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การจัดการความรู  
(Knowledge Management, KM) 

 
 การจัดการความรู หรือที่เรียกยอๆ วา KM คือ เครื่องมือ เพื่อใชในการบรรลุเปาหมาย
อยางนอย 3 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน และ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
 ดังนั้นการจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง เม่ือไรก็ตามที่มีการเขาใจผิด 
เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเขามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือการ
จัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงเพ่ือใหไดชื่อวามีการจัดการความรูเทาน้ัน
เอง 
 
แรงจงูใจในการริเริม่การจดัการความรู 
 แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือเปาหมายที่งาน คน และองคกร เปนเง่ือนไข
สําคัญ ในระดับที่เปนหัวใจสูความสําเร็จในการจัดการความรู 
  แรงจูงใจเทียมตอการดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ เปนตนเหตุ
ที่นําไปสูการทําการจัดการความรูแบบเทียม และนําไปสูความลมเหลวในที่สุด เชน ทําเพราะถกูบงัคบั
ตามขอกําหนด กลาวคือ ทําเพียงเพ่ือใหไดชื่อวาทํา หรือทําเพ่ือชื่อเสียง ทําใหภาพลักษณขององคกร
ดูดี หรือมาจากความตองการผลงานของหนวยยอยภายในองคกร เชนหนวยพัฒนาบุคลากร (HRD) 
หนวยสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) หรือหนวยพัฒนาองคกร (OD) ตองการใชการจัดการความรูในการ
สรางความเดน หรือสรางผลงานของตน หรืออาจมาจากคนเพียงไมก่ีคน ที่ชอบของเลนใหมๆ ชอบ
กิจกรรมที่ดูทันสมัย เปนแฟชั่น แตไมเขาใจความหมายและวิธีการดําเนินการจัดการความรูอยาง
แทจริง  
 
ประเภทความรู  
 ความรูอาจแบงใหญๆ ได 2 ประเภท คือ 1. ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรู
ที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หรือ วิชาการ อยูในตํารา คูมือปฏิบัติงาน 2. ความรูซอนเรน (Tacit 
Knowledge) เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน เปนประสบการณที่สั่งสมมายาวนาน เปนภูมิปญญา โดยที่
ความรูทั้ง 2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการที่แตกตางกัน  
 การจัดการ “ความรูเดนชัด” จะเนนไปที่การเขาถึงแหลงความรู ตรวจสอบ และตีความได 
เม่ือนําไปใชแลวเกิดความรูใหม ก็นํามาสรุปไว เพ่ือใชอางอิง หรือใหผูอ่ืนเขาถึงไดตอไป (ดูวงจร
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ทางซายในรูป) สวนการจัดการ “ความรูซอนเรน” นั้นจะเนนไปที่การจัดเวทีเพ่ือใหมีการแบงปน
ความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติ ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันนําไปสูการสรางความรูใหม ที่แตละคน
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไป (ดูวงจรทางขวาในรูป) 

รวบรวม/จัดเก็บ นําไปปรับใช

เขาถึง
ตีความ

ความรูเดนชัด
Explicit

Knowledge

ความรูซอนเรน
Tacit

Knowledge

สรางความรู
ยกระดับ

มีใจ/แบงปน

เรียนรูรวมกัน
Capture & Learn

Create/Leverage

Care & Share

Access/Validate

store
apply/utilize

เรียนรู
ยกระดับ

 
 ในชีวิตจริง ความรู 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้ง 
Tacit ก็ออกมาเปน Explicit และบางครั้ง Explicit ก็เปลี่ยนไปเปน Tacit  
 
โมเดลปลาท ู

 

KV KS KA

สวนหวั สวนตา
มองวากําลังจะไปทางไหน

ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร”

สวนหาง 

Knowledge
Vision 

Knowledge
Assets

สรางคลังความรู
เช่ือมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT
“สะบัดหาง” สรางพลังจาก CoPs

สวนกลางลําตัว สวนที่เปน “หวัใจ” ใหความสําคัญกับ
การแลกเปล่ียนเรียนรู ชวยเหลือ เก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

Knowledge
Sharing

 
 “โมเดลปลาทู” เปนโมเดลอยางงาย ของ สคส. ที่เปรียบการจัดการความรู เหมือนกับปลาทู
หน่ึงตัวที่มี 3 สวน คือ 1. สวน “หัวปลา” (Knowledge Vision, KV) หมายถึง สวนที่เปนเปาหมาย 
วิสัยทัศน หรือทิศทางของการจัดการความรู โดยกอนที่จะทําจัดการความรู ตองตอบใหไดวา “เราจะ
ทํา KM ไปเพ่ืออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี้จะตองเปนของ “คุณกิจ” หรือ ผูดําเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด 
โดยมี “คุณเอ้ือ” และ “คุณอํานวย” คอยชวยเหลือ 2. สวน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing, KS) เปน
สวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญ ซึ่ง “คุณอํานวย” จะมีบทบาทมากในการชวย
กระตุนให “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู โดยเฉพาะความรูซอนเรนที่มีอยูในตัว “คุณกิจ” 
พรอมอํานวยใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูแบบเปนทีม ใหเกิดการหมุนเวียนความรู ยกระดับความรู 
และเกิด นวัตกรรม 3. สวน “หางปลา” (Knowledge Assets, KA) เปนสวนของ “คลังความรู” หรือ 
“ขุมความรู” ที่ไดจากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู” ที่ไดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู “ตัวปลา” 
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ซึ่งเราอาจเก็บสวนของ “หางปลา” นี้ดวยวิธีตางๆ เชน ICT ซึ่งเปนการสกัดความรูที่ซอนเรนใหเปน
ความรูที่เดนชัด นําไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช พรอมยกระดับตอไป  
 

คนสําคัญทีด่ําเนนิการจัดการความรู 
 
ผูบริหารสูงสุด (CEO) 

จัดไดวา ”โชคดีที่สุด” สําหรับวงการจัดการความรู ถาผูบริหารสูงสุดเปนแชมเปยน (เห็นคุณคา 
และดําเนินการผลักดัน KM) เร่ืองที่วายากทั้งหลายก็งายขึ้น ผูบริหารสูงสุดควรเปนผูริเริ่มกิจกรรม
จัดการความรู โดยกําหนดตัวบุคคลท่ีจะทําหนาที่ ”คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเปนผูบริหาร
ระดับสูง เชน รองอธิบดี, รองผูอํานวยการใหญ (Vice President) 
  
คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) 

ถาการริเร่ิมมาจากผูบริหารสูงสุด ”คุณเอ้ือ” ก็สบายไปเปลาะหนึ่ง แตถาการริเร่ิมที่แทจริงไม
ไดมาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ ”คุณเอ้ือ” ก็คือ เอาหัวปลาไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหาร
สูงสุดกลายเปนเจาของ “หัวปลา” ใหได บทบาทตอไปของ ”คุณเอ้ือ” คือ การหา ”คุณอํานวย” และ
รวมกับ ”คุณอํานวย” จัดใหมีการกําหนด ”เปาหมาย/ หัวปลา” ในระดับยอยๆ ของ ”คุณกิจ/ 
ผูปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง ”หัวปลา” เขากับ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรขององคกร
จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (empowerment), รวม share ทักษะในการ
เรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือประโยชนในการดําเนินการจัดการความรูโดยตรง และเพื่อแสดงให ”
คุณกิจ” เห็นคุณคาของทักษะดังกลาว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรู พรอมคอย
เชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรมสรางสรรคอ่ืนๆ ทั้งภายในและนอกองคกร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการดําเนินการ ใหคําแนะนําบางเร่ือง และแสดงทาทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมี
การยกยองในผลสําเร็จและใหรางวัลที่อาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสรางความภาคภูมิใจในความสําเร็จ  
 
คุณอํานวย (Knowledge Facilitator, KF) 

เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู ความสําคัญของ ”คุณอํานวย” อยูที่การเปน
นักจุดประกายความคิด และการเปนนักเชื่อมโยง โดยตองเชื่อมโยงระหวางผูปฏิบัติ (”คุณกิจ”) กับ
ผูบริหาร (”คุณเอ้ือ”), เชื่อมโยงระหวาง ”คุณกิจ” ตางกลุมภายในองคกร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู
ภายในองคกร กับภายนอกองคกร โดยหนาที่ที่ “คุณอํานวย” ควรทํา คือ 

- รวมกับ “คุณเอ้ือ” จัดใหมีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพ่ือ
สรางความเปนเจาของ “หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู เพื่อให คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดความรูออกมาจากวิธี
ทํางานที่นําไปสูความสําเร็จน้ัน เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” 
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- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาชวย” (Peer Assist) เพ่ือใหบรรลุ “หัวปลา” ไดงาย หรือเร็ว
ขึ้น โดยที่ผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเลา หรือสาธิต 

- จัดพ้ืนที่เสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสําหรับเก็บรวบรวม ขุมความรูที่ได เชน ใช
เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต เว็บบอรด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมาย
ขาว เปนตน 

- สงเสริมใหเกิด ชุมชนแนวปฏิบัติ(CoP–Community of Practice) ในเรื่องที่เปนความรู หรือเปน
หัวใจในการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร 

- เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององคกร กับกิจกรรมจัดการความรูภายนอก เพ่ือสราง
ความคึกคัก และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก 
 
คุณกิจ (Knowledge Practitioner, KP) 

 “คุณกิจ” หรือผูปฏิบัติงาน เปนพระเอก หรือนางเอกตัวจริงของการจัดการความรู เพราะเปนผู
ดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ 90–95 ของทั้งหมด “คุณกิจ” เปนเจาของ “หัวปลา” โดย
แทจริง และเปนผูที่มีความรู(Explicit Knowledge & Tacit Knowledge) และเปนผูที่ตองมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู ใช หา สราง แปลง ความรูเพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/ หัวปลา" ที่ตั้งไว 
 
คุณประสาน (Network Manager) 

เปนผูที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรูระหวางหนวยงาน ใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กวางขึ้น เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรูและยกระดับความรูแบบ
ทวีคูณ 
 

เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปล่ียนความรูฝงลึก 
 
 ความรูหลักที่เปนเปาหมายของการจัดการความรูคือความรูฝงลึก (tacit knowledge) ซึ่ง
เปนความรูที่จับตองยาก หรือไมไดเลย แลกเปลี่ยนยาก ในบางครั้งแมเจาตัวก็ไมรูวาตนมีความรู
นั้น จึงตองมีวิธีการแลกเปลี่ยนความรูฝงลึกน้ีในตลาดนัดความรู และในการประชุมระดมความคิด  
 วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูฝงลึกซ่ึงผูกพันอยูกับประสบการณหรือการปฏิบัติ วิธีที่ดีที่สุด
คือทําใหดู หรือฝกหัดทําดวยกัน วิธีนี้เหมาะกับความรูที่เปนทักษะดานการลงมือทํา แตในกรณีของ
การปฏิบัติที่ไมใชการใชมือหรือรางกาย แตเปนการดําเนินการผานขั้นตอนที่ซับซอนหลายขั้นตอน 
โดยคนหลายคน วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรูฝงลึกที่ใชกันมากในปจจุบันคือการเลาเร่ือง (storytelling) ซึ่ง
ถือเปนเทคนิคหน่ึงของการจัดการความรู 
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การประชุมโดยใชการเลาเรื่อง (Storytelling) 
 เปาหมายสําคัญที่สุดของการเลาเรื่อง คือใหผูมีความรูจากการปฏิบัติ ปลดปลอยความรู
ที่ซอนอยูในสวนลึกของหัวใจ (ความเชื่อ), ในสวนลึกของสมอง (ความคิด), และในสวนลึกของ
รางกาย (การปฏิบัติ) ออกมาเปนคําพูด และหนาตาทาทาง (non-verbal communication) การ
ปลอย ความรูจากการปฏิบัติ  นี้ ผูปลอยจะอยู ในสภาพที่ มีทั้ ง จิตใตสํานึก และจิตสํานึก 
(subconscious & conscious) ย้ําวาเรามีเปาหมายใหเกิดการสื่อสารทั้งโดยใชจิตสํานึก และจิตใต
สํานึก ดังน้ันถาฝกปฏิบัติจนมีความชํานาญ การเลาเร่ืองจะปลดปลอยความรูออกมาอยางทรงพลัง
อยางไมนาเชื่อ 
วิธีการและขั้นตอนของการเลาเร่ืองมีดังตอไปน้ี 

1. กําหนด “หัวปลา” ใหชัด ซึ่งหมายถึงเปาหมายของการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังตวัอยางการ
ประชุมในตลาดนัดความรูของชาวนา จ. พิจิตร เม่ือเดือนธันวาคม 2547 “หัวปลา” คือ การทํา
นาแบบธรรมชาติ ไมใชสารเคมี  

2. กําหนดใหกลุมเปนกลุมเล็ก ไมเกิน 10 คน เพ่ือใหมีความรูสึกใกลชิด เปนกันเอง ไมเปน
ทางการ สรางความรูสึกเปนอิสระไดงาย ความรูสึกแบบน้ีเอ้ือตอการเลาเรื่องอยางมีพลัง ทําให
ความรูฝงลึก และซอนอยูมิชิดจนตัวเองก็ไมรูวาตนรู ถูกปลดปลอยออกมาไดงายขึ้น 

3. สมาชิกกลุมเปน “ตัวจริง” ซึ่งหมายความวา เปนผูปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ทีต่กลงกนั 
ดวยตนเอง 

4. ถาเปนไปได จัดแบงกลุมใหสมาชิกกลุมประกอบดวยคนที่มีความแตกตางกัน เชนคิดตางกัน 
ทํางานตางหนวยงาน อยูคนละอําเภอ เรียนหนังสือคนละสาขา เปนตน เน่ืองจากในการประชุม
กลุมน้ีเราตองการใชพลังของความแตกตางหลากหลาย  

5. มีการเลือกหรือแตงตั้ง ประธานกลุม ทําหนาที่ดําเนินการประชุม และสรุปประเด็นเปนระยะๆ 
และเลือกเลขานุการกลุม ทําหนาที่จดประเด็น และบันทึก ขุมความรู (Knowledge Assets) เพ่ือ
การบรรลุหัวปลา 

6. สมาชิกกลุมเลาเร่ืองเก่ียวกับความสําเร็จของตน ตาม “หัวปลา” 
7. สมาชิกกลุมคนอื่นๆ ชวยกัน “สกัด” หรือ “ถอด” ความรูเพ่ือการบรรลุหัวปลาออกมา และให

เลขานุการกลุมเขียนขึ้นกระดาน flip chart ใหไดเห็นทั่วกัน และแกไขตกแตงไดงาย  
8. มี “คุณอํานวย” (Group Facilitator) ทําหนาที่ชวยเหลือใหการประชุมราบรื่น สรางบรรยากาศ

ของความชื่นชม ความคิดเชิงบวก การซักถามดวยความชื่นชม (Appreciative Inquiry) ให
สมาชิกกลุมไดหมุนเวียนกันเลาเร่ืองถวนหนากัน ไมมีคนใดคนหนึ่งผูกขาดการพูด คอยชวยตั้ง
คําถาม “ทําไมจึงทําเชนน้ัน” “คิดอยางไร จึงทําเชนน้ัน” เพ่ือชวยให “ความรูเพ่ือการปฏิบัติ” ถูก
ปลดปลอยออกมา และคอยกระตุนใหสมาชิกกลุมชวยกัน “สกัด” หรือ “ถอด” ความรูเพ่ือการ
บรรลุหัวปลา ออกมา และมีผูบันทึกไว 

9. การเลาเร่ือง ใหเลาเพียงประเด็นเดียวตอหนึ่งเร่ือง และเลาสั้นๆ เลาตามความเปนจริง ไมตีไข
ใสสี เลาใหเห็นตัวคน หรือตัวละคร เห็นพฤติกรรมหรือการกระทํา เห็นความคิดหรือความเชื่อที่
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อยูเบื้องหลัง เลาใหเห็นชีวิตและความสัมพันธที่อยูในเรื่อง เลาใหมีชีวิตชีวา เห็นภาพพจน เห็น
สภาพแวดลอมหรือบริบทของเรื่อง 

10. ในการเลาเร่ืองตองเลาแบบใหขอมูลดิบ ที่ไมผานการตีความของผูเลา คือเลาเหตุการณ ไมใช
เลาความเขาใจของผูเลาที่ไดจากเหตุการณ ไมใชเลาการตีความของผูเลา ถือวาเร่ืองเลาเปน
ขอมูลดิบ สําหรับใหสมาชิกกลุมผลัดกันตีความ เพ่ือดึง “ความรูเพ่ือการบรรลุหัวปลา” ออกมา 

  การเลาเร่ืองจะประสบความสําเร็จมากนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลัก ๓ ประการ คือ ผูเลา ผูรับฟง และ
บรรยากาศขณะเลา 
 ผูเลาที่มีอารมณแจมใส มีความรูสึกเอ้ืออาทร (care) ตอกลุมผูฟง มีความรูสึกวาผูฟงเปน
กัลยาณมิตร มีจิตใจพรอมจะให มีความภูมิใจในความสําเร็จที่ตนกําลังเลา เปนผูประสบเหตุการณ
ในเร่ืองที่เลาดวยตนเอง คิดทบทวนเรื่องราวที่จะเลามาเปนอยางดี และมีทักษะในการเลาออกมา
จากใจ คือเลาแบบไมตีความ จะมีความสามารถเลาเรื่องออกมาไดอยางทรงพลัง โดยที่ “เร่ืองราว” 
จะไมใชแคออกมาเปนคําพูดเทาน้ัน จะแสดงออกมาในหนาตา แววตา ทาทาง น้ําเสียง และการ
สื่อสารที่ไมใชคําพูดอ่ืนๆ รวมทั้ง “ความเงียบ” เปนชวงๆ ดวย (ถามี) โปรดสังเกตวาสภาพจิตอัน
เปนกุศล เปนจิตที่มีพลัง สามารถทําหนาที่แบงปนความรูที่ลึกและซับซอนไดดีกวาสภาพจิต
ธรรมดาๆ  
 ผูรับฟงที่เปน “ผูฟงอยางตั้งใจ” ที่เรียกวา active listening จะชวยสงกระแสจิตไปกระตุนให
ผูเลาเกิดอารมณในการเลา ทําใหสามารถเลาออกมาจากใจไดลึกยิ่งขึ้น คําถามที่แสดงความสนใจ
และชื่นชม (appreciative inquiry) จะชวยกระตุนอารมณสรางสรรคเชนเดียวกัน และยังจะชวยทํา
ใหการเลาเรื่องครบถวนมากขึ้น ในกรณีที่การเลาเร่ืองมีการขามขั้นตอน ผูอํานวยความสะดวกใน
การประชุม (group facilitator) อาจชวยถาม วา “ทําไมจึงทําเชนน้ัน” “คิดอยางไรจึงทําส่ิงน้ัน” ก็จะ
ชวยให ความรูสึกนึกคิด ในขณะเกิดเหตุการณถูกเลาออกมา 
 บรรยากาศของการประชุม มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการเลาเรื่อง หองประชุมที่ใหความ
สงบ รับฟงเสียงจากการเลาไดดี มีที่จดบันทึก บรรยากาศที่เปนอิสระ ผอนคลาย ไมตกอยูใตอํานาจ
ใดๆ บรรยากาศท่ีมีความเปนกัลยาณมิตรเอ้ืออาทรตอกัน จะชวยใหการสื่อสาระโดยการเลาเรื่องมี
คุณภาพสูง กระจางชัด และลึก 
 
วิธี “สกัด” ความรูจากการปฏิบัต ิ
 ความรูจากการปฏิบัติเปนความรูฝงลึกอยูในคน หรืออยูในความสัมพันธระหวางคน ใน
หลายกรณีนํามาแบงปนหรือแลกเปลี่ยนกันไดยาก บันทึกเปนเอกสารยิ่งทําไดยาก จึงตองมีวิธีการ 
หรืออุบายสําหรับใหความรูในการปฏิบัติออกมาเปนคําพูดหรือตัวหนังสือ วิธีการหน่ึงคือการเลา
เร่ือง (storytelling) ดังกลาวแลว โดยท่ีการเลาเร่ืองน้ีดําเนินการในการประชุมกลุมยอยที่มีสมาชิก
กลุมไมเกิน 10 คน 
 การเลาเร่ืองทําให ความรูในการปฏิบัติ และ ความรูเพ่ือการปฏิบัติ ถูกเปลงออกมาเปน
คําพูด ในรูปของเร่ืองราวที่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม (context) จําเพาะ สําหรับใหผูฟง
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ตีความไดโดยอิสระ คาดหวังวาผลการตีความของผูฟงแตละคนจะมีทั้งสวนที่เหมือนและสวนที่ไม
เหมือนกับการตีความของคนอื่น เม่ือนําผลการตีความนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุมก็จะ
สามารถบันทึกขุมความรู ที่เปน ความรูเพ่ือการปฏิบัติ เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” ได การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในสวนของการตีความที่ไมเหมือนกัน จะนําไปสูการยกระดับความรู Knowledge Leverage) 
โดยอัตโนมัติ  
 เม่ือผูเลาแตละคนเลาเร่ืองเสร็จ ประธานขอใหสมาชิกกลุมตีความ วาเร่ืองดังกลาวบอก
อะไรเก่ียวกับความรูเพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” ที่เปนความรูเพ่ือการปฏิบัติ เม่ือผูตีความคนที่ 1 เสนอ
การตีความของตน เลขานุการเขียนขึ้นกระดาษ flip chart ทําเชนนี้ไปเร่ือยๆ จนสมาชิกกลุม
ตีความครบคน ก็ชวยกันสรุปขุมความรู จากเรื่องเลาดังกลาว ใหสมาชิกกลุมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน
กันเลาเร่ือง และใหสมาชิกคนอ่ืนชวยกันตีความสกัดขุมความรูจนครบคน แลวอาจขึ้นรอบใหม จน
สมควรแกเวลา จึงรวมกันสังเคราะหจากรายการขุมความรู จัดเปนหมวดหมู ไดเปน แกนความรู 
(Core Competence) เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” ที่กําหนด ทั้งขุมความรูและแกนความรูนี้จะตองไดรับ
การจดบันทึกไวอยางดี 
 ในวาระการนําเสนอผลการระดมความคิดของกลุมยอยตอที่ประชุมใหญ ผูเขารวมประชุม
จะไดเห็นทั้งความเหมือน การเติมเต็ม และความตางของผลการประชุมกลุม สวนที่เปนความตาง
ควรนํามาทําความเขาใจรวมกัน จะพบวาเหตุที่ตางเพราะตางกลุมมีความเขาใจหรือประสบการณ
เก่ียวกับสภาพแวดลอม หรือบริบท ตางกัน นําไปสูความรูที่ยกระดับขึ้น จากความเขาใจบริบท 
ของเรื่องราวน้ันๆ  
 หากมีเวลามากพอ อาจจัดใหมีคณะทํางาน ไปสรุปและสังเคราะหภาพรวมของขุมความรู 
(Knowledge Assets) และ แกนความรู (Core Competence) เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” ที่กําหนด 
เอามานําเสนอตอที่ประชุมใหญเพ่ือตกแตง และบันทึกไวใชงานตอไป  
 ในชีวิตจริง เม่ือไดขุมความรู และ แกนความรู จากการประชุมระดมความคิด สมาชิกแตละ
คนจะนําความรูเหลาน้ันไปทดลองใชในกิจการงานของตน แลวเก็บขอมูล สังเกต และบันทึก ผล
ของการทดลองปฏิบัติ นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก ความรูก็จะถูกยกระดับผานการ
ปฏิบัติขึ้นเรื่อยๆ และกิจการงานก็จะบรรลุผลดีขึ้นเรื่อยๆ เชนเดียวกัน 
 ในการประชุมเพ่ือ “สะกัด” หรือ “ถอด” ความรูดังกลาว บรรยากาศที่เทาเทียมและเปน
อิสระสําคัญยิ่ง เพราะจะชวยใหการเลาเร่ือง และการเสนอขอคิดเห็น หรือตีความเรื่องเลา ดึงหรือ
สะกัดความรูออกมาจากเร่ืองเลา ดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ เปนการพูดออกมาจากใจ ไมผาน
การกลั่นกรองดวยความเกรงใจ ความเกรงอาวุโส เกรงวาคําพูดหรือความเห็นของตนจะผิดหลัก
ทฤษฎี ฯลฯ ซึ่งเปนอุปสรรคปดก้ันความคิดสรางสรรคอันเปนบอเกิดของนวัตกรรม  
 โปรดสังเกตวาความสําเร็จจากเร่ืองเลา ขึ้นอยูกับ ๒ ฝาย คือฝายเลา กับฝายรับ คลายๆ 
การส่ือสารทางวิทยุขึ้นอยูกับทั้งเครื่องสงและเครื่องรับ และเม่ือรับสารแลวก็ตองมีการตีความอยางดี 
การส่ือสารนั้นจึงจะประสบความสําเร็จ 

 

 7 



การเช่ือมโยงตลาดนดัความรูสูระบบจัดการความรู 
 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือทําความรูจักการจัดการความรู หรือฝกอบรมใหเขาใจการจัดการความรู
จากการฝกปฏิบัติจริง ไมใชกิจกรรมที่ลอยตัวอยูโดดๆ แตเปนกิจกรรมเพ่ือเร่ิมตนการดําเนินการ
จัดการความรูไปในตัว ดังนั้นในการเตรียมการจัดตลาดนัดความรู หรือจัด KM workshop คณะผูจัด
จะตองเตรียมตัว ๒ ชั้น คือเตรียมจัดตลาดนัดหรือ workshop และเตรียมดําเนินการจัดการความรู
ในองคกรตอเน่ืองไปเลยหลังจากเสร็จกิจกรรมตลาดนัดหรือ workshop 
 ดังน้ันเม่ือจะมีการจัดตลาดนัดหรือ workshop จะตองมีคณะกรรมการ 2 ชุดพรอมอยูแลว 
คือ  

1. คณะกรรมการประสานงานจัดการความรู (ขององคกร) 
2. คณะกรรมการจัดตลาดนัดหรือ workshop 

 โดยที่คณะกรรมการทั้งสองควรมีสมาชิกซอนเหลื่อมกัน และทํางานรวมกันอยางใกลชิด รับ
ลูกสงลูกแกกันอยางรูใจกัน ตลาดนัดหรือ workshop ตองจัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผน
ดําเนินการภาพใหญของระบบจัดการความรู และจะตองวางแผนนําผลจากตลาดนัดหรือ workshop 
ไปดําเนินการตอ 
 นั่นหมายความวา กอนจะมีการฝกอบรม (ตลาดนัดหรือ workshop) คณะกรรมการ
ประสานงานจัดการความรูจะตองมีเปาหมาย และแผนยุทธศาสตรของการจัดการความรูในองคกร 
อยางนอยก็อยางคราวๆ อยูกอนแลว 
 
การเตรียมกลไก หรือเครื่องมือขับเคลือ่นการจัดการความรู ตอจากการฝกอบรม 

การฝกอบรมเปนเพียงจุดเร่ิมตน เปนกิจกรรมเพ่ือทําความรูจักการจัดการความรู ถาไมเกิด
กิจกรรมตอเน่ือง คือการดําเนินการจริง ที่เปนการดําเนินการจัดการความรูในงานประจํา การลงทุน
ลงแรงลงเวลาในการจัดการฝกอบรมก็จะสูญเปลา ดังน้ันการฝกอบรมตองไมใชกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
และส้ินสุดในตัวของมันเอง ตองเปนกิจกรรมที่มีการออกแบบหรือวางแผนใหเปนสวนหนึ่งของแผน
ดําเนินการจัดการความรูในภาพรวม นั่นหมายความวา ในการวางแผนและดําเนินการฝกอบรม 
ตองยกรางแผนการดําเนินการตอไวลวงหนา และกอนจะจบการฝกอบรม จะตองมีการทําความตก
ลง แผนการดําเนินการตอ ใหเปนแผนที่ผูเขารวมตลาดนัดความรู หรือการประชุมปฏิบัติการ
รวมกันราง และรวมกันเปนเจาของ เปนแผนที่จะมีการติดตามผลหลังเวลาผานไปเพียง ๓ เดือน 
เปนแผนที่มีหลายกิจกรรม แตละกิจกรรมมีตัวชี้วัดกิจกรรม และผลสําเร็จ และมีการกําหนด
หนวยงานหรือบุคคลผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม 
   กลไกขับเคลื่อนกิจกรรมจัดการความรูนี้สําคัญมาก เพราะในตอนเร่ิมตน กิจกรรมจัดการ
ความรู มักมีสภาพที่ไมชัดเจน ไมมีเจาของตัวจริง ยังไมลงหลักปกฐานสอดแทรกเขาไปอยูในเนื้อ
งานประจํา ถาไมมีกลไกการจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการสรางรากฐานอยางจริงจัง ระบบการจัดการ
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ความรูจะลอย มีเพียงชื่อ หรือเอกสารในกระดาษ หรือเพียงรองรอยของการฝกอบรม แมเอกสาร
จากการฝกอบรมก็อาจไมมีคนเก็บ หรือแมมีคนเก็บ ก็เอาไปซุกไว ไมไดเอาไปดําเนินการตอ  
 
การดําเนินการตอใน ๒ สถานการณ 
   การดําเนินการฝกอบรมเพ่ือทําความรูจักและเร่ิมตนการจัดการความรู เกิดผลได ๒ แบบ 
คือเกิดผลสําเร็จ กับลมเหลว คณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดการอบรมตองเตรยีมพรอมที่จะ
เผชิญผลในรปูแบบใดแบบหนึ่งใน ๒ แบบนี้ โดยไมฟูใจหรือเสียขวญั นั่นคือคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานจัดการอบรมและคณะกรรมการประสานงานจัดการจัดการความรูตองเตรียมแผน
ดําเนินการตอ ไว ๒ แผน 

 แผนที่ ๑ กรณีการฝกอบรมประสบผลสาํเร็จดียิ่ง มีการบันทึก ขุมความรู และ แกน
ความรู ไดในระดับที่นาพึงพอใจ และมีแผนการดําเนินการตออยางเปนรูปธรรม 

 แผนที่ ๒ กรณีการฝกอบรมลมเหลว ไมได ขุมความรู และ แกนความรู ไมสามารถ
ทําความตกลงแผนการดําเนินการตอ และหรือไมมีหนวยงาน และหรือ บุคคลที่
ยินดีรับไปดําเนินการกิจกรรมตอ  

  ในกรณีที่สถานการณเปนแบบที่ ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการความรูจะตองไมขวัญเสีย 
หรือทอถอย จะตองยอมรับวาไมมีทางที่จะไดผลสําเร็จเสมอไป คณะกรรมการฯ จะตอง “จัดการ
ความรูจากความลมเหลว” คือดําเนินการ AAR – After Action Review ตรวจสอบวาเหตใุดจึงไม
บรรลุผลสําเร็จที่คาดหวัง หากจะดําเนินการฝกอบรมอีก จะทําตางจากเดิมอยางไร หรือจะเร่ิมดวย
กิจกรรมอ่ืนที่ไมใชการฝกอบรมโดยการปฏิบัติ นั่นคือคณะกรรมการประสานงานจัดการความรู 
จะตองประเมินสถานการณใหม กําหนดยุทธศาสตรใหม โดยเอาความรูที่ไดรับจากความลมเหลว 
มาใช 
 

การจัดการระบบจัดการความรู 
 
   การจัดการความรูเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานตามปกติไมคุนเคย และมักมองเปนกิจกรรมที่แยก
ตางหาก ไมเชื่อมโยงสัมพันธกับงานของตน การจัดการระบบการจัดการความรูจึงมีภารกิจสําคัญ
คือ หลังจากดําเนินการจัดตลาดนัดความรู หรือประชุมปฏิบัติการทําความรูจักการจัดการความรู
แลว จะตองใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการตอไปน้ี 

1. ใหผูเขารวม ทั้งที่เปน “คุณกิจ” และ “คุณอํานวย” รวมกันกําหนดแผนกิจกรรมที่จะ
กลับไปปฏิบตั ิและกําหนดเปาหมายความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นภายใน ๓ เดือน  

2. จัดระบบสารสนเทศ (เชน เว็บไซต หรือ เว็บบล็อก) ใหแตละหนวยงานยอย หรือแตละ
กลุม “คุณกิจ” เขาไปเลา กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมตน, ความรูใหมที่
เกิดขึ้นจากประสบการณการทํางาน และนําประสบการณนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ระหวางเพ่ือนรวมงาน, เรื่องเลาที่แสดงความรูใหม วิธกีารทํางานใหม หรือความสําเร็จ
ที่ภาคภูมิใจ และทุกๆเดือนมีการรวบรวม สังเคราะหความรูจากการปฏิบัติ และเปน
ความรูเพ่ือการปฏิบัตใิหคนงาย เปนหมวดหมู และยกยองกลุมผูสรางความรูนั้น  

3. สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแตละหนวยงานยอยรวบรวม ขุมความรู 
(Knowledge Assets) และ แกนความรู (Core Competence) สําหรับใชงานและ
ยกระดับความรูโดยการปฏิบัติงานในหนวยงานของตน และเผยแพรใหเพ่ือนรวมงานใน
องคกรไดรับรูและนําไปใช 

4. มีการใหรางวัลแกกิจกรรมเดนดานการแลกเปลีย่นความรู ดานการรวบรวม ขุมความรู 
และ แกนความรู และแกผลงานที่เกิดจากการประยุกตใชความรู ในแตละเดือน โดยที่
รางวัลเนนที่การสรางความยอมรับ และยกยอง มากกวาการใหวัตถุสิง่ของ 

5. มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรูเล็กๆ ประจําเดือน ในหนวยงานยอย หมุนเวียน
หนวยงานเจาภาพ  

6. กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
เม่ือครบกําหนด 3 เดือน คณะกรรมการประสานงานจัดการความรูขององคกร จะตอง

เก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น นํามาตรวจสอบประเด็นตอไปน้ี 
1. มีการเปลี่ยนแปลงวธิีทํางาน หรือพฤติกรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน

หนวยงานยอย และขามหนวยงานยอยหรือไม 
2. หนวยงานยอยใดที่มีการเปลี่ยนแปลงดีมาก เปนเพราะเหตุใด  
3. หนวยงานยอยใดไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย เพราะเหตใุด 
4. จะขยายพฤตกิรรมที่พึงประสงคตามขอ ๒ ไปยงัหนวยงานอ่ืนๆ ไดอยางไร 
5. มีการรวบรวม ขุมความรู (Knowledge Assets) และ แกนความรู (Core 

Competence) ไวอยางไรบาง มีการนําไปใชและยกระดับความรูอยางไรบาง ใน
ภาพรวมของทั้งองคกร 

6. ประเด็นอ่ืนๆ ที่มีความสําคญัตอองคกร หรือมีความสําคัญตอการขบัเคลื่อนการ
จัดการความรูขององคกร 

คณะกรรมการประสานงานจัดการความรู จะตองคอยตรวจสอบ และหาทางสงเสริมใหเกิด
การแลกเปลีย่นแบงปนความรู และสรางความรูขึ้นใชงานอยูตลอดเวลา โดยควรตองพจิารณาจัด
กิจกรรมตอไปน้ี ตามความเหมาะสม 

1. การจัดให “คุณกิจ” และ “คุณอํานวย” ไปดูงานในหนวยงานภายนอกที่มีผลงาน
หรือวิธีการเลศิ (Best Practice) ในงานที่เปนหัวใจขององคกร 

2. การจัดกิจกรรม เพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Assist) หรือ Benchmarking 
3. การจัดการประชุมปฏิบตัิการ หรือตลาดนัดความรู เพ่ือใหพนักงานที่ยังไมเคยเขา 

ไดรูจักการจัดการความรูโดยการสัมผัสดวยตนเอง เปนการเพ่ิมจํานวนผูที่รูจักและ
เขาใจการจัดการความรู 
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4. การจัดการประชุมปฏิบตัิการเพ่ือเสริมทักษะในการจัดการความรู เชน สุนทรีย
สนทนา (Dialogue), วิธทีํา Benchmarking, Peer Assist, AAR – After Action 
Review, Retrospect, วิธีสกัด ขุมความรู (Knowledge Assets) ออกมาจากเรื่อง
เลาของความสําเร็จ, วิธีสังเคราะหและจัดหมวดหมู ขุมความรู (Core 
Competence), เปนตน ใหแก “คุณกิจ” และ “คุณอํานวย” 

5. คัดเลือกหนวยงานที่มีการดําเนินการจัดการความรูไดผลดี ไปนําเสนอในมหกรรม
จัดการความรูระดับชาติ หรอืนําเสนอในมหกรรมจัดการความรูของหนวยงานอ่ืน 

6. คัดเลือก “คุณอํานวย” และ “คุณกิจ” ที่มีผลงานเดน ไปเขาประชุมจัดการความรูใน
ตางประเทศ เชน KM Asia ที่ฮองกง หรือสิงคโปร หรือไปรวมที่ยุโรป หรืออเมริกา 
ถามีเงินงบประมาณมากพอ 

7. หาทางชวยเหลือหนวยงานที่มีความออนแอ ใหสามารถเริ่มดําเนินการไดตามขีด
ความสามารถของตน  

8. มีการสรุปภาพรวมของ ขุมความรู และ แกนความรู ที่สัง่สมไวในองคกร นํามา
สื่อสารแกพนักงาน และชี้ใหเห็นพลวตัของความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน และชี้ใหเห็น
ความจําเปนที่จะตองขับเคลื่อนขบวนการความรูขององคกรตอไปไมหยุดยั้ง 

9. ดําเนินการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
 ในแตละป จะตองมีการสรุปภาพรวมของการดําเนินการจัดการความรู นําลงในรายงาน
ประจําปขององคกร และของแตละหนวยงานยอย และนํามาส่ือสารแกพนักงาน เพ่ือใหพนักงาน
รวมกันขับเคลื่อนระบบจัดการความรู และการเรียนรูที่แนบแนนอยูกับงาน ใหยิ่งๆ ขึ้นไป 
 คณะกรรมการประสานงานจัดการความรูจะตองคอยตดิตามตรวจสอบระบบการจัดการ
ความรู โดยการหาคําตอบตอคําถามตอไปน้ี 

1. การดําเนินการจัดการความรูไดดําเนินการเปนเนื้อเดียวกันกับการพัฒนางาน การ
พัฒนาบุคลากร และการพฒันาองคกรไปเปนองคกรเรียนรูหรือไม จะทําใหเปนเน้ือ
เดียวกันยิ่งขึน้ ไดอยางไร 

2. การลงทุนในกจิกรรมจัดการความรู กอผลในดานผลงาน ดานการพัฒนาคน และ
ดานการสั่งสม สินทรัพยความรู (Knowledge Assets) และการสรางวัฒนธรรม
องคกร คุมคาการลงทุนหรือไม จะทําใหคุมคายิ่งขึ้นไดอยางไร 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหมาะสมตอการดําเนินการจัดการ
ความรูหรือไม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือการแลกเปลีย่น
เรียนรูอยางจริงจังเพียงใด จะใชใหทรงพลังยิ่งขึ้นไดอยางไร 

4. เกิดการแบงปนความรู และเกิดการส่ือสาร ขามหนวยงานยอยเพ่ิมขึ้นหรือไม 
เพียงใด และจะสงเสริมใหเพ่ิมยิ่งขึ้นไดอยางไร 

5. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานอยางไรบางหรอืไม จะสงเสริมใหการทํางาน
ประจํามีการใชความรูเพ่ิมขึ้น มีการสรางความรูสําหรับใชงาน เพ่ิมขึ้นไดอยางไร 
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6. มีการดูดซับความรูจากภายนอก เอามาปรับใชพัฒนางาน ใหเหมาะสมตอบริบท
ขององคกร หรือหนวยงานยอย อยางไรบาง จะสงเสริมใหมีการดําเนินการดังกลาว
เขมขนขึ้น และกอผลพัฒนาองคกรมากยิ่งขึ้น ไดอยางไร 

7. พนักงานมีความสันทัด มีทักษะ ในการดําเนินการจัดการความรู เพ่ิมขึ้นหรือไม 
สวนใดที่นบัวาเดน สวนใดที่ควรดําเนินการพัฒนาเพิ่มเติม และควรดําเนินการ
อยางไร  

8. ขุมความรู และ แกนความรู ขององคกร มีเพียงพอ ทันสมัย และมีการพัฒนา
ตลอดเวลา สอดรับกับการพัฒนางานอยางเหมาะสมหรือไม พนักงานสามารถ
เขาถึงไดตลอดเวลาหรือไม พนักงานมีการใชงานมากนอยเพียงใด จะพัฒนา
คุณภาพ ความครอบคลุม และการเขาถงึ (accessibility) ไดอยางไรบาง 

9. คําถามอ่ืนๆ ที่มีความสําคญัตอความกาวหนาและความสําเร็จของการจัดการ
ความรูในองคกร 

   คณะกรรมการประสานงานจัดการความรู จะตองประสานงานไปยังผูบริหารสูงสุด และ
คณะกรรมการนโยบายสูงสดุขององคกร ใหไดรับรูกิจกรรม กระบวนการ และผลสาํเร็จ รวมทั้ง
ขอจํากัด หรือปญหาของการดําเนินการจัดการความรู และใหผูบริหารสูงสุด และหรือ
คณะกรรมการนโยบายสูงสดุ มีการแสดงความพอใจ หรือไมพอใจ และมีการกําหนดนโยบาย 
เปาหมาย และทรัพยากร สาํหรับดําเนินการจัดการความรู แจงแกหนวยงานยอย และแก
คณะกรรมการประสานงานจัดการความรู อยางนอยปละครั้ง ซึ่งหมายความวา การจัดการความรู
เปนเรื่องสําคญัในระดับเทาเทียมกันกับผลกําไร หรือผลงานที่เปนเปาหมายหลักขององคกร 
ความสําคัญดังกลาวสะทอนออกมาเปนรูปธรรมที่ผูบริหารสูงสุด และ กลไกกํากับดูแล 
(governance) องคกร เอาใจใสสอบถาม และติดตามผล รวมทั้งกําหนดนโยบายหรือแนวทางอยาง
จริงจัง  
 

คณะกรรมการประสานงานจัดการความรู 
 
หนาที่ 
   คณะกรรมการประสานงานจัดการความรู มีหนาที่ประสานงาน และเอ้ืออํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการจัดการความรูของทุกหนวยงานภายในองคกร รวมทั้งริเริ่มกิจกรรมเพ่ือกระตุน 
และสรางความคึกคักในกิจกรรมจัดการความรู คณะกรรมการนี้มีสวนสําคัญตอความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของการจัดการความรู และในความเปนจริงแลวคณะกรรมการชุดน้ีควรทาํหนาที่ในลักษณะ
ของ คณะทํางาน มากกวา 
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องคประกอบ 
   คณะกรรมการประสานงานจัดการความรูขององคกรควรประกอบดวย 

1. “คุณเอ้ือ” คนใดคนหนึ่ง เปนประธาน 
2. “คุณอํานวย” ที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาหนาที่ประจํา รับผิดชอบงานประจําของ

ระบบจัดการความรู เปนกรรมการและเลขานุการ 
3. หัวหนา หรือพนักงานระดับสูงของหนวยงานดานพัฒนาองคกร (OD – Organization 

Development) เปนกรรมการ 
4. หัวหนา หรือพนักงานระดับสูงของหนวยงานดานพัฒนาบุคลากร (HRD – Human 

Resource Development) เปนกรรมการ 
5. หัวหนา หรือพนักงานระดับสูงของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

(ICT – Information & Communication Technology) เปนกรรมการ 
6. “คุณเอ้ือ” และ “คุณกิจ” อีกจํานวนหนึ่ง เปนกรรมการ โดยกระจายใหครบหรือเกือบ

ครบหนวยงาน 
 เหตุผล 

เหตุที่คณะกรรมการประสานงานจัดการความรูควรมีองคประกอบตามขางบนก็เพราะ 
1. คณะกรรมการจะตองชวยกนัทําใหการจัดการความรูประสานหรือแทรกอยูเปนเนื้อ

เดียวกันกับงานประจํา ทั่วทัง้องคกร 
2. จะตองกระตุนและสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนความรู เสาะหาความรู 

ขามสายงาน ขามหนวยงาน ภายในองคกร 
3. ตองทําใหกิจกรรมจัดการความรูเปนเนื้อเดียวกันกับกจิกรรมการพัฒนาองคกร และ

การพัฒนาบุคลากร 
4. ตองพัฒนาระบบ ICT ขึ้นรองรับกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งเปนหัวใจของการจัดการ

ความรู คือตองพัฒนา พ้ืนที่แลกเปลีย่นเรยีนรู ที่เปน “พ้ืนที่เสมือน” (virtual space) ที่
งายตอการใชงาน (user friendly) ของพนักงานในองคกร และเปนทีจั่ดเก็บขุมความรู 
และ แกนความรู เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” ขององคกร ใหงายตอการคนหามาใชงาน 
และงายตอการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
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การจดัการความรูในสถาบันอุดมศึกษา:
เทคนิคการประชุมระดมความคดิแลกเปล่ียนความรูฝงลึก

โดย

รศ.ดร.อํานวย  แสงโนรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

KMITL
KM

หนาที่

(1) กําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน (หัวปลา) ของกลุมตน

(2) คนหาความรูจากภายในกลุม และดําเนินการเสาะหาและดูดซึม
ความรูจากภายนอก

(3) แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันตีความประสบการณ        ความรู
ใหม

(4) จดบนัทึกไวใชงาน
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คุณสมบัติ

- เจาหนาท่ีระดับหนางานท่ีรับผิดชอบงานตามหนาท่ีของตน

- อยูในหนวยงานเดียวกัน/ตางหนวยงานกัน

ทักษะท่ีตองมี :

1. ทักษะในการฟง - ฟงอยางลึกซึ้ง

2. ทักษะในการพูด - บอกความในใจและเหตุผล

3. ทักษะในการคิดเชิงบวก – ชื่นชมยินดี มองโลกในแงดี

4. ทักษะในการนําความรู/วิธีการใหม ๆ ไปทดลอง

5. ทักษะในการสังเกต วัด หรือนบัเพ่ือบนัทึกผลการทดลอง

6. ทักษะในการประเมินผลการทดลองดวยตนเอง/รวมกันเพ่ือน

7. ทักษะในการจดบนัทึก “ความรู”
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การเร่ิมตน - ผูเขารวม

ขอท่ี 1 กําหนด “หัวปลา” หรือ “หัวปลาเล็ก”

ขอท่ี 2 หาความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู

ขอท่ี 3 เตรียมเรื่องเลาเกี่ยวกับผลงานท่ีนาภาคภูมิใจ ท่ีจะผลกัดัน
การบรรลุ “หัวปลา”

`

คําถามกอนเร่ิมตนทํา KM

เร่ิมดําเนินการจัดการความรูท่ี “การจัดการฝกอบรม”

ตอบ  เปนวิธีดําเนินการท่ีผดิโดยส้ินเชิง

(วิจารณ  พานิช, 2548)

เร่ิมจากอะไรจึงจะถูกตอง ?

ตอบ  (1) หัวปลา เปาหมายหลักของการจัดการความรู และความเปนเจาของ 

“หัวปลา”

(2) การเสาะหาความสําเร็จท่ีนาภาคภูมิใจท่ีมีอยูในองคกรท่ีจะชวยให     

บรรลุ “หัวปลา”
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การประชุมดําเนินการดังน้ี

(1) แบงกลุมเล็ก ๆ มีสมาชกิกลุมประมาณ 8-10 คน

(2) สมาชิกมาจากหนวยงานเดียวกัน/มีประสบการณคลาย ๆ กัน หรือเปนคน
คิด

เหมือน ๆ กัน แยกไปอยูคนละกลุม

(3) ดําเนินการประชุมชวงแรกใชเวลา 1-1½ ชั่วโมง เปนการผลัดกันเลาเร่ือง

ของความสําเร็จ/ภาคภมิูใจตาม “หัวปลา”

(4) ชวยกันสกัด/ถอดความรูออกมาจากวิธีปฏิบัติท่ีนําไปสูผลสําเร็จท่ี
นาชื่นชม

(5) บันทึกเปน “ขุมความรู” และชวยกันสังเคราะหเปน “แกนความรู”



ใบงานที่ 1  CoP 
การเลาเรื่องความสําเร็จ   (Storytelling)  และสรางขุมความรู  (Knowledge  Assets) 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบงกลุม  กลุมละ  7 – 8  คน   ผลัดกันเลาเร่ือง  ประสบการณความสําเร็จในการทํางานวิจัย
ท่ีสามารถไดนําเสนอ/ตีพิมฑในตางประเทศและไดรับรางวัล ตามลักษณะงานวิจัยของแตละคน 
 2.  ใหแบงบทบาทหนาท่ีภายในกลุม  เปน  3  ฝาย  คือ  คุณอํานวย  คุณลิขิต  และคุณกิจ  ดังนี้ 
      2.1  คุณอํานวย   ( Knowledge   Facilitator )    คือ  ผูอํานวยความรู   มีหนาท่ีอํานวยการ
ประชุม  คลายกับประธานในที่ประชุม   (มีการกําหนดผูท่ีเปนคุณอํานวยของแตละกลุมไวแลว  ตาม
รายช่ือท่ีแจกให) 
      2.2  คุณลิขิต  ( Note  Take )  คือ  ผูท่ีมีหนาท่ีคลายเลขานุการ  เขียนสรุปยอเร่ืองท่ีเลาของ
สมาชิกแตละคนลงปายนิเทศ  และกระดาษบันทึกการเลาเร่ือง  ใหเลือกสมาชิกในกลุม  1  คน  เปนคุณ
ลิขิต 
      2.3  คุณกิจ   ( Knowledge   Practitioners )  คือ  สมาชิกในกลุมทุกคน  ( รวมถึงคุณอํานวย  
และ  คุณลิขิตดวย )  มีหนาท่ีเลาประสบการณความสําเร็จในการทํางานวิจัยท่ีสามารถไดนําเสนอ/
ตีพิมฑในตางประเทศและไดรับรางวัล   เนนการเลาเร่ืองเหตุการณจากประสบการณจริง  (การปฏิบัติ
จริงท่ีเปนเทคนิควิธีการ )  ซ่ึงทําใหการทํางานสําเร็จ  ใชเวลาคนละ  5 - 8  นาที 
 3.  ใหชวยกันถอดบทเรียนจากเร่ืองท่ีเลาเปนขุมความรู  (Knowledge Assets)  หรือความรูท่ีได
จากเร่ืองเลาลงในปายนิเทศและกระดาษบันทึก ใบผลงานท่ี  2  แลวนําสงวิทยากรประจํากลุม 
 4.  พิจารณาคัดเลือกเร่ืองเลาท่ีดีท่ีสุดของกลุม  1  เร่ือง  เพื่อนําเสนอในที่ประชุมใหญ  ใชเวลา  
5 – 8  นาที 
     
       ขอขอบพระคุณในความรวมมือ 
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นิยามศัพท 
 

ขุมความรู  ( Knowledge  Assets )  คือ  ความรูท่ีไดจากการเลาเร่ือง  หรือความรูท่ีเปนปจจัยทําใหงาน
สําเร็จ 
 
 



ใบงานที่ 2  CoP 
การสรุปขุมความรู  (Knowledge  Assets) ใหเปนแกนความรู  (Core  Competences ) 
 
คําชี้แจง 
 1.  ใหแตละกลุมรวมกันพิจารณาขุมความรูท่ีไดจากเร่ืองเลาแตละเร่ืองในใบผลงานท่ี  2  ใน
ประเด็นตาง ๆ  ตอไปนี้ 
      1.1  ปรับแกการใชภาษาเขียนในขุมความรูแตละขอใหถูกตอง  ชัดเจน  เหมาะสม  สามารถ
ส่ือความหมายใหผูอานเขาใจ 
      1.2  ปรับแกการใชภาษาเขียนในขุมความรูแตละขอ  ใหเปนเชิงพฤติกรรมที่เปนแนวปฏิบัติ  
ซ่ึงผูอ่ืนสามารถนําไปทําได  เชน  “เจรจาดวยความสุภาพออนนอมเพื่อขอใหผูรับบริการยอมรับและ
ปฏิบัติตามระเบียบดวยความเต็มใจ” 
      1.3  ยุบรวมขุมความรูท่ีคลายกันใหอยูในหัวขอเดียวกัน  แลวเขียนเรียบเรียงใหมใหเปนขุม
ความรูใหญท่ีครอบคลุมขุมความรูยอยท่ีนํามารวมกัน 
     1.4  ในกรณีท่ีขุมความรูจากเร่ืองเลา  เปนข้ันตอนหรือกระบวนการทํางานใหเรียงลําดับ
หัวขอกอน – หลัง   ตามข้ันตอน 
      1.5  ในกรณีท่ีขุมความรูจากเร่ืองเลา  ไมใชข้ันตอนหรือกระบวนการทํางานใหจัดลําดับ
ความสําคัญของขุมความรูท่ีเปนปจจัยใหงานสําเร็จ  เรียงลําดับจากขุมความรูท่ีสําคัญมากท่ีสุด  ไปหา
ขุมความรูท่ีสําคัญนอยท่ีสุด 
 2.  ใหแตละกลุมชวยกันสรุปขุมความรูท่ีไดจากเร่ืองเลาแตละเร่ืองใหเปนแกนความรู     (Core  
Competences) ซ่ึงเปนสาระสําคัญ  หรือหลักการ  ( Concept )  ส้ัน ๆ  ท่ีงายตอการจําและนําไปใช  เชน  
ผูกเปนคําคลองจอง  ( หรือรูปแบบอ่ืนท่ีกลุมคิดวาเหมาะสม ) 

3. บันทึกความรูท่ีไดลงในใบผลงานท่ี  3  CoP  แลวนําสงวิทยากรประจํากลุม 
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