ่มพวง’ (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)

บทความ ประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการรณรงค์



ให้ค าปรึกษา KM 
ที่หน่วยรับใหม่-ส่งต่อ

ต่อเนื่อง ตามนัด

ประเมินผล
ผลพวง .. พ่วงจาก ‘รถพุ่มพวง’ (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)



ให้ค าปรึกษา KM 
ที่กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชหญิง

ต่อเนื่อง ตามนัด

ประเมินผล
ผลพวง .. พ่วงจาก ‘รถพุ่มพวง’ (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)



‘จับภาพ’ จาก
การตามรอย Clinical Tracer ของ

คณะกรรมการ Clinical Team 
จิตเวชสูงอายุ

ประเมินผล
ผลพวง .. พ่วงจาก ‘รถพุ่มพวง’ (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)



‘จับภาพ’ จาก
การตามรอย Clinical Tracer ของ

คณะกรรมการ Clinical Team 
จิตเวชสูงอายุ

ประเมินผล
ผลพวง .. พ่วงจาก ‘รถพุ่มพวง’ (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)



‘จับภาพ’ จาก
การตามรอย Clinical Tracer ของ

คณะกรรมการ Clinical Team 
จิตเวชสูงอายุ

ประเมินผล
ผลพวง .. พ่วงจาก ‘รถพุ่มพวง’ (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)



ประเมินผล

ปัจจัยของความส าเร็จ

‘ของเล่นใหม่’ ‘ใส่สปิริต’ ‘ทีมพิชิต’ ‘KM เชิงรุก’ 



ของเล่นใหม่

รถ ‘แลก-แจก-แถม’ ของเล่นใหม่ที่กระตุ้นความสนใจ KM

“มาแล้วๆ รถพุ่มพวง เปิดดูในเฟสว่าจะมา”

“อย่างนี้ใช่ KM ไหม”

“ก าลังพยายามอยู่ ยังไมเ่สร็จ เรียก KM ไหม”

“เอาของพี่ใส่รถไปอวดได้ด้วยหรือ”



ใส่สปิริต
เป็นโอกาสให้ คกก.KM น าความรู้และทักษะของตนมาใช้อย่างไรข้ีดจ ากัด

    : ติดต่อประสานงานเชิงบวก ทั้งในทมี-นอกทีม  

: จิตอาสา  

   “หนูมีฝีมือ หนูชวนพี่ที่ท างานจดัรถให้ได้” 

  “หนูจัดหาเครื่องดื่มให้ก่อนนะ มาเคลียร์กันทีหลัง”

      “หนูเข็นรถให้จนเสร็จ”  “หนูเวรเช้า จะขออกไปได้เป็นระยะ”   

       “หนูตรวจผู้ป่วยเสร็จจะตามไป” “หนูขอไปเรียนรู้ด้วยคน อยากท าได้ อยากเก่ง” 

: ให้ก าลังใจ ชื่นชมกันเองเปน็
    

           



ทีมพิชิต

Team Work แบบองค์กรเสมือนจริง (Virtual) 

  : ก่อการ มีผู้ก่อการ ขายแนวคิด กระตุ้นความสนใจ ได้ผลงาน

: สานต่อ  ทีมขานรับ “เอาไงเอากัน”

: อาสา สมาชิกอาสาท าในส่วนที่ตนถนัด และหาทีมสนับสนุนเอง

    



ทีมพิชิต

Team Work แบบองค์กรเสมือนจริง (Virtual) 

  : ร่วมปฏิบัติการ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แบบผลัดกันมาผลัดกันไป

    : ร่วมเรียนรู้   เรียนรู้และปรับฯ ขณะปฏิบัติ, AAR ภายหลังกิจกรรม 

    : เผยแพรส่ื่อสาร  ทีมกระตุ้นกันเอง โดยถ่ายทอดเป็นข้อความและภาพ 
ก่อน ขณะ หลังปฏิบัติ ผ่าน Line, FB กลุ่มปิด กลุ่มเปิด



สร้างความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย

ท าความเข้าใจบทบาท KM เชิงรุก 

: เข้าไปจับภาพทีห่น้างาน  ให้ค าปรึกษา และช่วย ‘จับภาพ’ ที่หน้างานใน
มุมมองคนนอก วิเคราะห์และวางแผนร่วมกันว่าควรพัฒนาไปในทิศทางใด

: ช่วยสานต่อ  ช่วยประสานงานกับแหล่งสนับสนุน ทั้งภายในและภายนอก



สร้างความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย

ท าความเข้าใจบทบาท KM เชิงรุก 

: เผยแพร่ ช่วยสนับสนุนผลักดันให้เผยแพร่ในเวทีต่างๆ 

: ชื่นชม สร้างบรรยากาศชื่นชมร่วมกัน (empowerment) เพิ่มคนเก่ง   
คนดี มีความสุขในการท างาน

: เพิ่มสินทรพัย์องค์กร หน่วยงานมีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น



การน าไปใช้ประโยชน์

Action Plan คณะกรรมการ KM ปีงบฯ2560 
• ใช้ รถ ‘แลก-แจก-แถม’ ในกิจกรรม KM Round 

• ใช้ รถ ‘แลก-แจก-แถม’ สนับสนุนด าเนินการ KM 7 ขั้นตอน 

• เขียนเรื่องเล่า (Story Telling) หรือบทความเผยแพร่ทกุกิจกรรม   



ขอได้รับความขอบคุณ 

จาก .. ‘คน KM’ 


