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คํานํา 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นําการจัดการความรู
มาเปนเครื่องมือในการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยมี
คณะกรรมการการจัดการความรูเปนผูดูแล และผลักดันใหหนวยงานภายในคณะนําการจัดการ
ความรูมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงาน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญของการใชทุนทรัพยทางปญญา
ที่ซอนเรนอยูในตัวบุคคล และที่ไดมีการเผยแพรเปนที่ประจักษในลักษณะคูมือและบทความ แก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนโดยท่ัวไปไดนําไปใชประโยชน อันเปนความรูที่ไม
สามารถซ้ือหามาไดดวยเงิน หรือแมแตในชั้นเรียนก็ไมมีการสอนจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
การจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2552 ข้ึน เพ่ือ

ใชกระบวนการ “จัดการความรู” เปนเครื่องมือนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยคาดวา การนํา

ทุนทรัพยทางปญญาอันมีคุณคายิ่ง มาใหบุคลากรท่ีมีอยูไดใชประโยชน ทั้งอาจเปนประโยชนแก
สาธารณชนท่ีมีความสนใจในการท่ีจะเรียนรูไดดวย 
 
 
       คณะกรรมการจัดการความรู 
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สวนที่ 1 บทนํา 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ระบุไว ดังน้ี 
 “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง 
ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี 
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้” 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคนําการจัดการความรู
มาเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยได
ผลักดันใหหนวยงานภายในคณะนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
หนวยงาน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนสวนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดต้ังข้ึนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ. 2518 และแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ 2527 ในชวงท่ีเปนวิทยาลัยครู
เรียกวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดพัฒนาการมาจากการรวมหมวดวิทยาศาสตร 
หมวดคณิตศาสตร  หมวดเกษตรศาสตร  หมวดคหกรรมศาสตร  หมวดหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลปเขาดวยกัน แลวจัดแบงสวนราชการเปน ภาควิชา ประกอบ ดวย 9 ภาควิชา คือ 
ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป ภาควิชา
เกษตรศาสตร และภาควิชาคอมพิวเตอร หลังจากท่ีเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏนครสวรรค ได
เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเปนคณะ 
 และไดยกเลิกการบริหารแบบภาควิชาเปนการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาในป 2542 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาทําหนาท่ีในการบริหาร
วิชาการจํานวน 8 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยา โปรแกรมวิชา
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ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรและโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีพันธกิจหลักท่ีสําคัญคือ การจัด 
การศึกษาสําหรับบุคลากรกอนและหลังประจําการ การวิจัย การบริหารวิชาการ การปรับปรุง
และถายทอดเทคโนโลยี การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและไดมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ ถึงปจจุบัน 
เวลาผานมากวา 30 ป นับไดวาเปนทุนทรัพยทางปญญาท่ีสําคัญ ที่ควรจะตองมีการจัดการ    
อยางเปนระบบ เพ่ือใหสามารถนําความรูและประสบการณที่เจริญงอกงามอยูในตัวบุคลากร   
แตละคนมาใช มาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน “การจัดการความรู”  จึงเปนเครื่องมือสําคัญ  
ที่จะนํามาใชใหเกิดกิจกรรมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ึน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญของการใชทุนทรัพยทางปญญา
ที่ซอนเรนอยูในตัวบุคคล และที่ไดมีการเผยแพรเปนที่ประจักษในลักษณะคูมือและบทความ แก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนโดยท่ัวไปไดนําไปใชประโยชน อันเปนความรูที่ไม
สามารถซ้ือหามาไดดวยเงิน หรือแมแตในชั้นเรียนก็ไมมีการสอน 
 การจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนนความรูของขาราชการ 
พนักงาน ระดับปฏิบัติงาน เปนความรูที่ควบคูอยูกับการปฏิบัติในลักษณะ “ไมทํา ไมรู” ซึ่ง
ไมใชความรูเชิงทฤษฎี เปนการดึงเอาพลังปญญาที่ถูกละเลย ออกมาใช ซึ่งสวนใหญอยูในรูป
ของความรูฝงลึก แตก็ไมละเลยความรูที่เปดเผยหรือความรูเชิงทฤษฎี และการบูรณาการความรู
จากการปฏิบัติเปนความรูฝงลึกอยูในคน หรืออยูในความสําคัญระหวางคน 
 กระบวนการดําเนินการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีดังน้ี 
 1. การแตงต้ังผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Officer: CKO) ซึ่งมี
หนาท่ีใหการสนับสนุนดานตาง ๆ เชน ดานทรัพยากร ใหคําปรึกษา แนะนําและรวมประชุม 
รวมถงึการประสานงานกับผูบริหารระดับสูง และคณะทํางาน 
 2. การแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู
ของคณะ จัดการประชุม จัดทํารายงานการประชุม รายงานผลการดําเนินงาน เปนตน 
 3. การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
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สวนที่ 2 กรอบแนวคิด 
 สืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมี
ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สราง
วิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกัน โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรวมกับสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแหงชาติ ไดจัดทําคูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เพ่ือใหสวน
ราชการใชเปนคูมือในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
 การจัดการความรูเปนกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร  เพ่ือสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ    
ดีข้ึนกวาเดิม 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มุงดําเนินการจัดการ
ความรูเพ่ือใหสามารถสนองตอบการปฏิบัติงานใหภารกิจหลักของคณะบรรลุเปาหมาย คือ
กระบวนการและเทคนิคการทํางาน การจัดการเรียนการสอนซ่ึงมีผูเกี่ยวของ คือ นักศึกษา 
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ดังน้ัน ความรูหลักๆ ที่เกี่ยวของจึงมี อยางนอย 3 หมวด คือ 
 1. ความรูเพ่ือการสนับสนุนภารกิจโดยตรง ไดแก ความรูเกี่ยวกับข้ันตอนในการทํางาน 
เชน  ข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการเงิน  การพัสดุ  ระบบงานสารบรรณ การจัดทําแผนงาน      
การบริการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  
     ความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการทํางาน เชน เทคนิคการสอน การเขียนแผนการสอน                    
จัดเอกสารประกอบการสอน  เขียนตํารา จัดทําหลักสูตร  เขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ             
การสนับสนุนทุนวิจัย แหลงทุนวิจัย เปนตน 
 2. ความรูที่มีความสําคัญในการพัฒนาองคกร เชน ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ
คอมพิวเตอร เปนตน 
 3. ความรูเพ่ือการแกปญหาในการทํางาน เชน ความรูเกี่ยวกับระบบ GFMIS เปนตน 
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แผนการจัดการความรู 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ
คือ  การจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรกอนและหลังประจําการ  การวิจัย  การบริหารวิชาการ    
การปรับปรุงและถายทอดเทคโนโลยี  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และมีหนาท่ีใน                
การตอบสนองตอทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย และไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหาร
คณะไว 6 ประการสําคัญ คือ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในทองถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรในทองถิ่นใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น และสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมในการพัฒนาทองถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตาม
เกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีเปนยุทธศาสตรสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร ซึ่งเปนกลไก
สําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรดานอ่ืนใหสามารถขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย 

ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area) 

 ขอบเขตการจัดการความรูที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดประกอบดวย 
 1. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน 
 2. ความรูเกี่ยวกับดานการบริหารจัดการดานการเงิน พัสดุและเลขานุการ 
 3. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
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แนวทางในการตัดสินใจเลือกขอบเขตการจัดการความรู 

เกณฑการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู 
ขอบเขตท่ี 

1 
ขอบเขตท่ี 

2 
ขอบเขตท่ี 

3 
1. สอดคลองกับเปาหมาย (หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน ประเด็น

ยุทธศาสตรของคณะ 
   

2. ปรับปรุงแลวเห็นผลไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)    
3. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง    
4. ความรูท่ีเปนความสามารถหลัก (Best practice) ของหนวยงาน    
5. คนสวนใหญในองคกรตองการ    
6. ผูบริหารใหการสนับสนุน    
7. เปนความรูท่ีตองจัดการเรงดวน    
8. สามารถพัฒนาตอเนื่องไดในอนาคต    

คะแนน 8 8 8 

 ขอบเขตการจัดการความรูที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา พ.ศ.2552 
(ไดคะแนนสูงสุด) คือ 

 “1. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน 
   2. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงิน พัสดุ ธุรการและเลขานุการ 

   3. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ” 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired state) 

 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการให
แลวเสร็จภายในงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 
 เปาหมายที่ 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝรู (Active Learning) 
 ตัวชี้วัดท่ีเปนรูปธรรม : มีการเผยแพรบทความการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูอยาง
นอย 2 บทความ (อยางนอยภาควิชาละ 1 บทความ) 
 ตัวชี้วัดประสิทธิผลของเปาหมาย : อาจารยทุกคนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
การจัดการเรียนสอนแบบใฝรู 
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 เปาหมายที่ 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบการใหบริการของสํานักงาน
เลขานุการคณะท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดท่ีเปนรูปธรรม : มีการจัดทําคูมือการขอใชบริการสํานักงานเลขานุการคณะ และ
เผยแพรเปนบทความอยางนอย 1 บทความ 
 ตัวชี้วัดประสิทธิผลของเปาหมาย : สํานักงานเลขานุการคณะใหบริการอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 เปาหมายที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบการใหบริการหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดท่ีเปนรูปธรรม : มีการจัดทําคูมือการขอใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและ
เผยแพรเปนบทความอยางนอย 1 บทความ 
 ตัวชี้วัดประสิทธิผลของเปาหมาย : หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรใหบริการอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตาม
เปาหมาย ที่เลือกดําเนินการสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
 1. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดการความรูและผลักดันกระบวนการสูภาคปฏิบัติให
ชัดเจน 
 2. การมีสวนรวมของทุกฝาย 
 3. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง 
 4. มกีารนําเทคโนโลยีมาใช 
 5. กระบวนการวัดผล 
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แผนการจัดการความรู ป 2552 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสววรค 

 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

1 การสรางความรูความเขาใจ
แกบุคลากรภายใน 

ธ.ค. 52 - มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาในเรื่อง 
  การจัดการองคความรู 

- บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรและ 
  เทคโนโลยีทุกระดับไดรับการอบรม 

- บุคลากร 2,000 คณะกรรมการ KM ของ
คณะวิทยาศาสตรฯ 

2 การบงชี้ความรูและคัดเลือก
ความรู 

ธ.ค. 52 - มีการวิเคราะห ปรัชญา  วิสัยทัศนของ 
  องคกรมากําหนดความรูที่ตองการใช 
- มีเปาหมายของการจัดการเรียนรูของ 
  คณะ 

- คณะไดกําหนดขอบเขตของการ 
  จัดการเรียนรูที่ชุดเจน 

- บุคลากร 
- คูมือกระบวนการจัด 
  การเรียนรู 

2,000 หนวยงานตางๆ ภายใน
คณะ 

3 การสรางและแสวงหา
ความรู 

ธ.ค. 52 - มีการแสวงหาความรูและยึดกุมความรู 
  ที่กระจัดกระจายหรือแฝงอยูตามที่ตางๆ 

- คณะจัดโครงการศึกษาดูงาน ระบบ 
  สํานักงานการใหบริการดานหอง  
  ปฏิบัติการและระบบการจัดการเรียน 
  การสอน ณ ตางประเทศ 1 ครั้ง/ป 

- บุคลากร 
- ระบบสารสนเทศ 
  ตางๆ 

250,000 หนวยงานตางๆ ภายใน
คณะ 

4 การกลั่นกรองความรู ก.พ.5 3 - มีการกลั่นกรองนําความรูบางอยางที่ไม  
  ทันสมัย ไมเหมาะกับบริบทของคณะ 
  ออกไป เพื่อใหไดความรูที่เหมาะสม 

- จัดการประชุมเพื่อพิจารณาความรูที่ 
  ไดมาโดยคณะกรรมการ KM 

- บุคลากร 
- ระบบสารสนเทศ 

2,000 คณะกรรมการ KM ของ
คณะวิทยาศาสตรฯ 

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู มี.ค. 53 - มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูทาง 
  เว็บไซตหรือบอรดและการจัดกลุม 
  เสวนา 

- มีเว็บไซตระบบบริหารจัดการความรู 
- มีแผนในการเสวนากลุมผูบริหาร 
  อาจารย พนักงานและเจาหนาที่ 

- บุคลากร 
- ระบบสารสนเทศ 

2,000 หนวยงานตางๆ ภายใน
คณะ 

6 การประยุกตใชความรู เม.ย. 53 - มีการนําความรูที่ไดจากกระบวนการ 
  จัดการความรูมาใชในการทํางานจริง 

- คูมือ , ขั้นตอนทํางานใหมที่เกิดจาก 
  กระบวนการจัดการเรียนรู 

- บุคลากร 
- ระบบสารสนเทศ 

2,000 หนวยงานตางๆ ภายใน
คณะ 
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ภาคผนวก 
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หลักฐานการแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  การจัดการความรูในองคกร 
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม “ การจัดการความรูในองคกร ” 
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ภาพแสดงบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการความรูในองคกร ” 
โดยมี  ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ศุภชัย  ทวี   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวิทยากร 
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ภาพแสดงบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการความรูในองคกร ” 
การประชุมกลุมยอย ในลักษณะการแลกเปล่ียนเรียนรู 
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ภาพแสดงบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการความรูในองคกร ” 
การประชุมกลุมยอย ในลักษณะการแลกเปล่ียนเรียนรู 
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เอกสารการจัดการความรู 
เร่ือง การจัดการความรู คือ อะไร: ไมทําไมรู 

 
 
 

โดย 
ศ.นพ.วิจารณ  พานิช 
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การจัดการความรู คือ อะไร : ไมทําไมรู  

"การจัดการความรูเพื่อคุณภาพท่ีสมดุล" 
ศ.นพ.วิจารณ พานิช 

 
การจัดการความรู เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพงาน นั่นคือเหตุผลท่ีทําใหสถาบัน

พัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) หาทางสนับสนุนใหโรงพยาบาลในเครือขายใชเทคนิคนี้ แต
เร่ืองการจัดการความรูนี้ มีความเขาใจผิดกันอยูในสังคมไทย ทําใหเราพลาดโอกาสใช  "อาวุธ"   อันทรงพลัง
นี้อยางนาเสียดาย 
ความรู 2 ยุค 

ความรูท่ีเราคุนเคยกัน เปน "ความรูยุคท่ี 1" แตความรูท่ีเนนในเร่ืองการจัดการความรูเปน "ความรู
ยุคท่ี 2" 

ความรูยุคท่ี 1  
เปนความรูท่ีสรางข้ึนโดยนักวิชาการ มีความเปนวิทยาศาสตร เนนความเปนเหตุเปนผล พิสูจนได

โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิชาการ มีการจําแนกแยกแยะ เปนความรูเฉพาะสาขาวิชาการ เปนความรูท่ี
เนนความลึก ความเปนวิชาการเฉพาะดาน (specialization) 

ความรูยุคท่ี 2 เปนความรูท่ีผูกพันอยูกับงาน หรือกิจกรรมของบุคคล และองคกร เปนความรูท่ีใช
งาน และสรางข้ึนโดยผูปฏิบัติงาน หรือกลุมผูปฏิบัติงานเอง   โดยอาจสรางข้ึนจากการเลือกเอาความรูเชิง
ทฤษฎี หรือความรูจากภายนอกมาปรับแตง เพื่อการใชงาน หรือสรางข้ึนโดยตรงจากประสบการณในการ
ทํางาน ความรูเหลานี้ มีลักษณะบูรณาการ และมีความจําเพาะตอบริบทของงาน กลุมผูปฏิบัติงาน หนวยงาน 
และองคกรนั้นๆ 
การจัดการองคความรู จึงเปนเร่ืองของความรูท่ีมีบริบททีมจําเพาะ เปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน ไมใช
กิจกรรมของ "ผูรู" ทีมีความรูเชิงทฤษฎีมากมาย และลึกซ้ึง ท่ีจะ "จัด" ความรู  เพื่อใหผูปฏิบัตินําไป
ประยุกตใช 
เปาหมายของการจัดการความรู 
การจัดการความรูมีเปาหมาย 3 ประการใหญๆ ไดแก 

1. เพื่อพัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน  
2. เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน ซ่ึงในท่ีนี้คือ พนักงานทุกระดับ แตท่ีจะไดประโยชน

มากท่ีสุด คือ พนักงานช้ันผูนอย และระดับกลาง  
3. เพื่อการพัฒนา "ฐานความรู" ขององค หรือหนวยงาน เปนการเพิ่มพูนทุนความรู หรือทุนปญญา

ขององคกร ซ่ึงจะชวยทําใหองคกรมีศักยภาพในการฟนฝา ความยากลําบาก หรือความไมแนนอนในอนาคต
ไดดีข้ึน 
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ความรูคืออะไร 
เปนการยากมากท่ีจะใหนิยาม คําวา "ความรู" ดวยถอยคําส้ันๆ ยิ่งในความหมายท่ีใชในศาสตร ดาน

การจัดการความรู คําวา "ความรู" ยิ่งมีความหมายหลายนัย และหลายมิติ 
o ความรู คือ ส่ิงท่ีเม่ือนําไปใช จะไมหมด หรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงย หรืองอกงามข้ึน  
o ความรู คือ สารสนเทศท่ีนําไปสูการปฏิบัติ  
o ความรู เปนส่ิงท่ีคาดเดาไมได  
o ความรู เกิดข้ึน ณ จุดท่ีตองการใชความรูนั้น  
o ความรู เปนส่ิงท่ีข้ึนกับบริบท และกระตุนใหเกิดข้ึน โดยความตองการ  

ในยุคแรกๆ ของการพัฒนาศาสตรดานการจัดการความรู มองวา ความรู มาจากการจัดระบบ และ
ตีความ สารสนเทศ (Information) ตามบริบท และสารสนเทศก็มาจากการประมวล ขอมูล (data) ความรูจะ
ไมมีประโยชน ถาไมนําไปสูการกระทํา หรือการตัดสินใจในการจัดการสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุค
แหงสังคมท่ีใชความรูเปนฐาน (knowledge-based society) มองความรูวาเปน ทุนปญญา หรือทุนความรู
สําหรับการสรางคุณคา และมูลคา (value) การจัดการความรูเปนกระบวนการใชทุนปญญา นําไปสรางคุณคา 
และมูลคา ซ่ึงอาจเปนมูลคาทางธุรกิจ หรือคุณคาทางสังคมก็ได 
ชนิดของความรู 

ความรูอาจแบงเปน 3 ชนิด ตามลักษณะท่ีปรากฎ ดังนี้ 
1. ความรูท่ีเปดเผย (explicit knowledge) รูกันท่ัวไป พบเห็นโดยท่ัวไปในหนังสือ ตํารา ส่ือตางๆ 

เขาถึง และแลกเปล่ียนไดไมยาก  
2. ความรูท่ีแฝงอยูในองคกร (embedded knowledge) แฝงอยูในรูปกระบวนการทํางาน คูมือ กฎเกณฑ 

กติกา ขอตกลง ตารางการทํางาน บันทึกจากการทํางาน  
3. ความรูท่ีฝงลึกในคน (tacit knowledge) ฝงอยูในความคิด ความเช่ือ คานิยม ท่ีคนไดมาจาก

ประสบการณ ขอสังเกต ท่ีส่ังสมมานาน จากการเรียนรูท่ีหลากหลาย และเช่ือมโยงจนเปนความรูท่ีมีคุณคา
สูง แตแลกเปล่ียนยาก  
ความรูท่ีฝงลึกไมสามารถแปลเปล่ียนมาเปนความรู ท่ีเปดเผยไดท้ังหมด แตจะตองเกิดจากการเรียนรู ผาน
ความเปนชุมชน เชน การสังเกต แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางการทํางาน 
ระดับของความรู 

เพื่อความเขาใจความหมายของคําวา "ความรู" ใหลึกซ้ึงข้ึน ขอนําเสนอความรู 4 ระดับ คือ  know-
what,  know-how,  know-why  และ care-why 

1. know-what เปนความรูเชิงทฤษฎีลวนๆ เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญามาหมาดๆ เม่ือ
นําเอาความรูเหลานี้ไปใชงาน ก็จะไดผลบาง ไมไดผลบาง  
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2. know-how เปนความรูท่ีมีท้ังเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญา 
และมีประสบการณการทํางานระยะหน่ึง เชน 2-3 ป ก็จะมีความรูในลักษณะท่ีรูจัก ปรับใหเขากับ
สภาพแวดลอม หรือบริบท  

3. know-why เปนความรูในระดับท่ีอธิบายเหตุผลได   วาทําไมความรูนั้นๆ   จึงใชไดผลในบริบท
หนึ่ง  แตใชไมไดผลในอีกบริบทหนึ่ง  

4. care-why เปนความรูในระดับคุณคา ความเช่ือ ซ่ึงจะเปนแรงขับกันมาจากภายในจิตใจ ใหตอง
กระทําส่ิงนั้นๆ เม่ือเผชิญสถานการณ  
เกลียวความรู SECI 

ความรูท่ีใชในการทํางาน และความรูท่ีเกิดจากการทํางาน สวนใหญเปนความรูฝงลึก (tacit 
knowledge) ซ่ึงฝงอยูในสมอง ประสบการณ ความเชื่อ พูดและเขียนออกมายาก เขารหัส (codify) เปน
ตัวหนังสือยาก เปนความรูท่ีมีคุณคา และมีความสําคัญ แตอยูในตัวใครตัวมัน แมเจาตัวเองก็ไมรู ตองมา
แลกเปล่ียนกันจึงจะรู 

ความรูท่ีเขารหัสแลว เรียกวา ความรูท่ีเปดเผย (explicit knowledge) เปนท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไป 
เรียนรูแลกเปล่ียนกันงาย หาไดจากตํารา วารสาร CD internet 

เกลียวความรู SECI ท่ีเสนอโดยโนนากะ และทาเกอุจิ เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการยกระดับ
ความรู และนําความรูไปใชประโยชน 

โดยเร่ิมจาก Socilization คือ การจัดใหคนมามีปฏิสัมพันธ (socialize) กันในรูปแบบตางๆ ทําใหเกิด
การแลกเปล่ียนความรูฝงลึก (tacit knowledge) หรือประสบการณ 

ตามมาดวย Externalization ซ่ึงเปนกระบวนการส่ือความรู จากประสบการณในการทํางานออกมา 
เปนภาษาพูด หรือภาษาเขียน เทากับเปนการเปล่ียนความรูฝงลึก เปนความรูชัดแจง (explicit knowledge) 
หรือความรูท่ีเขารหัส (codified knowledge) ซ่ึงเปนความรูท่ีสามารถแลกเปล่ียนกันไดโดยงาย    ผานวิธีการ
ดานเทคโนโลยีส่ือสาร และสารสนเทศ   กระบวนการ ผนวกรวมความรูชัดแจงเขาดวยกัน เรียกวา 
Combination ก็จะไดความรูชัดแจงท่ีกวางขวาง และลึกซ้ึงข้ึน 

กระบวนการสุดทายในวงจร SECI คือ   Internalization  ซ่ึงเปนการ "จารึก" ความรูชัดแจง เปน
ความรูท่ีฝงลึกในสมองคน หรือฝงเขาไปในผลิตภัณฑ หรือกระบวนการทํางาน ซ่ึงผลิตภัณฑ หรือ
กระบวนการนี้ จะไปสัมพันธกับลูกคา หรือผูใชผลิตภัณฑ และเกิด "ขอมูล" ความพึงพอใจ หรือ
ประสบการณในการใชผลิตภัณฑ หรือใชกระบวนการทํางานนั้น เปนขอมูลใหม หรือเพิ่มเติมเขามาใน
กระบวน จัดการความรู ยกระดับเกลียวความรูข้ึนไปอีก วงจร SECI จะดําเนินการตอเนื่องเร่ือยไปไมมี
ส้ินสุด 

นอกเหนือจากเกลียว SECI แลว ยังมีเกลียวความรู (knowledge spiral) ท่ีชวยยกระดับ (cross-
leveling) ความรูอีกหลายแบบ เชน เกลียวความรูขามระดับพนักงานระดับลาง - พนักงานระดับกลาง - 
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ในการดําเนินการจัดการความรู จะตองเคล่ือนหนวยงาน หรือองคกรเขาไปอยูใน 4 ภาค (4 
quadrants) ของสถานการณอยางชาญฉลาด จึงจุเกิดการจัดการความรู ท่ีมีพลัง และเกิดการสรางสรรคสูงสง 

การดําเนินงานปกติ อยูในสภาพของพื้นท่ีลางขวา อันเปนพื้นท่ีแหงงานประจํา การทํางานมีแบบ
แผนกฎเกณฑแนนอนชัดเจน เจาหนาท่ีทํางานอยางคุนเคย ไมมีความยากลําบาก ทุกคนมีความสะดวกใจท่ี
จะทํางาน ในลักษณะน้ี แตถาทํางานในลักษณะน้ีนานไป โลกและสังคมเปล่ียนไป แตเรายังทํางานแบบเดิม 
ก็จะเทากับลาหลัง 

หากจะใหเกิดความเจริญกาวหนาของหนวยงาน หรือองคกร ผูนําจะตองมีความกลาหาญ และความ
ชาญฉลาด ท่ีจะนําหนวยงาน เขาสูพื้นท่ีลางซาย อันเปนพื้นท่ีแหงความไรระเบียบ (Chaos) ซ่ึงเรามีความรู
ความเขาใจนอย ไมมีความคุนเคย ทุกคนในหนวยงานจะถูกบังคับ               โดยสถานการณใหตองต่ืนตัว    
และรวมตัวกันคิด และด้ินรนหาลูทางใหมๆ 

พอเร่ิมต้ังตัวไดบาง ก็จะเคล่ือนสูพื้นท่ีบนซาย ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีมีความสรางสรรคสูงสง เรียกวา พื้นท่ี
แหงความซับซอน และปรับตัว (Complex adaptive) มีการ "ผุดบังเกิด" (emergence) ของความคิด และ
วิธีการใหมๆ อยางหลากหลาย  และเขาสูพื้นท่ีบนขวา ซ่ึงเปนพื้นท่ีแหงการทดลอง และปรับปรุง 
(improvement) นําเอาวิธีการใหม ท่ีคิดข้ึนได ในพื้นท่ีแหงความซับซอน และปรับตัวมาทดลอง และ
ปรับปรุง 

จนในท่ีสุด ไดวิธีทํางานแบบใหม (หรือไดสินคาชนิดใหม) เคล่ือนลงสูพื้นท่ีลางขวา กลายเปน
มาตรฐานการทํางานใหม หรือ best practices ใหมนั่นเอง 

การจะเกิดความคิดสรางสรรคได ตองกลา และเขาใจท่ีจะอยูกับความไมชัดเจน กลาท่ีจะอยูในนาน
พอ แตอยาใหนานเกินไป จนเกิดความเครียด 

ในการดําเนินการจัดการความรู ผูบริหารระดับสูง จะตองรูจักใชหลักการ และวิธีการวงจรจตุรภาค 
(4 quadrants) ของการจัดการความรูอยางชาญฉลาด หลักการนี้เปนวิธีการ "ยกระดับความรูขามแดน" 
(cross-leveling) หรือเกลียวความรู (knowledge spiral) รูปแบบหนึ่ง 
การจัดการความรู 3 ยุค 

ในชวงเวลาประมาณ   15-20 ป ท่ีเกิดศาสตรดานการจัดการความรูอาจกลาวไดวา การจัดการความรู 
ไดมีวิวัฒนาการมาเปน 3 ยุค ไดแก 

ยุคท่ี 1 อาจเรียกช่ือวา ยุค Pre-SECI การจัดการความรู เนนท่ีการจัดการสารสนเทศ (Information 
management) เพื่อใชในเทคโนโลยีชวยการตัดสินใจของคน เร่ิมเม่ือประมาณ 15-20 ปท่ีแลว 

ยุคท่ี 2 อาจเรียกช่ือวา ยุค SECI มองวาความรูแบงออกเปน 2 แบบ คือ ความรูชัดแจง (Explicit 
knowledge) กับความรูฝงลึก (tacit knowledge) การจัดการความรูเนนการเปล่ียนความรูฝงลึก เปนความรูชัด
แจง และวนกลับหมุนเปน "เกลียวความรู" (Knowledge spiral) เปนยุคท่ีเช่ือมโยงการจัดการความรูเขากับ 
การร้ือปรับ (re-engineering) กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุประสิทธิภาพ (efficiency) สูงสุด 
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ยุคท่ี 3 อาจเรียกช่ือวา ยุค Post-SECI มองวาความรูไมแบงข้ัว เปนความรูชัดแจง และความรูฝงลึก 
แตมีคุณสมบัติท้ังสองอยูดวยกัน เนนการจัดการความรู เพื่อการใชงาน เวลานั้น (Just-in-time KM) และเนน
ท่ีประสิทธิผล (effectiveness) ของงาน 
การจัดการความรู คืออะไร 

การจัดการความรู เปนกระบวนการ (process)  ท่ีดําเนินการรวมกัน   โดยผูปฏิบัติงานในองคกร 
หรือหนวยงานยอยขององคกร   เพื่อสราง และใชความรูในการทํางาน ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกวาเดิม 

การจัดการความรูในความหมายนี้ จึงเปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน ไมใชกิจกรรมของนักวิชาการ 
หรือนักทฤษฎี แตนักวิชาการ หรือนักทฤษฎีอาจเปนประโยชน ในฐานะแหลงความรู (resource person) 
หรือผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู 

การจัดการความรู เปนกระบวนการท่ีเปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 
เปาหมายคือ การพัฒนางาน และพัฒนาคน โดยมีความรูเปนเคร่ืองมือ มีกระบวนการจัดการความรูเปน
เคร่ืองมือไมใชเปาหมาย 
การจัดการความรู ดานอุปทาน 

ความเขาใจผิดในสังคมไทยอีกประการหนึ่ง คือ คิดวาการจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ี                         
"ผูมีความรู"  เอาความรูมาจัดระบบ สังเคราะหความรูข้ึนเพื่อใหผูอ่ืนใช  หรือ ท่ีเรียกวา   เปนการจัดการ
ความรูดานอุปสงค (supply-side KM) 

การจัดการความรูท่ีแทจริง เปนการจัดการความรูโดยกลุมผูปฏิบัติงาน เปนการดําเนินกิจกรรมกัน 
ในกลุมผูทํางาน เพื่อชวยกันดึง "ความรูในคน" และ "ควา" (capture) ความรูภายในองคกรมาใชในการ
ทํางาน และคอย "ควา" ความรูท่ีเกิดข้ึน จากการทํางาน เอามายกระดับความรู และนํากลับไปใชในการ
ทํางานเปนวงจรตอเนื่องไมจบส้ิน   นั่นคือ การจัดการความรูเนนท่ี การการจัดการความรูดานอุปทาน 
(demand-side KM) แตก็ไมปฏิเสธผูท่ีชวยจัดการความรู ดานอุปสงค โดยมองวากิจกรรมเหลานั้น เปน "การ
อํานวยความสะดวก ในการจัดการความรู" (knowledge facilitation) ไมใชการจัดการความรู 

การจัดการความรู เปนกิจกรรมเพ่ืองาน เพื่อผูทํางาน โดยผูทํางาน อยูภายใตการกระทํา และการ
ตัดสินใจของกลุมผูทํางานรวมกัน 
หลักการ 4 ประการ ของการจัดการความรู 

หลักการสําคัญ 4 ประการ ไดแก 
1. ใหคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค การจัดการความรูท่ีมี

พลัง ตองทําโดยคนท่ีมีพื้นฐานแตกตางกัน มีความเชื่อ หรือวิธีคิดแตกตางกัน (แตมีจุดรวมพลัง คือ มี
เปาหมายอยูท่ีงานดวยกัน) ถากลุมท่ีดําเนินการจัดการความรู ประกอบดวยคนท่ีคิดเหมือนๆ กัน การจัดการ
ความรูจะไมมีพลัง  

ในการจัดการความรู ความแตกตางหลากหลาย (Heterogeneity) มีคุณคามากกวาความเหมือน 
(homogeneity) 
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2. รวมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหมๆ เพื่อบรรลุประสิทธิผลท่ีกําหนดไว หรือฝนวาจะได 
ในการจัดการสมัยใหม ประสิทธิผลประกอบดวย องคประกอบ 4 ประการ คือ  

o การตอบสนองความตองการ (responsiveness) ซ่ึงอาจเปนความตองการของลูกคา ความตองการ
ของสังคม หรือความตองการที่กําหนดโดยผูบริหารองคกร  

o นวัตกรรม (innovation) ซ่ึงอาจเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหมๆ หรือวิธีการใหมๆ ก็ได  
o ขีดความสามารถ (competency) ขององคกร  
o ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการทํางาน  
3. ทดลองและเรียนรู เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรู เปนกิจกรรมสรางสรรคซ่ึงหมายความวา

ตองคิดแบบ "หลุดโลก" จึงตองมีวิธีการดึงกลับมาสูความเปนจริงในโลก หรือในสังคม โดยการทดลองทํา
เพียงนอยๆ ซ่ึงถาลมเหลว ก็กอผลเสียหายไมมากนัก ถาไดผลไมดีก็ยกเลิกความคิดนั้น ถาไดผลดี จึงขยาย
การทดลองเปนทํามากข้ึน จนในท่ีสุด ขยายเปนวิธีทํางานแบบใหม หรือได best practices ใหมนั่นเอง  

 
นําความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม  

โดยตองถือวา ความรูจากภายนอกยังเปนความรูท่ียัง "ดิบ" อยู ตองเอามาทําให "สุก" ใหพรอมใชใน
บริบทของเรา โดยการเติมความรูเชิงบริบทลงไป 
การจัดการความรู กับ องคกรเรียนรู 

การจัดการความรู กับ องคกรเรียนรู เปน 2 หนาของเหรียญเดียวกัน เกื้อกูลสงเสริมซ่ึงกันและกัน 
เปนเหตุผลซ่ึงกันและกัน ผูสนใจเร่ืององคกรเรียนรู คนไดจาก เว็ปไซต ของ สคส. (www.kmi.or.th) 
การจัดการความรู เปนทักษะ ไมทํา-ไมรู 

มีคนจํานวนไมนอย ท่ีเฝาหาทางเรียนรูเร่ือง การจัดการความรู ดวยการอานหนังสือ หรือฟง "ผูรู" 
บรรยาย การกระทําเชนนั้น จะไมมีทางชวยใหรูจักการจัดการความรูไดเลย เนื่องจากการจัดการเปนทักษะ 
(skill) ไมใชความรูเชิงทฤษฎี หรือกลาวใหชัดเจนข้ึน การจัดการความรูมีสวนท่ีเปนทักษะสิบสวน และสวน
ท่ีเปนทฤษฎีเพียงสวนเดียว (คลายพุทธศาสนา) การเรียนรูโดยการทองทฤษฎี จึงแทบจะไมมีประโยชน ตอง
ลงมือทํา จึงจะทําเปน และเกิดความรูความเขาใจ 

การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือ มิใชเปาหมาย เปาหมายของการจัดการความรู คือ การทําใหทุกคนมี
ความรู และนําความรูไปใชประโยชน โดยทําใหความรูของแตละคน กลายมาเปนความรูของกลุม และมา
เปนความรูขององคกร ซ่ึงยิ่งใหญ และทรงพลังกวาความรูของบุคคล รวมท้ังเช่ือมโยงกับความรูจาก
ภายนอก ทําใหงานของเราดีข้ึน ผูปวยของเราดีข้ึน บานเมืองของเราดีข้ึน 

การจัดการความรูเปนเครื่องมือ เพื่อพัฒนางาน และคน เปนเคร่ืองมือทําในส่ิงท่ีไมคาดคิดวาจะทํา
ได เปนเคร่ืองมือใชความรูของท้ังโลก เปนเคร่ืองมือดึงศักยภาพของคน และทีมออกมาใช เปนเคร่ืองมือเพื่อ
ความอยูรอด ในสถานการณท่ีพลิกผัน 
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พลังสรางสรรค เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางกัน หลายคนไมคิดวา ตัวเองจะมีศักยภาพสูงขนาด
นี้ แตกระบวนการจะชวย ตัวชวยมากท่ีสุด คือ ความสัมพันธกับเพื่อนท่ีทํางานดวยกัน คนท่ีอยูในองคกรท่ีมี
ความสัมพันธภายใน ไมดีจะขาดทุนมาก เพราะไมสามารถดึงพลังในตัวเองออกมา 
เหตุผลท่ีองคกรนําการจัดการความรูมาใช 

1. เพื่อเก็บความทรงจําขององคกรไว เชน องคกรท่ีมีวิศวกรท่ีมีประสบการณสูงอายุเฉล่ีย 55 ป อีก
ไมกี่ปก็จะเกษียณกันหมด ทําใหความทรงจําขององคกร ประสบการณ ขีดความสามารถในการทํางาน ท่ีอยู
ในสมองของคนหายๆไปดวย หรือองคกรมีคนทํางาน เปนคนหนุมสาว ซ่ึงจะกระโดดเปล่ียนงาน เม่ือมี
โอกาส ตองมีการจัดการความรู เพื่อเก็บความรูไวในองคกร  

2. เพื่อสงวนสมองขององคกร ทําใหคนมีความสุข มีคุณคา ไมออกไปจากองคกร  
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคกร ซ่ึงประสิทธิผลในท่ีนี้ ครอบคลุมการตอบสนอง (ความตองการ

ของลูกคา เปาหมายขององคกร และเปาหมายของสังคม) นวัตกรรม ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ  
4. เพิ่มทุนปญญาใหแกองคกร คนมีความสําคัญ แตความสัมพันธระหวางคน มีความสําคัญมากกวา 

กิจกรรมการจัดการความรู 
กิจกรรมการจัดการเพ่ือใหมีการนําความรู มาใชประโยชน ประกอบดวย 
1. การกําหนดความรูท่ีตองการใช (define) เปนการนําความมุงม่ัน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ

วัตถุประสงค ขององคกามากําหนดความรู ท่ีตองการใช เพื่อใหมีการจัดการความรู มีจุดเนน ไมสะเปะสะปะ  
2. การเสาะหา และยึดกุมความรู (capture) เปนการพัฒนาขีดความสามารถ ในการเสาะหา และยึด

กุมความรูท่ีกระจัดกระจาย หรือแฝงอยูตามท่ีตางๆ มาใชประโยชน ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ จนเกิดทักษะ 
และความชํานาญ ในการเสาะหา และยึดกุม  

แหลงของความรูท่ีจะเสาะหา อาจจะมาจากภายนอก (คูแขง คูคา ผูท่ีเปนเลิศ วิธีการ หลักการ) หรือ
จากผูท่ีทํางานดวยกันในองคกร 

3. การสรางความรู (create) ในมุมมองเดิม ความรูจะตองสรางโดยผูรู ผูเช่ียวชาญ  
ในมุมมองใหม ความรูเกิดข้ึนทุกจุดของการทํางาน โดยทุกคนท่ีทํางาน เปนความรูท่ีฝงอยูในสมอง 

ซ่ึงอาจจะพูดออกมาไมได 
การสรางความรู อาจทําไดท้ังกอนลงมือทํา ระหวางการทํางาน และสรุปประมวลประสบการณ 

หลังจากการทํางาน 
ในการสรางความรู ไมจําเปนตองสรางใหมท้ังหมด 100% อาจเร่ิมจาก 10-20% ก็ได 
4. การกล่ันกรอง (distill) ความรูบางอยาง เปนส่ิงลาสมัย บางอยางเปนส่ิงท่ีไมเหมาะสม กับบริบท 

หรือสภาพแวดลอมสําหรับเรา จําเปนตองมีการกล่ันกรอง เพื่อใหนําความรูท่ีเหมาะสมมาใช  
5. การแลกเปล่ียนเรียนรู (share) การแลกเปล่ียนเรียนรูเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด เพราะแตละคนมีมุมมอง

ตอความรู ไมเหมือนกัน ตองมาแลกเปล่ียน มิฉะนั้นจะเก็บอยูภายในตัว ไมมีการยกระดับความรู ถาขาดการ
แลกเปลี่ยน ความรูท่ีมีอยูจะเกา ลาสมัยอยางรวดเร็ว ไมงอกงาม ยิ่งแลกเปล่ียนมาก ก็ยิ่งไดกําไรมาก  
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การแลกเปล่ียนเรียนรู เปนส่ิงยากท่ีสุด คนไมอยากแลกเปล่ียน เพราะกลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบ ตอง
สรางเง่ือนไข และกติกาท่ีสงเสริมการแลกเปล่ียน การแบงปน ใหเกิดประโยชนแกผูมีพฤติกรรมแบงปน
ความรู และไมใหผลประโยชนแกผูมีพฤติกรรม กักตุน หรือปกปดความรู 

6. การประยุกตใชความรู (use) ทําใหเกิดผลจากการใชความรู เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ / บริการ พัฒนา
กระบวนการทํางาน พัฒนาสมาชิกองคการ และมีผลเชิงปองกันกลับ ตอข้ันตอนการจัดการความรูท่ีกลาวมา  

การใชความรูตองเนนท่ีการเอาความรู มาใชในการทํางานใหมาก อยาเร่ิมดวยการหาความรูมาใสไว
ในคอมพิวเตอร   ซ่ึงเส่ียงมากท่ีจะไมเกิดประโยชน ไมคุมคา 
กิจกรรมการจัดการความรูท้ัง 6 ข้ันตอน มีความสัมพันธ และเช่ือมโยงกันและกัน เปนวงจร มิใช
ความสัมพันธเชิงเสนตรง กอน-หลัง   แตเปนวัฏจักรท่ีหมุนเวียน ผลิตซํ้า พัฒนา และยกระดับข้ึนไปไมมีท่ี
ส้ินสุด 
แนวคิดการดําเนินงานการจัดการความรู 

การจัดการความรู เปนการสราง และใชความรู ณ จุดใชงาน โดยผูทํางาน 
การจัดการความรู ตองรวมมือกันทําหลายคน ท่ีมีความคิดตางกัน ยิ่งมีความตาง ยิ่งมีความ

สรางสรรคมาก ตองใชประบวนการแลกเปล่ียน หรือกระบวนการกลุมใหเปน 
การจัดการความรู ตองยกระดับความรู ท้ังความรูฝงลึก และความรูเปดเผย ผานการปฏิบัติกับการ

เปดตํารา มีการชําเลืองดูของเพื่อน เพื่อนําไปสูการยกระดับความคิด 
ในการดําเนินงาน ควรเร่ิมตนดวยการตั้งเปาพัฒนางาน แลวรวมตัวกันหาวิธีการ วิธีลัดท่ีสุด คือ ดูวา

ท่ีอ่ืนทําอยางไร เลียนแบบ Best practices และทําใหดีกวา เม่ือมีความสําเร็จ แมเพียงเล็กนอย ก็เฉลิมฉลอง 
จุดเนนของการจัดการความรูมีหลายจุด แตละหนวยงานตองเลือกจุดเนนของตนเอง การจัดการ

ความรูไมไดมีรูปแบบเดียว จะใชรูปแบบ หรือวิธีการใดกับเปาหมายท่ีเราตองการ 
การจัดการความรู ตองเปน action / work based ตองเนน การจัดการความรู ณ จุดทํางาน ตัว

ผูปฏิบัติงานเปนผูสําคัญท่ีสุด โดยมี facilitator เปนผูอํานวยการความสะดวก นําความรูขององคกร และ
ความรูจากโลกภายนอก มาใชในการทํางาน ใหสอดคลองกับบริบท บริบทขององคกรไมนิ่ง ความไม
แนนอนกับอนาคต เปนพลังท่ีทําใหเกิดการเรียนรู 

ในการจดบันทึก ขอเสียของพวกเราคือ มักจะบันทึกปริมาณ จํานวน ละเลย ปรากฏการณ ท่ีเปน
ปฏิสัมพันธ เร่ืองราว ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน ส่ิงเหลานี้ หากบันทึกไว จะเกิดพลังมหาศาล เปนขอมูลคุณภาพ 
แนวคิด "พลังสาม รวมเปนหนึ่งเดียว" เพื่อจัดการความรูในองคกร 

การดําเนินการจัดการความรูในองคกร ควรใชหลักการ "พลังสาม รวมเปนหนึ่งเดียว" กลาวคือ 
1. ใชพลังของ "ระบบงานประจํา" ซ่ึงมีการทํางานตามกฎระเบียบ มีรูปแบบท่ีชัดเจน  
2. ใชพลังของ "ระบบแหงความสรางสรรค" มีการทดลองรูปแบบใหมๆ ของการทํางาน เปน 

project team ทํางานมุงเปาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ภายใตแนวคิดของ "ระบบท่ีซับซอน และปรับตัว" (complex-
adaptive system) และ ใชพลังสรางสรรคท่ีมีอยูแลว ภายในองคกร ในรูปของการรวมตัวกันเอง เปนกลุม
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สรางสรรคงาน หรือเสาะหาการดําเนินการท่ีมีคุณภาพสูง (best practices) ในเร่ืองตางๆ มาขยายผล เช่ือมโยง
กับระบบงานประจํา และระบบแหงการสรางสรรค เนนท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีจะนําไปสูการพัฒนา best 
practices จากการเรียนรู จากการทํางานภายในองคกร และจากการ "ตรวจจับ" (capture) ความรูจากภายนอก
องคกร เอามาปรับใชในการทํางาน 
วิธีการจัดการความรูอยางงาย 

คําแนะนําสําหรับการจัดการความรู คือ อยาจดๆ จองๆ หรือมัวแตอานตํารา หรือฟงการบรรยายของ 
"คุรุ" ดานการจัดการความรู ใหปรึกษาหารือกันเพื่อลงมือทํา หาท่ีปรึกษาดานการลงมือทํามาชวยเหลือ โดย
ใหเร่ิมทําในกลุมเล็กๆ ไปกอน ใชวิธีการงายๆ กอน แลวจึงคอยๆ ขยายไปใชวิธีการที่กาวหนายิ่งข้ึน 

คําหลัก คือ "การแลกเปล่ียนเรียนรู" (Knowledge Sharing) ระหวางกัน ผานการทํางานรวมกัน 
วิธีการใดก็ตาม ท่ีมีเปาหมายพัฒนางานของกลุม หรือของตน ผานการแลกเปล่ียนเรียนรู 

ประสบการณ หรือความรูท่ีเกิดจากการทํางาน ถือเปนการจัดการความรูท้ังส้ิน 
วิธีการจัดการความรูมีเปนรอยวิธี ไมควรเนนใชวิธีการท่ีช่ือไพเราะ โกเก หรือใชเทคโนโลยียากๆ 

ควรเนนความงาย และเรียบงาย ในชวงเร่ิมตน แลวคอยๆ ใชวิธีการที่ยาก หรือซับซอนข้ึน ตามความจําเปน 
1. การแลกเปล่ียนเรียนรู จากวิธีการทํางานแบบ Best practices  
2. การแลกเปล่ียนเรียนรูใน "ชุมชนนักปฏิบัติ" (Community of Practice - Cop)  
3. วงจรแลกเปล่ียนเรียนรู ยกกําลังสาม บวก ควา  

1. การแลกเปล่ียนเรียนรูจากวิธีทํางานแบบ Best practices 
วิธีทํางานท่ีเปน best practices คือ วิธีทํางานท่ีเกิดผลงานในลักษณะท่ีนาภูมิใจ นาช่ืนชม ผลสัมฤทธ์ิ

สูง ประสิทธิภาพสูง หรือคุณภาพสูง 
องคกรขนาดใหญตองหา best practices ของการทํางานเร่ืองตางๆ นํามากําหนดเปนมาตรฐานการ

ทํางาน จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางทีมเจาของ best practices กับทีมอ่ืนๆ ใหทีมอ่ืนๆ สามารถ
ปฏิบัติงานมาตรฐานได และยิ่งกวานั้น ตองสงเสริมใหมีการพัฒนา best practices ใหมข้ึน ใหเปนวิธีการที่ดี
กวาเดิม เปนวงจรเร่ือยไปไมส้ินสุด 

ในองคกรขนาดใหญ การนําวิธีการทํางาน และประสบการณทํางาน โดยวิธีการที่เปน best practices 
เขียนเปนเอกสารข้ึนไวบน intranet หรือ website ใหพนักงานใช password เขามาดูไดตลอดเวลา จะชวย
อํานวยความสะดวก การแลกเปล่ียนเรียนรูของพนักงาน 

การที่ชาวบานท่ีตองการรวมตัวกัน แกปญหาน้ําในแมน้ําพองเนาเสีย รวมกันเดินทางไปดูงาน 
วิธีการแกไขปญหาทํานองเดียวกัน ท่ีจังหวัดนาน ก็เปนการไปแลกเปล่ียนเรียนรูจาก best practices ในการ
แกปญหาน้ําในแมน้ําเนาเสีย โดยเลือกวา วิธีการของจังหวัดนาน เปน best practices 
แนวทางการจัดการความรูโดย best practices 

1. เสาะหา มีเกณฑในการคัดเลือก ตองคัดเลือกอยางตรงไปตรงมา  
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2. เปน best practices ท่ีเกิดข้ึนจากกลุม มีเร่ืองราวของกระบวนการพัฒนางาน ผานความยากลําบาก 
(ลมเหลว) มีการฟนฝาจนกวาจะบรรลุผล มีเร่ืองราวใหเลาเพื่อสะทอนวิธีคิด วิธีปรึกษาหารือ ดึงเอาความรู
ฝงลึก จากสมาชิกกลุม และคนควาความรูจากภายนอกมาใชงาน  

3. ในการประชุมเสนอผลงาน ตองเตรียมตัว และกระตุนใหมีการซักถาม แลกเปล่ียน กันใหมาก 
และมีผูทรงคุณวุฒิคอยกระตุน การแลกเปล่ียนเรียนรู และช้ีประเด็นเพื่อยกระดับความรู โดยใชตัวอยาง
คําถาม เชน  

o มีใคร หรือเหตุการณใดท่ีเปนตัวกระตุน ใหเกิดการพัฒนางานจนเกิด best practices อยางท่ี
เปนอยูในปจจุบัน ในชวงเวลาของการพัฒนาดังกลาว ใครบางเขามามีสวนรวม รวมอยางไร เกิด
กระบวนการอะไรบาง ท่ีเปนปจจัยสําคัญ นําไปสูความสําเร็จ ความยากลําบาก ท่ีตองเผชิญคืออะไรบาง ได
เอาชนะอุปสรรคนั้นอยางไร  

o ใชความรูอะไรบาง ในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว เอาความรูเหลานั้นมาจากไหน  
o มีแผนจะทําใหดียิ่งข้ึนอยางไร ตองการความชวยเหลืออะไรบาง  
o คิดวา มีหนวยงานใดบางท่ีนาจะเรียนรู จากกิจกรรมของกลุมของทานได  
o มีความรูอะไรบางท่ีพรอมจะแลกเปล่ียน กับเพื่อนรวมงานในหนวยงานอ่ืน ภายในองคกร  

4. มีการสรางเงื่อนไข หรือบรรยากาศใหผูมารวมประชุม นําเอาความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียน ไป
ปฏิบัติ เพิ่มพูนความรูฝงลึกของกลุม และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางตอเนื่อง  
2. การแลกเปล่ียนเรียนรู โดยการทํากิจกรรม "ชุมชนนักปฏิบัติ" 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices-CoP) เปนการรวมตัวกันของผูปฏิบัติงาน คลายๆ กัน 
หรือตองใชความรู ในลักษณะคลายคลึงกัน แลกเปล่ียนความรู และประสบการณกันอยางสมํ่าเสมอ 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) อาจเปนชุมชนท่ีสนใจปญหาเดียวกัน เชน CoP เร่ือง 
การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีกําลังจัดต้ังข้ึนโดย พรพ. หรือ อาจเปนชุมชนท่ีสนใจชุดความรู (knowledge 
domain) ชุดเดียวกัน   แตทํางานอยูในตางหนาท่ี เผชิญปญหาคนละปญหา เชน CoP เร่ือง การดูแลผูปวยท่ีใช
เคร่ืองชวยหายใจ อาจมีสมาชิกจาก หออภิบาล และหอผูปวยอายุรกรรม หอผุปวยกุมารเวชกรรม หอผูปวย
นรีเวชกรรม เปนตน 

วิธีการแลกเปล่ียนท่ี low tech คือ นัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางสม่ําเสมอ เชน ทุกวันศุกร 
17.00-19.00 น. เอาอาหารเย็นมารับประทานรวมกัน และมีคนมาเลาประสบการณของคน 2 คน เปน
เคร่ืองมือเร่ิมประเด็น การแลกเปล่ียนเรียนรู 

ในภาคอีสาน มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูของปราชญชาวบาน และภาคีเครือขายทุกเดือน เวียน
สถานท่ีประชุม และผลัดกันเปนเจาภาพ เปนตัวอยางของ CoP ภาคชาวบาน เปน CoP ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมนี้มี นพ.อภิสิทธ์ิ - พญ.ทานทิพย ธํารงวรางกูร แหงโรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เปนผู
ประสานงาน 
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เคล็ดลับท่ี 4 การยกระดับความรูโดยเคล่ือนความรูขามแดน ไดแก (1) ขามแดนตระกูลความรู คือ 
ขามไปมาระหวางความรูในคน กับความรูในกระดาษ (2) ขามแดนบุคคล ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางคน โดยเฉพาะระหวางคนท่ีมีมุมมอง หรือวิธีคิดตางกัน (3) ขามแดนหนวยงาน ภายในองคกร หรือ
ถาไมติดปญหาการรักษาความลับ การขามแดนออกไปนอกองคกร จะยิ่งชวยยกระดับความรู (4) ขามแดน
ระดับความรับผิดชอบในองคกร ไดแก ขามแดนระหวางพนักงาน ระดับปฏิบัติการ - ผูบริหารระดับกลาง - 
ผูบริหารระดับสูง วนกลับไปกลับมา และ (5) ขามแดนรูปแบบการทํางาน ไดแก รูปแบบการทํางานท่ีเนน
กฎระเบียบ และการบังคับบัญชา (bureaucracy) กับรูปแบบการทํางาน ท่ีเนนความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
(project team) 
ผลของการจัดการความรู 
ผลของการจัดการความรูมีอยางนอย 4 ประการ 

1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน เกิดผลสําเร็จในระดับดีมาก ข้ึนไปถึงข้ันนาภาคภูมิใจ หรือระดับนวัตกรรม  
2. พนักงาน เกิดการพัฒนา การเรียนรู เกิดความม่ันใจตนเอง เกิดความเปนชุมชนในหมูผูรวมงาน เปน

บุคคลเรียนรู  
3. ความรู ของบุคคล และขององคกรไดรับการยกระดับ มีการส่ังสอน และขัดระบบให "พรอมใช"  

องคกร หรือหนวยงาน มีสภาพเปนองคกรเรียนรู 
เคล็ดลับการจัดการความรู 
กิจกรรมการจัดการความรูท่ีทํากันอยูในองคกร ในตางประเทศเปนแฟช่ันนั้น เม่ือประเมินผล พบวา 

เพียงประมาณรอยละ 20 เทานั้น ท่ีประสบผลสําเร็จ แสดงวา การจัดการความรู มีท้ังท่ีเปนการจัดการความรู
ท่ีดี กับการจัดการความรูท่ีเลว การดําเนินการจัดการความรู ตามแฟช่ันตามๆ กันไป หรือเลียนแบบกัน เปน
การจัดการความรูท่ีเลว และผูใหบริการที่ปรึกษาดานการจัดการความรู ก็มีท้ังท่ีรูจริง และรูไมจริง 

สรุป 
กิจกรรมการจัดการความรู  เปนเคร่ืองมือระดมความรูในคน (Tacit knowledge) และความรูใน

กระดาษ (explicit knowledge) ท้ังท่ีเปนความรูของกลุมผูรวมงาน เอามาใชงาน และยกระดับความรูของ
บุคคล ของกลุมผูรวมงาน และขององคกร ทําใหงานมีคุณภาพสูงสง พนักงานเปนบุคคลเรียนรู    และ
องคกรเปนองคกรเรียนรู    การจัดการความรูเปนทักษะสิบสวนเปนความรูเชิงทฤษฎีเพียงสวนเดียว    การ
จัดการความรูจะคงอยูในลักษณะ “ไมทํา-ไมรู" 
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