แผนการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา พ.ศ.2551

จัดทําโดย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คํานํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นําการจัดการความรู
มาเป นเครื่องมื อ ในการดํ าเนิ นงานเพื่อสนับสนุ นประเด็น ยุ ทธศาสตร ของหน วยงาน โดยมี
คณะกรรมการการจัดการความรูเปนผูดูแล และผลักดันใหหนวยงานภายในคณะนําการจัดการ
ความรูมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญของการใชทุนทรัพยทางปญญา
ที่ซอนเรนอยูในตัวบุคคล และที่ไดมีการเผยแพรเปนที่ประจักษในลักษณะคูมือและบทความ แก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนโดยทั่วไปไดนําไปใชประโยชน อันเปนความรูที่ไม
สามารถซื้อหามาไดดวยเงิน หรือแมแตในชั้นเรียนก็ไมมีการสอนจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
การจัดการความรูของคณะวิทยาศาสรตและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551 ขึ้น เพื่อ
ใชกระบวนการ “จัดการความรู” เปนเครื่องมือนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยคาดวา การนํา
ทุนทรัพยทางปญญาอันมีคุณคายิ่ง มาใหบุคลากรที่มีอยูไดใชประโยชน ทั้งอาจเปนประโยชนแก
สาธารณชนที่มีความสนใจในการที่จะเรียนรูไดดวย
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สวนที่ 1 บทนํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ระบุไว ดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง
ๆ เพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการได อ ย า งถู ก ต อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต อ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้”
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคนําการจัดการความรู
มาเปนเครื่องมือในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยได
ผลักดันใหหนวยงานภายในคณะนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
หนวยงาน
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เป น ส ว นราชการหนึ่ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พ.ศ. 2518 และแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ 2527 ในชวงที่เปนวิทยาลัยครู
เรียกวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดพัฒนาการมาจากการรวมหมวดวิทยาศาสตร
หมวดคณิ ต ศาสตร หมวดเกษตรศาสตร หมวดคหกรรมศาสตร หมวดหั ต ถศึ ก ษาและ
อุตสาหกรรมศิลปเขาดวยกัน แลวจัดแบงสวนราชการเปน ภาควิชา ประกอบ ดวย 9 ภาควิชา คือ
ภาควิ ชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิช าฟ สิก สและวิทยาศาสตรทั่ วไป ภาควิ ชาวิทยาศาสตร
สุ ข ภาพ ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ภ าควิ ช าหั ต ถศึ ก ษาและอุ ต สาหกรรมศิ ล ป ภาควิ ช า
เกษตรศาสตร และภาควิชาคอมพิวเตอร หลังจากที่เปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏนครสวรรค ได
เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเปนคณะ
และไดยกเลิกการบริหารแบบภาควิชาเปนการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาในป 2542
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาทําหนาที่ในการบริหาร
วิชาการจํานวน 8 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยา โปรแกรมวิชา
1

ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
สุ ข ภาพ โปรแกรมวิ ช าคหกรรมศาสตร โปรแกรมวิ ช าคอมพิ ว เตอร แ ละโปรแกรมวิ ช า
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีพันธกิจหลักที่สําคัญคือ การจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคลากรกอนและหลังประจําการ การวิจัย การบริหารวิชาการ การปรับปรุงและ
ถายทอดเทคโนโลยี การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและไดมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ ถึงปจจุบัน เวลา
ผานมากวา 30 ป นับไดวาเปนทุนทรัพยทางปญญาที่สําคัญ ที่ควรจะตองมีการจัดการอยางเปน
ระบบ เพื่อใหสามารถนําความรูและประสบการณที่เจริญงอกงามอยูในตัวบุคลากรแตละคนมา
ใช มาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน “การจัดการความรู” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนํามาใช
ใหเกิดกิจกรรมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญของการใชทุนทรัพยทางปญญา
ที่ซอนเรนอยูในตัวบุคคล และที่ไดมีการเผยแพรเปนที่ประจักษในลักษณะคูมือและบทความ แก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนโดยทั่วไปไดนําไปใชประโยชน อันเปนความรูที่ไม
สามารถซื้อหามาไดดวยเงิน หรือแมแตในชั้นเรียนก็ไมมีการสอน
การจั ด การความรู ข องคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ น น ความรู ข องข า ราชการ
พนักงาน ระดับปฏิบัติงาน เปนความรูที่ควบคูอยูกับการปฏิบัติในลักษณะ “ไมทํา ไมรู” ซึ่ง
ไมใชความรูเชิงทฤษฎี เปนการดึงเอาพลังปญญาที่ถูกละเลย ออกมาใช ซึ่งสวนใหญอยูในรูป
ของความรูฝงลึก แตก็ไมละเลยความรูที่เปดเผยหรือความรูเชิงทฤษฎี และการบูรณาการความรู
จากการปฏิบัติเปนความรูฝงลึกอยูในคน หรืออยูในความสําคัญระหวางคน
กระบวนการดําเนินการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีดังนี้
1. การแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Officer: CKO) ซึ่งมี
หนาที่ใหการสนับสนุนดานตาง ๆ เชน ดานทรัพยากร ใหคําปรึกษา แนะนําและรวมประชุม
รวมถึงการประสานงานกับผูบริหารระดับสูง และคณะทํางาน
2. การแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู เพื่อดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู
ของคณะ จัดการประชุม จัดทํารายงานการประชุม รายงานผลการดําเนินงาน เปนตน
3. การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
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สวนที่ 2 กรอบแนวคิด
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอย างสม่ําเสมอ โดยตองรับ รู ขอมูล ขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สราง
วิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรี ย นรูรว มกัน โดยสํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการรว มกั บ สถาบั นเพิ่ ม
ผลผลิตแหงชาติ ไดจัดทําคูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เพื่อใหสวน
ราชการใชเปนคูมือในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
การจัดการความรูเปนกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดี
ขึ้นกวาเดิม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มุงดําเนินการจัดการ
ความรูเพื่อใหสามารถสนองตอบการปฏิบัติงานใหภารกิจหลักของคณะบรรลุเปาหมาย คือ
กระบวนการและเทคนิ ค การทํ า งาน การจั ด การเรี ย นการสอนซึ่ งมี ผู เกี่ ย วข อ งคื อ นั ก ศึ ก ษา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ดังนั้น ความรูหลักๆ ที่เกี่ยวของจึงมี อยางนอย 3 หมวด คือ
1. ความรูเพื่อการสนับสนุนภารกิจโดยตรง ไดแก ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนในการทํางาน
เชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการเงิน การพัสดุ ระบบงานสารบรรณ การจัดทําแผนงาน การ
บริการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
ความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการทํางาน เชน เทคนิคการสอน การเขียนแผนการสอน
จั ด เอกสารประกอบการสอน เขี ย นตํ า รา จั ด ทํา หลั ก สู ตร เขี ย นโครงการวิ จัย เพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนทุนวิจัย แหลงทุนวิจัย เปนตน
2. ความรู ที่มีค วามสํา คัญ ในการพั ฒนาองค ก ร เชน ความรู เกี่ ยวกั บ เทคโนโลยี และ
คอมพิวเตอร เปนตน
3. ความรูเพื่อการแกปญหาในการทํางาน เชน ความรูเกี่ยวกับระบบ GFMIS เปนตน
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แผนการจัดการความรู
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีพันธกิจหลักที่สําคัญ
คือ การจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรกอนและหลังประจําการ การวิจัย การบริหารวิชาการ การ
ปรับปรุงและถายทอดเทคโนโลยี การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีหนาที่ในการตอบสนอง
ต อ ทิ ศ ทางและนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และได กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารคณะไว 6
ประการสําคัญ คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรในทองถิ่นใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตาม
เกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีเปนยุทธศาสตรสําคัญที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร ซึ่งเปนกลไก
สําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรดานอื่นใหสามารถขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย

ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area)
ขอบเขตการจัดการความรูที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดประกอบดวย
1. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน
2. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงิน พัสดุ ธุรการและเลขานุการ
3. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
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แนวทางในการตัดสินใจเลือกขอบเขตการจัดการความรู
เกณฑการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู
1. สอดคล อ งกั บ เป า หมาย (หัวปลา) พัน ธกิจ วิสัย ทั ศน ประเด็ น
ยุทธศาสตรของคณะ
2. ปรับปรุงแลวเห็นผลไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)
3. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง
4. ความรูที่เปนความสามารถหลัก (Best practice) ของหนวยงาน
5. คนสวนใหญในองคกรตองการ
6. ผูบริหารใหการสนับสนุน
7. เปนความรูที่ตองจัดการเรงดวน
8. สามารถพัฒนาตอเนื่องไดในอนาคต
คะแนน

ขอบเขตที่ ขอบเขตที่ ขอบเขตที่
1
2
3
9

9

-

9
9
9
9
9
9
9
8

9
9
9
9
9
9
9
8

-

ขอบเขตการจัดการความรูที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา พ.ศ.2551
(ไดคะแนนสูงสุด) คือ
“1. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน
2. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงิน พัสดุ ธุรการและเลขานุการ”

เปาหมายการจัดการความรู (Desired state)
เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการให
แลวเสร็จภายในงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประกอบดวย
เปาหมายที่ 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝรู (Active Learning)
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม : มีการเผยแพรบทความการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูอยาง
นอย 2 บทความ (อยางนอยภาควิชาละ 1 บทความ)
ตัวชี้วัดประสิทธิผลของเปาหมาย : อาจารยทุกคนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
การจัดการเรียนสอนแบบใฝรู
เปาหมายที่ 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบการใหบริการของสํานักงาน
เลขานุการคณะที่มีประสิทธิภาพ
5

ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม : มีการจัดทําคูมือการขอใชบริการสํานักงานเลขานุการคณะ และ
เผยแพรเปนบทความอยางนอย 1 บทความ
ตัวชี้วัดประสิทธิผลของเปาหมาย : สํานักงานเลขานุการคณะใหบริการอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการตัดสินใจเลือกเปาหมายการจัดการความรู
เกณฑการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู
1. สอดคลองกับเปาหมาย (หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร
ของคณะ
2. ปรับปรุงแลวเห็นผลไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)
3. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง
4. ความรูที่เปนความสามารถหลัก (Best practice) ของหนวยงาน
5. คนสวนใหญในองคกรตองการ
6. ผูบริหารใหการสนับสนุน
7. เปนความรูที่ตองจัดการเรงดวน
8. สามารถพัฒนาตอเนื่องไดในอนาคต
คะแนน

เปาหมายที่
1

เปาหมายที่
2

9

9

9
9
9
9
9
9
9
8

9
9
9
9
9
9
9
8

เปาหมายการจัดการความรูที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา พ.ศ.2551
(ไดคะแนนสูงสุด) คือ
เปาหมายที่ 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝรู (Active Learning)
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม : มีการเผยแพรบทความการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูอยาง
นอย 2 บทความ (อยางนอยภาควิชาละ 1 บทความ)
ตัวชี้วัดประสิทธิผลของเปาหมาย : อาจารยทุกคนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
การจัดการเรียนสอนแบบใฝรู
เปาหมายที่ 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบการใหบริการของสํานักงาน
เลขานุการคณะที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม : มีการจัดทําคูมือการขอใชบริการสํานักงานเลขานุการคณะ และ
เผยแพรเปนบทความอยางนอย 1 บทความ
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ตัวชี้วัดประสิทธิผลของเปาหมาย : สํานักงานเลขานุการคณะใหบริการอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตาม
เปาหมาย ที่เลือกดําเนินการสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
1. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดการความรูและผลักดันกระบวนการสูภาคปฏิบัติให
ชัดเจน
2. การมีสวนรวมของทุกฝาย
3. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง
4. มีการนําเทคโนโลยีมาใช
5. กระบวนการวัดผล
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ตารางสรุปกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู
ลําดับที่

กิจกรรม/โครงการ

1

การอบรมสัมมนาใหกับบุคลากรในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง การจัดการความรู

2

ประชุมบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อระดมสมองและรวมกันจัดทําแผนการ
จัดการความรู
โครงการศึกษาดูงานระบบสํานักงาน การใหบริการ
ดานหองปฏิบัติการและระบบการจัดการเรียนการสอน

3

4
5

6

การประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อพิจารณาความรูที่
ไดมา
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูทางเว็บไซตหรือบอรด
และการจัดกลุมเสวนา
การเผยแพรความรูที่ไดจากกระบวนการจัดการความรู
เพื่อนํามาใชในการทํางานจริง

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

บุคลากรในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
บุคลากรในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
บุคลากรในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะกรรมการ KM

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ธ.ค.51

คณะกรรมการ KM ของ
คณะวิทยาศาสตรฯ

2,000

ระดับความสําเร็จของ
แผนการจัดการความรู

ธ.ค.51

หนวยงานตางๆ ภายใน
คณะ

2,000

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ธ.ค.51

หนวยงานตางๆ ภาย ใน
คณะวิทยาศาสตรฯ

250,000

จํานวนผูเขารวมและ
ระดับความสําเร็จ
จํานวนผูเขารวมและ
ระดับความสําเร็จ

ก.พ.51

คณะกรรมการ KM ของ
คณะวิทยาศาสตรฯ
หนวยงานตางๆ ของคณะ
วิทยาศาสตรฯ

2,000

จํานวนผูเขารวมและ
ระดับความสําเร็จ

เม.ย.51

บุคลากรในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
บุคลากรในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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มี.ค.51

หนวยงานตางๆ ของคณะ
วิทยาศาสตรฯ

2,000

2,000

ภาคผนวก

หลักฐานการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู

เอกสารการจัดการความรู
เรื่อง การจัดการความรู คือ อะไร: ไมทําไมรู

โดย
ศ.นพ.วิจารณ พานิช

การจัดการความรู คือ อะไร : ไมทําไมรู
"การจัดการความรูเพื่อคุณภาพที่สมดุล"
ศ.นพ.วิจารณ พานิช
การจัดการความรู เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพงาน นั่นคือเหตุผลที่ทําใหสถาบัน
พัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) หาทางสนับสนุนใหโรงพยาบาลในเครือขายใชเทคนิคนี้ แต
เรื่องการจัดการความรูนี้ มีความเขาใจผิดกันอยูในสังคมไทย ทําใหเราพลาดโอกาสใช "อาวุธ" อันทรงพลัง
นี้อยางนาเสียดาย
ความรู 2 ยุค
ความรูที่เราคุนเคยกัน เปน "ความรูยุคที่ 1" แตความรูที่เนนในเรื่องการจัดการความรูเปน "ความรู
ยุคที่ 2"
ความรูยุคที่ 1
เปนความรูที่สรางขึ้นโดยนักวิชาการ มีความเปนวิทยาศาสตร เนนความเปนเหตุเปนผล พิสูจนได
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิชาการ มีการจําแนกแยกแยะ เปนความรูเฉพาะสาขาวิชาการ เปนความรูที่
เนนความลึก ความเปนวิชาการเฉพาะดาน (specialization)
ความรูยุคที่ 2 เปนความรูที่ผูกพันอยูกับงาน หรือกิจกรรมของบุคคล และองคกร เปนความรูที่ใช
งาน และสรางขึ้นโดยผูปฏิบัติงาน หรือกลุมผูปฏิบัติงานเอง โดยอาจสรางขึ้นจากการเลือกเอาความรูเชิง
ทฤษฎี หรือความรูจากภายนอกมาปรับแตง เพื่อการใชงาน หรือสรางขึ้นโดยตรงจากประสบการณในการ
ทํางาน ความรูเหลานี้ มีลักษณะบูรณาการ และมีความจําเพาะตอบริบทของงาน กลุมผูปฏิบัติงาน หนวยงาน
และองคกรนั้นๆ
การจัดการองคความรู จึงเปนเรื่องของความรูที่มีบริบททีมจําเพาะ เปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน ไมใช
กิจกรรมของ "ผูรู" ทีมีความรูเชิงทฤษฎีมากมาย และลึกซึ้ง ที่จะ "จัด" ความรู เพื่อใหผูปฏิบัตินําไป
ประยุกตใช
เปาหมายของการจัดการความรู
การจัดการความรูมีเปาหมาย 3 ประการใหญๆ ไดแก
1. เพื่อพัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
2. เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน ซึ่งในที่นี้คือ พนักงานทุกระดับ แตที่จะไดประโยชน
มากที่สุด คือ พนักงานชั้นผูนอย และระดับกลาง
3. เพื่อการพัฒนา "ฐานความรู" ขององค หรือหนวยงาน เปนการเพิ่มพูนทุนความรู หรือทุนปญญา
ขององคกร ซึ่งจะชวยทําใหองคกรมีศักยภาพในการฟนฝา ความยากลําบาก หรือความไมแนนอนในอนาคต
ไดดีขึ้น

ความรูคืออะไร
เปนการยากมากที่จะใหนิยาม คําวา "ความรู" ดวยถอยคําสั้นๆ ยิ่งในความหมายที่ใชในศาสตร ดาน
การจัดการความรู คําวา "ความรู" ยิ่งมีความหมายหลายนัย และหลายมิติ
o ความรู คือ สิ่งที่เมื่อนําไปใช จะไมหมด หรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงย หรืองอกงามขึ้น
o ความรู คือ สารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ
o ความรู เปนสิ่งที่คาดเดาไมได
o ความรู เกิดขึ้น ณ จุดที่ตองการใชความรูนั้น
o ความรู เปนสิ่งที่ขึ้นกับบริบท และกระตุนใหเกิดขึ้น โดยความตองการ
ในยุคแรกๆ ของการพัฒนาศาสตรดานการจัดการความรู มองวา ความรู มาจากการจัดระบบ และ
ตีความ สารสนเทศ (Information) ตามบริบท และสารสนเทศก็มาจากการประมวล ขอมูล (data) ความรูจะ
ไมมีประโยชน ถาไมนําไปสูการกระทํา หรือการตัดสินใจในการจัดการสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุค
แหงสังคมที่ใชความรูเปนฐาน (knowledge-based society) มองความรูวาเปน ทุนปญญา หรือทุนความรู
สําหรับการสรางคุณคา และมูลคา (value) การจัดการความรูเปนกระบวนการใชทุนปญญา นําไปสรางคุณคา
และมูลคา ซึ่งอาจเปนมูลคาทางธุรกิจ หรือคุณคาทางสังคมก็ได
ชนิดของความรู
ความรูอาจแบงเปน 3 ชนิด ตามลักษณะที่ปรากฎ ดังนี้
1. ความรูที่เปดเผย (explicit knowledge) รูกันทั่วไป พบเห็นโดยทั่วไปในหนังสือ ตํารา สื่อตางๆ
เขาถึง และแลกเปลี่ยนไดไมยาก
2. ความรูที่แฝงอยูในองคกร (embedded knowledge) แฝงอยูในรูปกระบวนการทํางาน คูมือ กฎเกณฑ
กติกา ขอตกลง ตารางการทํางาน บันทึกจากการทํางาน
3. ความรูที่ฝงลึกในคน (tacit knowledge) ฝงอยูในความคิด ความเชื่อ คานิยม ที่คนไดมาจาก
ประสบการณ ขอสังเกต ที่สั่งสมมานาน จากการเรียนรูที่หลากหลาย และเชื่อมโยงจนเปนความรูที่มีคุณคา
สูง แตแลกเปลี่ยนยาก
ความรูที่ฝงลึกไมสามารถแปลเปลี่ยนมาเปนความรู ที่เปดเผยไดทั้งหมด แตจะตองเกิดจากการเรียนรู ผาน
ความเปนชุมชน เชน การสังเกต แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการทํางาน
ระดับของความรู
เพื่อความเขาใจความหมายของคําวา "ความรู" ใหลึกซึ้งขึ้น ขอนําเสนอความรู 4 ระดับ คือ knowwhat, know-how, know-why และ care-why
1. know-what เปนความรูเชิงทฤษฎีลวนๆ เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญามาหมาดๆ เมื่อ
นําเอาความรูเหลานี้ไปใชงาน ก็จะไดผลบาง ไมไดผลบาง

2. know-how เปนความรูที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญา
และมีประสบการณการทํางานระยะหนึ่ง เชน 2-3 ป ก็จะมีความรูในลักษณะที่รูจัก ปรับใหเขากับ
สภาพแวดลอม หรือบริบท
3. know-why เปนความรูในระดับที่อธิบายเหตุผลได วาทําไมความรูนั้นๆ จึงใชไดผลในบริบท
หนึ่ง แตใชไมไดผลในอีกบริบทหนึ่ง
4. care-why เปนความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ ซึ่งจะเปนแรงขับกันมาจากภายในจิตใจ ใหตอง
กระทําสิ่งนั้นๆ เมื่อเผชิญสถานการณ
เกลียวความรู SECI
ความรูที่ใชในการทํางาน และความรูที่เกิดจากการทํางาน สวนใหญเปนความรูฝงลึก (tacit
knowledge) ซึ่งฝงอยูในสมอง ประสบการณ ความเชื่อ พูดและเขียนออกมายาก เขารหัส (codify) เปน
ตัวหนังสือยาก เปนความรูที่มีคุณคา และมีความสําคัญ แตอยูในตัวใครตัวมัน แมเจาตัวเองก็ไมรู ตองมา
แลกเปลี่ยนกันจึงจะรู
ความรูที่เขารหัสแลว เรียกวา ความรูที่เปดเผย (explicit knowledge) เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป
เรียนรูแลกเปลี่ยนกันงาย หาไดจากตํารา วารสาร CD internet
เกลียวความรู SECI ที่เสนอโดยโนนากะ และทาเกอุจิ เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการยกระดับ
ความรู และนําความรูไปใชประโยชน
โดยเริ่มจาก Socilization คือ การจัดใหคนมามีปฏิสัมพันธ (socialize) กันในรูปแบบตางๆ ทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก (tacit knowledge) หรือประสบการณ
ตามมาดวย Externalization ซึ่งเปนกระบวนการสื่อความรู จากประสบการณในการทํางานออกมา
เปนภาษาพูด หรือภาษาเขียน เทากับเปนการเปลี่ยนความรูฝงลึก เปนความรูชัดแจง (explicit knowledge)
หรือความรูที่เขารหัส (codified knowledge) ซึ่งเปนความรูที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไดโดยงาย ผานวิธีการ
ดานเทคโนโลยีสื่อสาร และสารสนเทศ
กระบวนการ ผนวกรวมความรูชัดแจงเขาดวยกัน เรียกวา
Combination ก็จะไดความรูชัดแจงที่กวางขวาง และลึกซึ้งขึ้น
กระบวนการสุดทายในวงจร SECI คือ Internalization ซึ่งเปนการ "จารึก" ความรูชัดแจง เปน
ความรูที่ฝงลึกในสมองคน หรือฝงเขาไปในผลิตภัณฑ หรือกระบวนการทํางาน ซึ่งผลิตภัณฑ หรือ
กระบวนการนี้ จะไปสัมพันธกั บลูก ค า หรือผูใ ชผลิตภัณ ฑ และเกิด "ขอมูล" ความพึงพอใจ หรือ
ประสบการณในการใชผลิตภัณฑ หรือใชกระบวนการทํางานนั้น เปนขอมูลใหม หรือเพิ่มเติมเขามาใน
กระบวน จัดการความรู ยกระดับเกลียวความรูขึ้นไปอีก วงจร SECI จะดําเนินการตอเนื่องเรื่อยไปไมมี
สิ้นสุด
นอกเหนือจากเกลียว SECI แลว ยังมีเกลียวความรู (knowledge spiral) ที่ชวยยกระดับ (crossleveling) ความรูอีกหลายแบบ เชน เกลียวความรูขามระดับพนักงานระดับลาง - พนักงานระดับกลาง -

ผูบริหารระดับสูง เกลียวความรูขามระดับหนวยงานยอย เกลียวความรูขามชั้นขององคกรแบบ "พหุบาท"
(hypertext)
ความรู 5 กลุม
ในตอนที่แลวกลาวถึง ความรูชัดแจง (explicit หรือ codified knowledge) ซึ่งเปนตระกูล "ความรูใน
กระดาษ" กับความรูฝงลึก (tacit knowledge) ซึ่งเปนตระกูล "ความรูในคน" David Snowden แหงศูนย
พัฒนาศาสตรดาน การจัดการความรูชื่อ Cynefin Centre (Cynefin อานวา คูเนพวิน) ของบริษัท ไอบีเอ็ม ได
เสนอใหจําแนกความรูออกเปน 5 กลุม คือ
o Artefact หมายถึง วัตถุซึ่งหอหุมความรู หรือเทคโนโลยีไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง มีความรูฝงอยู
ภายใน
o Skills หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงาน หรือกระทํากิจการตางๆ กัน เปนผลจากการไดฝกทํา
หรือทํางาน จนเกิดเปนทักษะ
o Heuristics หมายถึง กฎแหงสามัญสํานึด หรือเหตุผลพื้นๆ ทั่วๆ ไป
o Experience หมายถึง ประสบการณจากการไดผานงาน หรือกิจการเชนนั้นมากอน
o Talent หรือ Natural talent หมายถึง พรสวรรค อันเปนความสามารถพิเศษ เฉพาะตัวที่มีมาแต
กําเนิด
คุณสมบัติทั้ง 5 กลุมนี้ ถือเปนความรูทั้งสิ้น และจะตองรูจักนํามาใชประโยชน ในกระบวนการ
จัดการความรู เมื่อนําอักษรตัวหนาของคําทั้ง 5 มาเรียงกันเขา จะไดเปน ASHET หรือ ASHEN ความรูกลุมที่
คอนไปทางขาง จะมีลักษณะ "ชัดแจง" (explicit) มากกวา สามารถหยิบฉวยมาใชโดยตรง ไดงายกวา สวนห
ลุมที่อยูคอนขางมาทางขางลาง จะมีลักษณะ "ฝงลึก" (tacit) มากวา แลกเปลี่ยนไดยาก ยิ่งพรสวรรคจะยิ่ง
แลกไมไดเลย จะสังเกตเห็นวา ในความรู 5 กลุมนี้ เปนพรสวรรค 1 กลุม และเปนพรแสวง 4 กลุม
จตุรภาคแหงการจัดการความรู (The Cynefin Framework of KM)

ในการดําเนินการจัดการความรู จะตองเคลื่อนหนวยงาน หรือองคกรเขาไปอยูใน 4 ภาค (4
quadrants) ของสถานการณอยางชาญฉลาด จึงจุเกิดการจัดการความรู ที่มีพลัง และเกิดการสรางสรรคสูงสง
การดําเนินงานปกติ อยูในสภาพของพื้นที่ลางขวา อันเปนพื้นที่แหงงานประจํา การทํางานมีแบบ
แผนกฎเกณฑแนนอนชัดเจน เจาหนาที่ทํางานอยางคุนเคย ไมมีความยากลําบาก ทุกคนมีความสะดวกใจที่
จะทํางาน ในลักษณะนี้ แตถาทํางานในลักษณะนี้นานไป โลกและสังคมเปลี่ยนไป แตเรายังทํางานแบบเดิม
ก็จะเทากับลาหลัง
หากจะใหเกิดความเจริญกาวหนาของหนวยงาน หรือองคกร ผูนําจะตองมีความกลาหาญ และความ
ชาญฉลาด ที่จะนําหนวยงาน เขาสูพื้นที่ลางซาย อันเปนพื้นที่แหงความไรระเบียบ (Chaos) ซึ่งเรามีความรู
ความเขาใจนอย ไมมีความคุนเคย ทุกคนในหนวยงานจะถูกบังคับ
โดยสถานการณใหตองตื่นตัว
และรวมตัวกันคิด และดิ้นรนหาลูทางใหมๆ
พอเริ่มตั้งตัวไดบาง ก็จะเคลื่อนสูพื้นที่บนซาย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสรางสรรคสูงสง เรียกวา พื้นที่
แหงความซับซอน และปรับตัว (Complex adaptive) มีการ "ผุดบังเกิด" (emergence) ของความคิด และ
วิ ธี ก ารใหม ๆ อย า งหลากหลาย และเข า สู พื้ น ที่ บ นขวา ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ แ ห ง การทดลอง และปรั บ ปรุ ง
(improvement) นําเอาวิธีการใหม ที่คิดขึ้นได ในพื้นที่แหงความซับซอน และปรับตัวมาทดลอง และ
ปรับปรุง
จนในที่สุด ไดวิธีทํางานแบบใหม (หรือไดสินคาชนิดใหม) เคลื่อนลงสูพื้นที่ลางขวา กลายเปน
มาตรฐานการทํางานใหม หรือ best practices ใหมนั่นเอง
การจะเกิดความคิดสรางสรรคได ตองกลา และเขาใจที่จะอยูกับความไมชัดเจน กลาที่จะอยูในนาน
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 ที่เกิดศาสตรดานการจัดการความรูอาจกลาวไดวา การจัดการความรู
ไดมีวิวัฒนาการมาเปน 3 ยุค ไดแก
ยุคที่ 1 อาจเรียกชื่อวา ยุค Pre-SECI การจัดการความรู เนนที่การจัดการสารสนเทศ (Information
management) เพื่อใชในเทคโนโลยีชวยการตัดสินใจของคน เริ่มเมื่อประมาณ 15-20 ปที่แลว
ยุคที่ 2 อาจเรียกชื่อวา ยุค SECI มองวาความรูแบงออกเปน 2 แบบ คือ ความรูชัดแจง (Explicit
knowledge) กับความรูฝงลึก (tacit knowledge) การจัดการความรูเนนการเปลี่ยนความรูฝงลึก เปนความรูชัด
แจง และวนกลับหมุนเปน "เกลียวความรู" (Knowledge spiral) เปนยุคที่เชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับ
การรื้อปรับ (re-engineering) กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุประสิทธิภาพ (efficiency) สูงสุด

ยุคที่ 3 อาจเรียกชื่อวา ยุค Post-SECI มองวาความรูไมแบงขั้ว เปนความรูชัดแจง และความรูฝงลึก
แตมีคุณสมบัติทั้งสองอยูดวยกัน เนนการจัดการความรู เพื่อการใชงาน เวลานั้น (Just-in-time KM) และเนน
ที่ประสิทธิผล (effectiveness) ของงาน
การจัดการความรู คืออะไร
การจัดการความรู เปนกระบวนการ (process) ที่ดําเนินการรวมกัน โดยผูปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสราง และใชความรูในการทํางาน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม
การจัดการความรูในความหมายนี้ จึงเปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน ไมใชกิจกรรมของนักวิชาการ
หรือนักทฤษฎี แตนักวิชาการ หรือนักทฤษฎีอาจเปนประโยชน ในฐานะแหลงความรู (resource person)
หรือผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู
การจัดการความรู เปนกระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
เปาหมายคือ การพัฒนางาน และพัฒนาคน โดยมีความรูเปนเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการความรูเปน
เครื่องมือไมใชเปาหมาย
การจัดการความรู ดานอุปทาน
ความเข า ใจผิ ด ในสั ง คมไทยอี ก ประการหนึ่ ง คื อ
คิ ด ว า การจั ด การความรู เ ป น กิ จ กรรมที่
"ผูมีความรู" เอาความรูมาจัดระบบ สังเคราะหความรูขึ้นเพื่อใหผูอื่นใช หรือ ที่เรียกวา เปนการจัดการ
ความรูดานอุปสงค (supply-side KM)
การจัดการความรูที่แทจริง เปนการจัดการความรูโดยกลุมผูปฏิบัติงาน เปนการดําเนินกิจกรรมกัน
ในกลุมผูทํางาน เพื่อชวยกันดึง "ความรูในคน" และ "ควา" (capture) ความรูภายในองคกรมาใชในการ
ทํางาน และคอย "ควา" ความรูที่เกิดขึ้น จากการทํางาน เอามายกระดับความรู และนํากลับไปใชในการ
ทํางานเปนวงจรตอเนื่องไมจบสิ้น นั่นคือ การจัดการความรูเนนที่ การการจัดการความรูดานอุปทาน
(demand-side KM) แตก็ไมปฏิเสธผูที่ชวยจัดการความรู ดานอุปสงค โดยมองวากิจกรรมเหลานั้น เปน "การ
อํานวยความสะดวก ในการจัดการความรู" (knowledge facilitation) ไมใชการจัดการความรู
การจัดการความรู เปนกิจกรรมเพื่องาน เพื่อผูทํางาน โดยผูทํางาน อยูภายใตการกระทํา และการ
ตัดสินใจของกลุมผูทํางานรวมกัน
หลักการ 4 ประการ ของการจัดการความรู
หลักการสําคัญ 4 ประการ ไดแก
1. ใหคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค การจัดการความรูที่มี
พลัง ตองทําโดยคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน มีความเชื่อ หรือวิธีคิดแตกตางกัน (แตมีจุดรวมพลัง คือ มี
เปาหมายอยูที่งานดวยกัน) ถากลุมที่ดําเนินการจัดการความรู ประกอบดวยคนที่คิดเหมือนๆ กัน การจัดการ
ความรูจะไมมีพลัง
ในการจัดการความรู ความแตกตางหลากหลาย (Heterogeneity) มีคุณคามากกวาความเหมือน
(homogeneity)

2. รวมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหมๆ เพื่อบรรลุประสิทธิผลที่กําหนดไว หรือฝนวาจะได
ในการจัดการสมัยใหม ประสิทธิผลประกอบดวย องคประกอบ 4 ประการ คือ
o การตอบสนองความตองการ (responsiveness) ซึ่งอาจเปนความตองการของลูกคา ความตองการ
ของสังคม หรือความตองการที่กําหนดโดยผูบริหารองคกร
o นวัตกรรม (innovation) ซึ่งอาจเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหมๆ หรือวิธีการใหมๆ ก็ได
o ขีดความสามารถ (competency) ขององคกร
o ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการทํางาน
3. ทดลองและเรียนรู เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรู เปนกิจกรรมสรางสรรคซึ่งหมายความวา
ตองคิดแบบ "หลุดโลก" จึงตองมีวิธีการดึงกลับมาสูความเปนจริงในโลก หรือในสังคม โดยการทดลองทํา
เพียงนอยๆ ซึ่งถาลมเหลว ก็กอผลเสียหายไมมากนัก ถาไดผลไมดีก็ยกเลิกความคิดนั้น ถาไดผลดี จึงขยาย
การทดลองเปนทํามากขึ้น จนในที่สุด ขยายเปนวิธีทํางานแบบใหม หรือได best practices ใหมนั่นเอง
นําความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม
โดยตองถือวา ความรูจากภายนอกยังเปนความรูที่ยัง "ดิบ" อยู ตองเอามาทําให "สุก" ใหพรอมใชใน
บริบทของเรา โดยการเติมความรูเชิงบริบทลงไป
การจัดการความรู กับ องคกรเรียนรู
การจัดการความรู กับ องคกรเรียนรู เปน 2 หนาของเหรียญเดียวกัน เกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกัน
เปนเหตุผลซึ่งกันและกัน ผูสนใจเรื่ององคกรเรียนรู คนไดจาก เว็ปไซต ของ สคส. (www.kmi.or.th)
การจัดการความรู เปนทักษะ ไมทํา-ไมรู
มีคนจํานวนไมนอย ที่เฝาหาทางเรียนรูเรื่อง การจัดการความรู ดวยการอานหนังสือ หรือฟง "ผูรู"
บรรยาย การกระทําเชนนั้น จะไมมีทางชวยใหรูจักการจัดการความรูไดเลย เนื่องจากการจัดการเปนทักษะ
(skill) ไมใชความรูเชิงทฤษฎี หรือกลาวใหชัดเจนขึ้น การจัดการความรูมีสวนที่เปนทักษะสิบสวน และสวน
ที่เปนทฤษฎีเพียงสวนเดียว (คลายพุทธศาสนา) การเรียนรูโดยการทองทฤษฎี จึงแทบจะไมมีประโยชน ตอง
ลงมือทํา จึงจะทําเปน และเกิดความรูความเขาใจ
การจัดการความรูเปนเครื่องมือ มิใชเปาหมาย เปาหมายของการจัดการความรู คือ การทําใหทุกคนมี
ความรู และนําความรูไปใชประโยชน โดยทําใหความรูของแตละคน กลายมาเปนความรูของกลุม และมา
เปนความรูขององคกร ซึ่งยิ่งใหญ และทรงพลังกวาความรูของบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยงกับความรูจาก
ภายนอก ทําใหงานของเราดีขึ้น ผูปวยของเราดีขึ้น บานเมืองของเราดีขึ้น
การจัดการความรูเปนเครื่องมือ เพื่อพัฒนางาน และคน เปนเครื่องมือทําในสิ่งที่ไมคาดคิดวาจะทํา
ได เปนเครื่องมือใชความรูของทั้งโลก เปนเครื่องมือดึงศักยภาพของคน และทีมออกมาใช เปนเครื่องมือเพื่อ
ความอยูรอด ในสถานการณที่พลิกผัน

พลังสรางสรรค เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางกัน หลายคนไมคิดวา ตัวเองจะมีศักยภาพสูงขนาด
นี้ แตกระบวนการจะชวย ตัวชวยมากที่สุด คือ ความสัมพันธกับเพื่อนที่ทํางานดวยกัน คนที่อยูในองคกรที่มี
ความสัมพันธภายใน ไมดีจะขาดทุนมาก เพราะไมสามารถดึงพลังในตัวเองออกมา
เหตุผลที่องคกรนําการจัดการความรูมาใช
1. เพื่อเก็บความทรงจําขององคกรไว เชน องคกรที่มีวิศวกรที่มีประสบการณสูงอายุเฉลี่ย 55 ป อีก
ไมกี่ปก็จะเกษียณกันหมด ทําใหความทรงจําขององคกร ประสบการณ ขีดความสามารถในการทํางาน ที่อยู
ในสมองของคนหายๆไปดวย หรือองคกรมีคนทํางาน เปนคนหนุมสาว ซึ่งจะกระโดดเปลี่ยนงาน เมื่อมี
โอกาส ตองมีการจัดการความรู เพื่อเก็บความรูไวในองคกร
2. เพื่อสงวนสมองขององคกร ทําใหคนมีความสุข มีคุณคา ไมออกไปจากองคกร
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคกร ซึ่งประสิทธิผลในที่นี้ ครอบคลุมการตอบสนอง (ความตองการ
ของลูกคา เปาหมายขององคกร และเปาหมายของสังคม) นวัตกรรม ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ
4. เพิ่มทุนปญญาใหแกองคกร คนมีความสําคัญ แตความสัมพันธระหวางคน มีความสําคัญมากกวา
กิจกรรมการจัดการความรู
กิจกรรมการจัดการเพื่อใหมีการนําความรู มาใชประโยชน ประกอบดวย
1. การกําหนดความรูที่ตองการใช (define) เปนการนําความมุงมั่น วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ
วัตถุประสงค ขององคกามากําหนดความรู ที่ตองการใช เพื่อใหมีการจัดการความรู มีจุดเนน ไมสะเปะสะปะ
2. การเสาะหา และยึดกุมความรู (capture) เปนการพัฒนาขีดความสามารถ ในการเสาะหา และยึด
กุมความรูที่กระจัดกระจาย หรือแฝงอยูตามที่ตางๆ มาใชประโยชน ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ จนเกิดทักษะ
และความชํานาญ ในการเสาะหา และยึดกุม
แหลงของความรูที่จะเสาะหา อาจจะมาจากภายนอก (คูแขง คูคา ผูที่เปนเลิศ วิธีการ หลักการ) หรือ
จากผูที่ทํางานดวยกันในองคกร
3. การสรางความรู (create) ในมุมมองเดิม ความรูจะตองสรางโดยผูรู ผูเชี่ยวชาญ
ในมุมมองใหม ความรูเกิดขึ้นทุกจุดของการทํางาน โดยทุกคนที่ทํางาน เปนความรูที่ฝงอยูในสมอง
ซึ่งอาจจะพูดออกมาไมได
การสรางความรู อาจทําไดทั้งกอนลงมือทํา ระหวางการทํางาน และสรุปประมวลประสบการณ
หลังจากการทํางาน
ในการสรางความรู ไมจําเปนตองสรางใหมทั้งหมด 100% อาจเริ่มจาก 10-20% ก็ได
4. การกลั่นกรอง (distill) ความรูบางอยาง เปนสิ่งลาสมัย บางอยางเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม กับบริบท
หรือสภาพแวดลอมสําหรับเรา จําเปนตองมีการกลั่นกรอง เพื่อใหนําความรูที่เหมาะสมมาใช
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (share) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะแตละคนมีมุมมอง
ตอความรู ไมเหมือนกัน ตองมาแลกเปลี่ยน มิฉะนั้นจะเก็บอยูภายในตัว ไมมีการยกระดับความรู ถาขาดการ
แลกเปลี่ยน ความรูที่มีอยูจะเกา ลาสมัยอยางรวดเร็ว ไมงอกงาม ยิ่งแลกเปลี่ยนมาก ก็ยิ่งไดกําไรมาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนสิ่งยากที่สุด คนไมอยากแลกเปลี่ยน เพราะกลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบ ตอง
สรางเงื่อนไข และกติกาที่สงเสริมการแลกเปลี่ยน การแบงปน ใหเกิดประโยชนแกผูมีพฤติกรรมแบงปน
ความรู และไมใหผลประโยชนแกผูมีพฤติกรรม กักตุน หรือปกปดความรู
6. การประยุกตใชความรู (use) ทําใหเกิดผลจากการใชความรู เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ / บริการ พัฒนา
กระบวนการทํางาน พัฒนาสมาชิกองคการ และมีผลเชิงปองกันกลับ ตอขั้นตอนการจัดการความรูที่กลาวมา
การใชความรูตองเนนที่การเอาความรู มาใชในการทํางานใหมาก อยาเริ่มดวยการหาความรูมาใสไว
ในคอมพิวเตอร ซึ่งเสี่ยงมากที่จะไมเกิดประโยชน ไมคุมคา
กิจกรรมการจัดการความรูทั้ง 6 ขั้นตอน มีความสัมพันธ และเชื่อมโยงกันและกัน เปนวงจร มิใช
ความสัมพันธเชิงเสนตรง กอน-หลัง แตเปนวัฏจักรที่หมุนเวียน ผลิตซ้ํา พัฒนา และยกระดับขึ้นไปไมมีที่
สิ้นสุด
แนวคิดการดําเนินงานการจัดการความรู
การจัดการความรู เปนการสราง และใชความรู ณ จุดใชงาน โดยผูทํางาน
การจัดการความรู ตองรวมมือกันทําหลายคน ที่มีความคิดตางกัน ยิ่งมีความตาง ยิ่งมีความ
สรางสรรคมาก ตองใชประบวนการแลกเปลี่ยน หรือกระบวนการกลุมใหเปน
การจัดการความรู ตองยกระดับความรู ทั้งความรูฝงลึก และความรูเปดเผย ผานการปฏิบัติกับการ
เปดตํารา มีการชําเลืองดูของเพื่อน เพื่อนําไปสูการยกระดับความคิด
ในการดําเนินงาน ควรเริ่มตนดวยการตั้งเปาพัฒนางาน แลวรวมตัวกันหาวิธีการ วิธีลัดที่สุด คือ ดูวา
ที่อื่นทําอยางไร เลียนแบบ Best practices และทําใหดีกวา เมื่อมีความสําเร็จ แมเพียงเล็กนอย ก็เฉลิมฉลอง
จุดเนนของการจัดการความรูมีหลายจุด แตละหนวยงานตองเลือกจุดเนนของตนเอง การจัดการ
ความรูไมไดมีรูปแบบเดียว จะใชรูปแบบ หรือวิธีการใดกับเปาหมายที่เราตองการ
การจัดการความรู ตองเปน action / work based ตองเนน การจัดการความรู ณ จุดทํางาน ตัว
ผูปฏิบัติงานเปนผูสําคัญที่สุด โดยมี facilitator เปนผูอํานวยการความสะดวก นําความรูขององคกร และ
ความรูจากโลกภายนอก มาใชในการทํางาน ใหสอดคลองกับบริบท บริบทขององคกรไมนิ่ง ความไม
แนนอนกับอนาคต เปนพลังที่ทําใหเกิดการเรียนรู
ในการจดบันทึก ขอเสียของพวกเราคือ มักจะบันทึกปริมาณ จํานวน ละเลย ปรากฏการณ ที่เปน
ปฏิสัมพันธ เรื่องราว ความรูสึกที่เกิดขึ้น สิ่งเหลานี้ หากบันทึกไว จะเกิดพลังมหาศาล เปนขอมูลคุณภาพ
แนวคิด "พลังสาม รวมเปนหนึ่งเดียว" เพื่อจัดการความรูในองคกร
การดําเนินการจัดการความรูในองคกร ควรใชหลักการ "พลังสาม รวมเปนหนึ่งเดียว" กลาวคือ
1. ใชพลังของ "ระบบงานประจํา" ซึ่งมีการทํางานตามกฎระเบียบ มีรูปแบบที่ชัดเจน
2. ใช พ ลั งของ "ระบบแห ง ความสรางสรรค " มี ก ารทดลองรูปแบบใหมๆ ของการทํ างาน เป น
project team ทํางานมุงเปาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใตแนวคิดของ "ระบบที่ซับซอน และปรับตัว" (complexadaptive system) และ ใชพลังสรางสรรคที่มีอยูแลว ภายในองคกร ในรูปของการรวมตัวกันเอง เปนกลุม

สรางสรรคงาน หรือเสาะหาการดําเนินการที่มีคุณภาพสูง (best practices) ในเรื่องตางๆ มาขยายผล เชื่อมโยง
กับระบบงานประจํา และระบบแหงการสรางสรรค เนนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่จะนําไปสูการพัฒนา best
practices จากการเรียนรู จากการทํางานภายในองคกร และจากการ "ตรวจจับ" (capture) ความรูจากภายนอก
องคกร เอามาปรับใชในการทํางาน
วิธีการจัดการความรูอยางงาย
คําแนะนําสําหรับการจัดการความรู คือ อยาจดๆ จองๆ หรือมัวแตอานตํารา หรือฟงการบรรยายของ
"คุรุ" ดานการจัดการความรู ใหปรึกษาหารือกันเพื่อลงมือทํา หาที่ปรึกษาดานการลงมือทํามาชวยเหลือ โดย
ใหเริ่มทําในกลุมเล็กๆ ไปกอน ใชวิธีการงายๆ กอน แลวจึงคอยๆ ขยายไปใชวิธีการที่กาวหนายิ่งขึ้น
คําหลัก คือ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู" (Knowledge Sharing) ระหวางกัน ผานการทํางานรวมกัน
วิธีก ารใดก็ตาม ที่มีเ ปาหมายพั ฒนางานของกลุม หรือของตน ผานการแลกเปลี่ย นเรีย นรู
ประสบการณ หรือความรูที่เกิดจากการทํางาน ถือเปนการจัดการความรูทั้งสิ้น
วิธีการจัดการความรูมีเปนรอยวิธี ไมควรเนนใชวิธีการที่ชื่อไพเราะ โกเก หรือใชเทคโนโลยียากๆ
ควรเนนความงาย และเรียบงาย ในชวงเริ่มตน แลวคอยๆ ใชวิธีการที่ยาก หรือซับซอนขึ้น ตามความจําเปน
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู จากวิธีการทํางานแบบ Best practices
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน "ชุมชนนักปฏิบัติ" (Community of Practice - Cop)
3. วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู ยกกําลังสาม บวก ควา
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีทํางานแบบ Best practices
วิธีทํางานที่เปน best practices คือ วิธีทํางานที่เกิดผลงานในลักษณะที่นาภูมิใจ นาชื่นชม ผลสัมฤทธิ์
สูง ประสิทธิภาพสูง หรือคุณภาพสูง
องคกรขนาดใหญตองหา best practices ของการทํางานเรื่องตางๆ นํามากําหนดเปนมาตรฐานการ
ทํางาน จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางทีมเจาของ best practices กับทีมอื่นๆ ใหทีมอื่นๆ สามารถ
ปฏิบัติงานมาตรฐานได และยิ่งกวานั้น ตองสงเสริมใหมีการพัฒนา best practices ใหมขึ้น ใหเปนวิธีการที่ดี
กวาเดิม เปนวงจรเรื่อยไปไมสิ้นสุด
ในองคกรขนาดใหญ การนําวิธีการทํางาน และประสบการณทํางาน โดยวิธีการที่เปน best practices
เขียนเปนเอกสารขึ้นไวบน intranet หรือ website ใหพนักงานใช password เขามาดูไดตลอดเวลา จะชวย
อํานวยความสะดวก การแลกเปลี่ยนเรียนรูของพนักงาน
การที่ชาวบานที่ตองการรวมตัวกัน แกปญหาน้ําในแมน้ําพองเนาเสีย รวมกันเดินทางไปดูงาน
วิธีการแกไขปญหาทํานองเดียวกัน ที่จังหวัดนาน ก็เปนการไปแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก best practices ในการ
แกปญหาน้ําในแมน้ําเนาเสีย โดยเลือกวา วิธีการของจังหวัดนาน เปน best practices
แนวทางการจัดการความรูโดย best practices
1. เสาะหา มีเกณฑในการคัดเลือก ตองคัดเลือกอยางตรงไปตรงมา

2. เปน best practices ที่เกิดขึ้นจากกลุม มีเรื่องราวของกระบวนการพัฒนางาน ผานความยากลําบาก
(ลมเหลว) มีการฟนฝาจนกวาจะบรรลุผล มีเรื่องราวใหเลาเพื่อสะทอนวิธีคิด วิธีปรึกษาหารือ ดึงเอาความรู
ฝงลึก จากสมาชิกกลุม และคนควาความรูจากภายนอกมาใชงาน
3. ในการประชุมเสนอผลงาน ตองเตรียมตัว และกระตุนใหมีการซักถาม แลกเปลี่ยน กันใหมาก
และมีผูทรงคุณวุฒิคอยกระตุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และชี้ประเด็นเพื่อยกระดับความรู โดยใชตัวอยาง
คําถาม เชน
o มีใคร หรือเหตุการณใดที่เปนตัวกระตุน ใหเกิดการพัฒนางานจนเกิด best practices อยางที่
เป น อยูใ นปจ จุ บัน ในชวงเวลาของการพัฒนาดัง กลาว ใครบางเขามามี สวนร วม ร วมอยา งไร เกิด
กระบวนการอะไรบาง ที่เปนปจจัยสําคัญ นําไปสูความสําเร็จ ความยากลําบาก ที่ตองเผชิญคืออะไรบาง ได
เอาชนะอุปสรรคนั้นอยางไร
o ใชความรูอะไรบาง ในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว เอาความรูเหลานั้นมาจากไหน
o มีแผนจะทําใหดียิ่งขึ้นอยางไร ตองการความชวยเหลืออะไรบาง
o คิดวา มีหนวยงานใดบางที่นาจะเรียนรู จากกิจกรรมของกลุมของทานได
o มีความรูอะไรบางที่พรอมจะแลกเปลี่ยน กับเพื่อนรวมงานในหนวยงานอื่น ภายในองคกร
4. มีการสรางเงื่อนไข หรือบรรยากาศใหผูมารวมประชุม นําเอาความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยน ไป
ปฏิบัติ เพิ่มพูนความรูฝงลึกของกลุม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางตอเนื่อง
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการทํากิจกรรม "ชุมชนนักปฏิบัติ"
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices-CoP) เปนการรวมตัวกันของผูปฏิบัติงาน คลายๆ กัน
หรือตองใชความรู ในลักษณะคลายคลึงกัน แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณกันอยางสม่ําเสมอ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) อาจเปนชุมชนที่สนใจปญหาเดียวกัน เชน CoP เรื่อง
การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ที่กําลังจัดตั้งขึ้นโดย พรพ. หรือ อาจเปนชุมชนที่สนใจชุดความรู (knowledge
domain) ชุดเดียวกัน แตทํางานอยูในตางหนาที่ เผชิญปญหาคนละปญหา เชน CoP เรื่อง การดูแลผูปวยที่ใช
เครื่องชวยหายใจ อาจมีสมาชิกจาก หออภิบาล และหอผูปวยอายุรกรรม หอผุปวยกุมารเวชกรรม หอผูปวย
นรีเวชกรรม เปนตน
วิธีการแลกเปลี่ยนที่ low tech คือ นัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสม่ําเสมอ เชน ทุกวันศุกร
17.00-19.00 น. เอาอาหารเย็นมารับประทานรวมกัน และมีคนมาเลาประสบการณของคน 2 คน เปน
เครื่องมือเริ่มประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในภาคอีสาน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของปราชญชาวบาน และภาคีเครือขายทุกเดือน เวียน
สถานที่ประชุม และผลัดกันเปนเจาภาพ เปนตัวอยางของ CoP ภาคชาวบาน เปน CoP ดานเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมนี้มี นพ.อภิสิทธิ์ - พญ.ทานทิพย ธํารงวรางกูร แหงโรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เปนผู
ประสานงาน

3. วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรูยกกําลังสาม บวก ควา
เปาหมายของวงจรนี้ เพื่อเปนวงลอหมุนใหเปาหมายของงาน ที่กําหนดไวไปสูความสําเร็จ ใน
ลักษณะที่เปนความสําเร็จระดับนาภูมิใจ ที่นาชื่นชม
ในวงลอหลัก ใชพลังของการเรียนรูรวมกัน (ของทีมงาน) ทั้งเรียนรูรวมกันกอนเริ่มงาน - รก.
(learing before) เรียนรูรวมกันระหวางทํางาน - รร. (learning during) และเรียนรูรวมกันหลังงานชิ้นนั้น
สําเร็จ - รล. (learning after)
การเรียนรูรวมกันกอนเริ่มงาน ใชเทคนิคที่เรียกวา "เพื่อนชวยเพื่อน" (Peer Assist) คือ ทีมที่จะ
ทํางานชิ้นนั้น เสาะหากลุม หรือทีมงานที่มีความสามารถในการทํางานนั้น ในระดับ best practices ซึ่งอาจ
เปนกลุมภายในองคกรเดียวกัน หรือกลุมภายนอกองคกรก็ได เชิญมาทํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิธี
ทํางานนั้น จะไมกลาวรายละเอียดของเทคนิคนี้ ผูสนใจหาอานไดจาก เว็ปไซตของ สคส. (www.kmi.or.th)
การเรียนรูรวมกันระหวางทํางาน ใชเทคนิคที่เรียกวา AAR (After Action Review) และการเรียนรู
รวมกัน หลังจากงานสําเร็จ ใชเทคนิค Retrospect ผูสนใจอานไดจาก เว็ปไซตของ สคส.
วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรูพลังงาน เมื่อทําตอเนื่องกันอยางสม่ําเสมอ จะเกิดพลังมาก แตยังไมพอ ตอง
ใชพลังของอีกวงจรหนึ่ง คือ วงจร "ควา" (capture) ความรูจากภายนอก ทั้งที่เปนความรูในกระดาษ และ
ความรูในคน เอามาปรับปรุงใชงานใหเหมาะสม กับสถานการณของเรา และคอย "ควา" ความรูที่เกิดจาก
การทํางานของเรา เอามาตีความแลกเปลี่ยนยกระดับความรู ความเขาใจ และบันทึกไวเปนองคความรู ที่สั่ง
สมไวภายในกลุม และภายในองคกร ใหสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู กันไดอยางกวางขวางขึ้น และ
พรอมที่จะใหคนมาใชไดทันการณ ตองหมุนวงจรทั้ง 2 เขาเปนวงจรเดียวกัน หรือสงเสริมซึ่งกันและกัน ทํา
อยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง จะเกิดผลมหัศจรรย
เคล็ดลับการจัดการความรู
เคล็ดลับชิ้นแรก ไดกลาวไวแลว ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing)
เคล็ดลับที่ 2 ก็ไดกลาวแลวเชนกัน ไดแก การหมุนเกลียวความรู (Knowledge Spiral) เพื่อยกระดับ
ความรูของกลุม หรือขององคกร
เคล็ดลับที่ 3 ทําใหความรูของบุคคล เปนหนึ่งเดียวกับ ความรูขององคกร

เคล็ดลับที่ 4 การยกระดับความรูโดยเคลื่อนความรูขามแดน ไดแก (1) ขามแดนตระกูลความรู คือ
ขามไปมาระหวางความรูในคน กับความรูในกระดาษ (2) ขามแดนบุคคล ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางคน โดยเฉพาะระหวางคนที่มีมุมมอง หรือวิธีคิดตางกัน (3) ขามแดนหนวยงาน ภายในองคกร หรือ
ถาไมติดปญหาการรักษาความลับ การขามแดนออกไปนอกองคกร จะยิ่งชวยยกระดับความรู (4) ขามแดน
ระดับความรับผิดชอบในองคกร ไดแก ขามแดนระหวางพนักงาน ระดับปฏิบัติการ - ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับสูง วนกลับไปกลับมา และ (5) ขามแดนรูปแบบการทํางาน ไดแก รูปแบบการทํางานที่เนน
กฎระเบียบ และการบังคับบัญชา (bureaucracy) กับรูปแบบการทํางาน ที่เนนความคิดริเริ่มสรางสรรค
(project team)
ผลของการจัดการความรู
ผลของการจัดการความรูมีอยางนอย 4 ประการ
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน เกิดผลสําเร็จในระดับดีมาก ขึ้นไปถึงขั้นนาภาคภูมิใจ หรือระดับนวัตกรรม
2. พนักงาน เกิดการพัฒนา การเรียนรู เกิดความมั่นใจตนเอง เกิดความเปนชุมชนในหมูผูรวมงาน เปน
บุคคลเรียนรู
3. ความรู ของบุคคล และขององคกรไดรับการยกระดับ มีการสั่งสอน และขัดระบบให "พรอมใช"
องคกร หรือหนวยงาน มีสภาพเปนองคกรเรียนรู
เคล็ดลับการจัดการความรู
กิจกรรมการจัดการความรูที่ทํากันอยูในองคกร ในตางประเทศเปนแฟชั่นนั้น เมื่อประเมินผล พบวา
เพียงประมาณรอยละ 20 เทานั้น ที่ประสบผลสําเร็จ แสดงวา การจัดการความรู มีทั้งที่เปนการจัดการความรู
ที่ดี กับการจัดการความรูที่เลว การดําเนินการจัดการความรู ตามแฟชั่นตามๆ กันไป หรือเลียนแบบกัน เปน
การจัดการความรูที่เลว และผูใหบริการที่ปรึกษาดานการจัดการความรู ก็มีทั้งที่รูจริง และรูไมจริง
สรุป
กิจกรรมการจัดการความรู เปนเครื่องมือระดมความรูในคน (Tacit knowledge) และความรูใน
กระดาษ (explicit knowledge) ทั้งที่เปนความรูของกลุมผูรวมงาน เอามาใชงาน และยกระดับความรูของ
บุคคล ของกลุมผูรวมงาน และขององคกร ทําใหงานมีคุณภาพสูงสง พนักงานเปนบุคคลเรียนรู และ
องคกรเปนองคกรเรียนรู การจัดการความรูเปนทักษะสิบสวนเปนความรูเชิงทฤษฎีเพียงสวนเดียว การ
จัดการความรูจะคงอยูในลักษณะ “ไมทํา-ไมรู"

