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            การจดัการความรูเปนเครื่องมือยางหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพงาน    นั่นคือเหตุผลทีท่ํา
ใหสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) หาทางสนับสนนุใหโรงพยาบาลใน
เครือขายใชเทคนิคนี้    แตเรือ่งการจดัการความรูนี้มีความเขาใจผิดกันอยูในสังคมไทย  ทําใหเรา
พลาดโอกาสใช  "อาวุธ"  อันทรงพลังนี้อยางนาเสียดาย 
 
ความรู 2 ยุค 
 ความรูที่เราคุนเคยกันเปน “ความรูยุคที่ 1”    แตความรูที่เนนในเรื่องการจัดการความรู
เปน “ความรูยุคที่ 2” 
 ความรูยุคท่ี 1  เปนความรูที่สรางขึ้นโดยนักวชิาการ  มีความเปนวิทยาศาสตร เนนความ
เปนเหตุผล  พิสูจนไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือวิชาการ  มีการจําแนกแยกแยะเปนความรู
เฉพาะสาขาวิชาการ  เปนความรูที่เนนความลึก ความเปนวิชาการเฉพาะดาน 
(specialization)   เนนความรูในกระดาษ (explicit knowledge) 
 ความรูยุคท่ี 2 เปนความรูที่ผูกพันอยูกับงานหรือกิจกรรมของบคุคลและองคกร   
เปนความรูที่ใชงานและสรางขึ้นโดยผูปฏิบัติงานหรือกลุมผูปฏิบัติงานเอง   โดยอาจสรางขึ้นจาก
การเลือกเอาความรูเชิงทฤษฎีหรอืความรูจากภายนอกมาปรับแตงเพื่อการใชงาน  หรือสรางขึ้น
โดยตรงจากประสบการณในการทํางาน   ความรูเหลานี้มลีกัษณะบูรณาการและมีความจําเพาะตอ
บริบทของงาน  กลุมผูปฏิบตัิงาน หนวยงานและองคกรนั้น ๆ     ความรูยุคที ่2 เนนความรูในคน 
(tacit knowledge) 
 การจดัการความรู   เปนเรื่องของความรูที่มีบริบทที่จําเพาะ  เปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน  
ไมใชกิจกรรมของ “ผูรู”  ที่มีความรูเชิงทฤษฎีมากมายและลกึซึ้ง  ที่จะ “จัด” ความรูเพื่อใหผูปฏิบัติ
นําไปประยุกตใช 
 

                                                           
∗

 บรรยายในการประชุมวิชาการ พรพ. ครัง้ที่ 5 เรื่อง การจัดการความรูเพื่อคณุภาพที่สมดุล   17 มี.ค.47  ณ 
ศูนยการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 
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เปาหมายของการจัดการความรู 
 การจดัการความรูมีเปาหมาย 3 ประการใหญ ๆ ไดแก (1) เพื่อพัฒนางาน ใหมีคุณภาพ
และผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น  (2) เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน ซึ่งในที่นี้คือ พนักงานทุก
ระดับ  แตที่จะไดประโยชนมากที่สดุคือ พนักงานชั้นผูนอย และระดับกลาง   (3) เพื่อการพฒันา 
“ฐานความรู” ขององคกรหรือหนวยงาน  เปนการเพิ่มพูนทุนความรูหรือทุนปญญาขององคกร  ซึ่ง
จะชวยทําใหองคกรมศีกัยภาพในการฟนฝาความยากลําบากหรอืความไมแนนอนในอนาคตไดดขีึ้น 
 
ความรูคืออะไร 
 เปนการยากมากที่จะใหนิยามคําวา “ความรู” ดวยถอยคาํสั้น ๆ   ยิ่งในความหมายที่ใชใน
ศาสตรดานการจดัการความรู คําวา “ความรู” ยิ่งมีความหมายหลายนัย และหลายมิติ 

- ความรูคือ สิ่งที่เมื่อนําไปใช จะไมหมดหรือสกึหรอ แตจะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น 
- ความรูคือ สารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัต ิ
- ความรูเปนสิ่งที่คาดเดาไมได 
- ความรูเกิดขึ้น ณ จุดที่ตองการใชความรูนั้น 
- ความรูเปนสิ่งที่ขึ้นกับบริบทและกระตุนใหเกิดขึ้นโดยความตองการ 
ในยุคแรก ๆ ของการพัฒนาศาสตรดานการจัดการความรู  มองวาความรูมาจากการ

จัดระบบและตีความสารสนเทศ (information)  ตามบริบท  และสารสนเทศก็มาจากการ
ประมวลขอมูล (data)    ความรูจะไมมีประโยชนถาไมนําไปสูการกระทําหรอืการตัดสินใจ 

ในการจัดการสมัยใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคแหงสังคมที่ใชความรูเปนฐาน 
(knowledge-based society)  มองความรูวาเปนทุนปญญา หรือทุนความรูสําหรับใช
สรางคุณคาและมูลคา (value)    การจัดการความรูเปนกระบวนการใชทุนปญญา นําไปสราง
คุณคาและมูลคา  ซึ่งอาจเปนมูลคาทางธุรกิจหรอืคุณคาทางสังคมก็ได 

เพื่อความเขาใจความหมายของคําวา “ความรู” ใหลึกซึ้งขึ้น  ขอนําเสนอความรู 4 ระดับ 
คือ know-what, know-how, know-why, และ care-why 

know-what เปนความรูเชิงทฤษฎลีวน ๆ เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญาตรี
มาหมาด ๆ  เมื่อนําความรูเหลานี้ไปใชงาน ก็จะไดผลบาง ไมไดผลบาง 

know-how เปนความรูที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูของผู
จบปริญญาและมีประสบการณการทาํงานระยะหนึ่ง เชน 2-3 ป  ก็จะมีความรูในลักษณะที่รูจัก
ปรับใหเขากับสภาพแวดลอมหรอืบริบท 

know-why เปนความรูในระดับที่อธิบายเหตผุลได  วาทําไมความรูนั้น ๆ จึงใช
ไดผลในบริบทหนึ่ง แตใชไมไดผลในอีกบริบทหนึ่ง 

care-why  เปนความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ ซึ่งจะเปนแรงขับดันมาจาก
ภายในจิตใจ  ใหตองกระทําสิ่งนั้น ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ 
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ทานผูอานอาจนึกถึงความรูอื่น ๆ เชน  know-who, know-where, know-
when  แตจะไมกลาวถึง ณ ที่นี้ 

 
 

เกลียวความรู SECI 
 เกลียวความรู SECI ที่เสนอโดยโนนากะและทาเกอุจ ิ  เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการ
ยกระดับความรู  และนําความรูไปใชประโยชน  โดยเริ่มจาก Socialization คือ การจดัใหคน
มามีปฏิสัมพันธ (socialize) กันในรูปแบบตาง ๆ   ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก 
(tacit knowledge) หรือประสบการณ    ตามมาดวย Externalization  ซึ่งเปน
กระบวนการสื่อความรูจากประสบการณในการทํางานออกมาเปนภาษาพดูหรือภาษาเขียนเทากับ
เปนการเปลี่ยนความรูฝงลกึเปนความรูชัดแจง (explicit knowledge) หรือความรูที่
เขารหัส (codified  knowledge)   ซึ่งเปนความรูที่สามารถแลกเปลีย่นกันไดโดยงายผาน
วิธีการดานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ    กระบวนการผนวกรวมความรูชัดแจงเขาดวยกัน
เรียกวา Combination   ก็จะไดความรูชัดแจงทีก่วางขวางและลึกซึ้งขึ้น     กระบวนการ
สุดทายในวงจร SECI คือ Internalization ซึ่งเปนการ “จารึก” ความรูชัดแจง เปนความรู
ที่ฝงลกึในสมองคน  หรือฝงเขาไปในผลติภณัฑหรือกระบวนการทํางาน  ซึ่งผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการนี้จะไปสัมพันธกับลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑ และเกิด “ขอมูล” ความพึงพอใจหรือ
ประสบการณในการใชผลิตภัณฑหรือใชกระบวนการทํางานนั้น  เปนขอมูลใหมหรือเพิ่มเติม เขามา
ในกระบวนการจัดการความรู ยกระดับเกลียวความรูขึ้นไปอีก   วงจร SECI จะดําเนินการ
ตอเนื่องเรื่อยไปไมมีสิ้นสุด 
           นอกเหนือจากเกลียว SECI แลว ยังมีเกลียวความรู (knowledge spiral) ที่
ชวยยกระดับ (cross-leveling) ความรูอีกหลายแบบ  เชน เกลียวความรูขามระดับพนักงาน
ระดับลาง-พนักงานระดับกลาง-ผูบริหารระดับสงู, เกลียวความรูขามระดับหนวยงานยอย, เกลยีว
ความรูผานจตุรภาค (4 quadrants)  ในหัวขอจตุรภาคแหงการจดัการความรู, และเกลียว
ความรูขามชั้นขององคกรแบบ “พหุบาท” (hypertext) ซึ่งจะไมกลาวถึง ณ ที่นี้ 
 
ความรู 5 กลุม 
 ในตอนที่แลวไดกลาวถึงความรู 2 กลุม คือ ความรูชดัแจง (explicit หรือ 
codified knowledge) ซึ่งเปนตระกูล "ความรูในกระดาษ"  กับความรูฝงลกึ (tacit  
knowledge) ซึ่งเปนตระกูล "ความรูในคน"     David Snowden แหงศูนยพัฒนา
ศาสตรดานการจดัการความรูชื่อ Cynefin Centre (Cynefin อานวา คูเนฟวิน)  ของ
บริษัทไอ บี เอ็ม ไดเสนอใหจําแนกความรูออกเปน 5 กลุมคือ 
• Artefact  หมายถึง วัตถุซึง่หอหุมความรูหรือเทคโนโลยีไว  หรือกลาวอกีนัยหนึ่ง มี

ความรูฝงอยูภายใน 
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• Skills  หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงานหรอืกระทํากจิการตาง ๆ อันเปนผลจากการไดฝก
ทําหรือทํางานจนเกิดเปนทักษะ 

• Heuristics หมายถึง กฎแหงสามัญสํานึก หรือเหตุผลพ้ืน ๆ ทั่ว ๆ ไป 
• Experience  หมายถึง ประสบการณจากการไดผานงานหรอืกิจการเชนนั้นมากอน 
• Talent หรือ Natural  talent  หมายถึง พรสวรรค อันเปนความสามารถพิเศษ

เฉพาะตัวที่มีมาแตกาํเนิด 
 

คุณสมบัติทั้ง 5 กลุมนีถ้ือเปนความรูทั้งสิ้น  และจะตองรูจักนํามาใชประโยชนใน
กระบวนการจดัการความรู  เมื่อนําอักษรตัวหนาของคําทั้ง 5 มาเรียงกันเขาจะไดเปน ASHET 
หรือ ASHEN   ความรูกลุมที่อยูคอนไปทางขางบน จะมีลักษณะ “ชัดแจง” (explicit) 
มากกวา  สามารถหยิบฉวยมาใชโดยตรงไดงายกวา  สวนกลุมที่อยูคอนมาทางขางลาง จะมีลักษณะ 
“ฝงลกึ” (tacit) มากกวา  แลกเปลี่ยนไดยาก  ยิ่งพรสวรรคจะยิ่งแลกเปลี่ยนไมไดเลย  จะ
สังเกตเห็นวาในความรู 5 กลุมนี้ เปนพรสวรรค 1 กลุม และเปนพรแสวง 4 กลุม 
 
จตุรภาคแหงการจัดการความรู   
(The Cynefin Framework of Knowledge 
Management) 

 
            ในการดาํเนินการจัดการความรู จะตองเคลื่อนหนวยงานหรือองคกรเขาไปอยูใน 4 ภาค 
(4 quadrants) ของสถานการณอยางชาญฉลาด  จึงจะเกิดการจัดการความรูที่มีพลังและเกิด
การสรางสรรคสงูสง 
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 การดําเนินงานปกต ิอยูในสภาพของพื้นที่ลางขวา อันเปนพื้นที่แหงงานประจํา การทํางาน
มีแบบแผนกฎเกณฑแนนอนชัดเจน  เจาหนาทีท่ํางานอยางคุนเคย ไมมีความยากลําบาก ทุกคนมี
ความสะดวกใจที่จะทํางานในลักษณะนี้  แตถาทํางานในลักษณะนี้นานไป โลกและสังคมเปลี่ยนไป 
แตเรายังทํางานแบบเดิม ก็จะเทากับลาหลัง 
 หากจะใหเกดิความเจริญกาวหนาของหนวยงานหรือองคกร  ผูนําจะตองมีความกลาหาญ
และความชาญฉลาดที่จะนําหนวยงานเขาสูพ้ืนที่ลางซาย  อันเปนพื้นที่แหงความไรระเบียบ 
(chaos)  ซึ่งเรามีความรูความเขาใจนอย   ไมมีความคุนเคย ทุกคนในหนวยงานจะถูกบังคับโดย
สถานการณใหตองตื่นตัว และรวมตัวกันคิดและดิ้นรนหาลูทางใหม ๆ    พอเร่ิมตั้งตัวไดบางก็จะ
เคลื่อนสูพ้ืนที่บนซาย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสรางสรรคสูงสง   เรียกวาพื้นที่แหงความซับซอนและ
ปรับตัว (complex adaptive)  มีการ “ผดุบังเกิด” (emergence) ของความคิดและ
วิธีการใหม ๆ อยางหลากหลาย และเขาสูพ้ืนที่บนขวา  ซึ่งเปนพื้นที่แหงการทดลองและปรับปรุง 
(improvement)  นําเอาวิธีการใหม ๆ ที่คิดขึ้นไดในพื้นที่แหงความซับซอนและปรับตัวมา
ทดลองและปรับปรุง  จนในที่สุดไดวิธีทํางานแบบใหม (หรือไดสินคาชนิดใหมหรือไดสินคาชนิด
ใหม)   เคลื่อนลงสูพ้ืนที่ลางขวา   กลายเปนมาตรฐานการทาํงานใหมหรือ best practice 
ใหมนั่นเอง 
 ในการดาํเนินการจัดการความรู  ผูบริหารระดับสูงจะตองรูจักใชหลกัการและวิธีการ 
วงจรจตุรภาค (4 quadrants) ของการจดัการความรูอยางชาญฉลาด   หลกัการนี้เปนวิธีการ 
“ยกระดับความรูขามแดน” (cross-leveling) หรือเกลียวความรู (knowledge spiral)  
รูปแบบหนึ่ง 
 

การจัดการความรู 3 ยุค 
             ในชวงเวลาประมาณ 15-20 ป ที่เกิดศาสตรดานการจกัารความรู     อาจกลาวไดวา
การจดัการความรูไดมีวิวัฒนาการมาเปน 3 ยุค ไดแก 
             ยุคท่ี 1  อาจเรียกชื่อวา ยุค Pre-SECI    การจดัการความรูเนนที่ การจดัการ
สารสนเทศ (information management) เพื่อใชเทคโนโลยชีวยการตัดสินใจของคน   
เริ่มเมื่อประมาณ 15-20 ปที่แลว 
             ยุคท่ี 2  อาจเรียกวา ยุค SECI   มองวาความรูแบงออกเปน 2 แบบ  คือความรูชัด
แจง (explicit knowledge) กับ ความรูฝงลกึ (tacit knowledge)    การจดัการ
ความรูเนนการเปลี่ยนความรูฝงลึก เปนความรูชัดแจง และวนกลับ    หมุนเปน "เกลียวความรู" 
(knowledge spiral)    เปนยุคที่เชื่อมโยงการจัดการความรูเขากบัการรื้อปรับ (re-
engineering) กระบวนการปฏิบัติงาน    เพื่อบรรลุประสทิธิภาพ (efficiency) สูงสุด 
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             ยุคท่ี 3  อาจเรียกวา ยุค Post-SECI    มองวาความรูไมแบงขั้วเปนความรูชัดแจง 
และความรูฝงลกึ   แตมีคุณสมบัติทั้งสองอยูดวยกัน    เนนการจดัการความรูเพื่อการใชงาน ณ 
เวลานั้น (Just-in-time KM) และเนนที่ประสิทธิผล (effectiveness) ของงาน 
 
การจัดการความรูคืออะไร 
 การจดัการความรูเปนกระบวนการ (process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร  เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดขีึ้น
กวาเดิม 
 การจดัการความรูในความหมายนี้จึงเปนกิจกรรมของผูปฏิบัตงิาน  ไมใชกิจกรรมของ
นักวิชาการหรือนักทฤษฎ ี  แตนักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเปนประโยชนในฐานะแหลงความรู 
(resource person) หรือผูอํานวยความสะดวกในการจดัการความรู 
 การจดัการความรูเปนกระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ  เปาหมายคือ การพฒันางานและพัฒนาคน โดยมีความรูเปนเครื่องมือ มีกระบวนการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือ 
 การจดัการความรูเปนเครื่องมือ ไมใชเปาหมาย 
 
เนนการจัดการความรูดานอุปทาน  
 ความเขาใจผดิในสังคมไทยอีกประการหนึ่ง คือคิดวาการจดัการความรูเปนกิจกรรมที่ “ผูมี
ความรู” เอาความรูมาจดัระบบ สังเคราะหความรูขึ้นเพื่อใหผูอื่นใช หรือที่เรียกวา เปนการจัดการ
ความรูดานอุปสงค (supply-side KM) 
 การจดัการความรูที่แทจริงเปนการจดัการความรูโดยกลุมผูปฏิบตัิงาน เปนการดําเนิน
กิจกรรมกันในกลุมผูทํางานเพื่อชวยกันดึง “ความรูในคน” และ “ควา” (capture) ความรู
ภายนอกองคกรมาใชในการทาํงาน  และคอย “ควา” ความรูที่เกิดขึ้นจากการทาํงานเอามายกระดับ
ความรู และนํากลับไปใชในการทํางานเปนวงจรตอเนื่องไมจบสิ้น 
 นั่นคือ การจัดการความรูเนนท่ีการจัดการความรูดานอุปทาน (demand-side 
KM)  แตก็ไมปฏิเสธผูที่ชวยจัดการความรูดานอุปสงค  โดยมองวากิจกรรมเหลานั้นเปน “การ
อํานวยความสะดวกในการจดัการความรู” (knowledge facilitation)  ไมใชการจัดการ
ความรู 
 การจดัการความรูเปนกิจกรรมเพือ่งาน เพื่อผูทํางาน โดยผูทํางาน  อยูภายใตการกระทํา
และการตัดสินใจของกลุมผูทาํงานรวมกัน 
 
หลักการ 4 ประการของการจัดการความรู 
 หลักการสาํคัญ 4 ประการไดแก 



KM2 - 7 - 

1. ใหคนหลากหลายทักษะ  หลากหลายวิธีคิด ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค 
การจัดการความรูที่มีพลังตองทําโดยคนทีม่ีพื้นฐานแตกตางกัน  มีความ

เชื่อหรือวธิีคิดแตกตางกนั (แตมีจุดรวมพลังคือ มีเปาหมายอยูที่งานดวยกัน)   ถากลุม
ที่ดําเนินการจัดการความรูประกอบดวยคนที่คิดเหมือน ๆ กัน  การจัดการความรูจะไม
มีพลัง 

ในการจัดการความรู ความแตกตางหลากหลาย (heterogeneity) มีคุณคา
มากกวาความเหมือน (homogeneity) 
 2. รวมกันพัฒนาวิธีทํางานในรูปแบบใหม ๆ   เพื่อบรรลุประสิทธิผลทีก่ําหนดไว หรือ
ฝนวาจะได  ในการจดัการสมัยใหม ประสิทธิผลประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการคือ 

- การตอบสนองความตองการ (responsiveness) ซึ่งอาจเปนความตองการของ
ลูกคา  ความตองการของสังคม หรือความตองการที่กาํหนดโดยผูบริหารองคกร 

- นวัตกรรม (innovation)  ซึ่งอาจเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหม ๆ หรือ
วิธีการใหม ๆ ก็ได 

- ขีดความสามารถ (competency) ของขาราชการ และขององคกร 
- ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการทํางาน 
3. ทดลองและเรียนรู     เนื่องจากกิจกรรมการจดัการความรูเปนกิจกรรมสรางสรรค  

ซึ่งหมายความวาตองคิดแบบ “หลดุโลก”  จึงตองมีวิธีดึงกลับมาสูความเปนจริงในโลก หรือในสังคม
โดยการทดลองทําเพียงนอย ๆ   ซึ่งถาลมเหลวก็กอผลเสียหายไมมากนัก   ถาไดผลไมดกีย็กเลกิ
ความคิดนั้น   ถาไดผลดีจึงขยายการทดลองเปนทํามากขึ้น  จนในที่สุดขยายเปนวิธีทํางานแบบใหม  
หรือได best practice ใหมนั่นเอง 

4. นําเขาความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม  โดยตองถือวาความรูจากภายนอกยังเปน
ความรูที่ยัง “ดิบ” อยู  ตองเอามาทาํให “สุก” ใหพรอมใชในบริบทของเรา โดยการเติมความรูเชิง
บริบทลงไป 

การจัดการความรู กับ องคกรเรียนรู 
              การจัดการความรู กับองคกรเรียนรู เปน 2 หนาของเหรียญเดียวกัน    เกื้อกลูสงเสริม
ซึ่งกันและกัน    และเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน    ผูสนใจเรื่ององคกรเรียนรูคนไดจาก เว็บไซต 
ของ สคส.  www.kmi.or.th 

การจัดการความรูเปนทักษะ ไมทํา-ไมรู 
 มีคนจํานวนไมนอย ที่เฝาหาทางเรียนรูเรื่องการจัดการความรู ดวยการอานหนังสือหรือฟง 
“ผูรู” บรรยาย    การกระทําเชนนั้นจะไมมีทางชวยใหรูจักการจัดการความรูไดเลย เนื่องจากการ
จัดการเปนทักษะ (skill) ไมใชความรูเชิงทฤษฎ ี หรือกลาวใหชัดเจนขึ้น  การจดัการความรูมี
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สวนที่เปนทักษะสิบสวน  และสวนที่เปนทฤษฎีเพียงสวนเดียว (คลายพุทธศาสนา)   การเรียนรู
โดยการทองทฤษฎีจึงแทบจะไมมีประโยชน ตองลงมือทํา จึงจะทําเปนและเกิดความรูความเขาใจ 
 

วิธีการจัดการความรูอยางงาย 
 คําแนะนําสําหรบัการจดัการความรู คืออยาจด ๆ จอง ๆ   หรือมัวแตอานตําราหรือฟง
การบรรยายของ “คุรุ” ดานการจัดการความรู   ใหปรึกษาหารอืกันเพื่อลงมือทํา  หาที่ปรึกษาดาน
การลงมือทํามาชวยเหลือ  โดยใหเร่ิมทําในกลุมเล็ก ๆ ไปกอน  ใชวิธีการงาย ๆ กอน  แลวจึงคอย 
ๆ ขยายไปใชวิธีการทีก่าวหนายิ่งขึ้น 
 คําหลัก คือ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู” (Knowledge Sharing) ระหวางกัน ผาน
การทาํงานรวมกนั 
 วิธีการใดก็ตามที่มีเปาหมายพัฒนางานของกลุมหรือของตน ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณหรือความรูที่เกดิจากการทาํงาน ถอืเปนการจดัการความรูทั้งสิ้น 
 วิธีการจัดการความรูมีเปนรอยวิธี  ไมควรเนนใชวิธีการที่ชือ่ไพเราะโกเก หรือใช
เทคโนโลยียาก ๆ    ควรเนนความงายและเรียบงายในชวงเริ่มตน  แลวคอย ๆ ใชวิธีการที่ยากหรือ
ซับซอนขึ้นตามความจําเปน 
               ในที่นี้จะแนะนําวิธีการจัดการความรูอยางงาย 3 วิธีการคือ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการทํางานแบบ Best Practice 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน “ชุมชนนักปฏิบัต”ิ (Community of 

Practice,CoP) 
3. วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรูยกกาํลังสาม บวก ควา 

 
การแลกเปลีย่นเรียนรูจากวิธีทํางานแบบ Best Practice 
 วิธีทํางานที่เปน best practice คือ วิธีทํางานที่เกิดผลงานในลักษณะที่นาภูมิใจ 
นาชื่นชม ผลสัมฤทธ์ิสูง ประสิทธิภาพสูง หรือคุณภาพสูง 
 องคกรขนาดใหญตองหา best practice ของการทาํงานเรื่องตาง ๆ นํามากาํหนด
เปนมาตรฐานการทํางาน  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมเจาของ best practice กับ
ทีมอื่น ๆ   ใหทีมอื่น ๆ สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานได 
 และยิ่งกวานั้น ตองสงเสริมใหมีการพัฒนา best practice ใหมขึ้นใหเปนวิธีการที่ดี
กวาเดิม เปนวงจรเรื่อยไปไมสิ้นสุด 
 ในองคกรขนาดใหญ การนําวิธีการทํางาน และประสบการณทํางานโดยวิธีการที่เปน 
best practice  เขียนเปนเอกสารขึ้นไวบน intranet หรือ website ขององคกร 
และย่ิงกวานั้น ตองสงเสริมใหมีการพัฒนา best practice ใหมขึ้นใหเปนวิธีการที่ดกีวาเดิม 
เปนวงจรเรื่อยไปไมสิ้นสุด 
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 ในองคกรขนาดใหญ การนําวิธีการทํางาน และประสบการณทํางานโดยวิธีการที่เปน 
best practice  เขียนเปนเอกสารขึ้นไวบน intranet หรือ website ขององคกร ให
พนักงานใช password เขามาดูไดตลอดเวลา จะชวยอํานวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ของพนักงาน 
 การทีช่าวบานทีต่องการรวมตัวกันแกปญหาน้ําในแมน้ําพองเนาเสีย รวมกันเดินทางไปดู
งานวิธีการแกปญหาทํานองเดียวกันที่จังหวัดนาน  ก็เปนการไปแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก best 
practice ในการแกปญหาน้ําในแมน้ําเนาเสีย โดยเลือกวาวิธีการของจังหวัดนานเปน best 
practice 
            การที่ พรพ., ศป. พรพ., และ สคส. รวมกันจัดประชุมนําเสนอผลงานกลุมสรางสรรค
งานในโรงพยาบาล ที่ขอนแกน เชียงใหม และสงขลา ในชวงเดือนธันวาคม 2546 และมกราคม 
2547 เปนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก best practice 
 
การแลกเปลีย่นเรียนรูโดยการทํากิจกรรม “ชุมชนนักปฏบิัติ” 
 ชุมชนนักปฏิบัต ิ (Community of Practice) อาจเปนชุมชนที่สนใจปญหา
เดียวกัน เชน CoP เรื่องการดูแลผูปวยโรคเบาหวานที่กําลังจัดตั้งขึ้นโดย พรพ.    หรืออาจเปน
ชุมชนที่สนใจชดุความรู (knowledge  domain) ชดุเดียวกัน  แตทํางานอยูในตางหนาที่ 
เผชิญปญหาคนละปญหา  เชน  CoP เรื่อง การดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ  อาจมีสมาชิก
จาก หออภิบาล และหอผูปวยอายุรกรรม  หอผูปวยศัลยกรรม  หอผูปวยกุมารเวชกรรม  หอผูปวย
นรีเวชกรรม เปนตน 
 วิธีการแลกเปลี่ยนที่โลวเทคที่สุด คือนัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสม่ําเสมอ เชน 
ทุกวนศุกร 12.00-13.00 น.  เอาอาหารเที่ยงมารบัประทานรวมกัน และมีคนมาเลา
ประสบการณของคน 2 คน เปนเครื่องมือเริ่มประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 ในภาคอีสาน  มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของปราชญชาวบานและภาคีเครือขายทกุ
เดือน  เวียนสถานที่ประชุมและผลัดกันเปนเจาภาพ  เปนตัวอยางของ CoP ภาคชาวบาน  เปน 
CoP ดานเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมนี้ม ี นพ.อภิสิทธ์ิ-พญ.ทานทิพย  ธํารงวรางกูร  แหง
โรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เปนผูประสานงาน 
 CoP ในบริษัท และองคกรในภาคทันสมัย มักใชเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
เปนเครื่องมือของการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรูยกกําลังสาม บวก ควา 
 

 
 
           เปาหมายของวงจรนี้ เพื่อเปนวงลอหมุนใหเปาหมายของงานที่กําหนดไวไปสูความสําเร็จ 
ในลักษณะที่เปนความสําเร็จระดับนาภูมิใจ นาชื่นชม 
 ในวงลอหลกั  ใชพลังของการเรียนรูรวมกัน (ของทีมงาน)  ทั้งเรียนรูรวมกันกอนเริ่ม
งาน (learning before), เรียนรูรวมกันระหวางทํางาน (learning during), และ
เรียนรูรวมกันหลังงานชิ้นนั้นสําเร็จ (learning after) 
 การเรียนรูรวมกันกอนเริ่มงาน ใชเทคนิคที่เรียกวา “เพื่อนชวยเพื่อน” (Peer  
Assist)  คือ ทีมที่จะทํางานชิ้นนั้นเสาะหากลุมหรือทีมงานที่มีความสามารถในการทาํงานนั้นใน
ระดับ best practice  ซึ่งอาจเปนกลุมภายในองคกรเดยีวกัน หรืออยูภายนอกองคกรก็ได    
เชิญมาทํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีทํางานนั้น   จะไมกลาวรายละเอียดของเทคนิคนี้  
ผูสนใจหาอานไดจากเว็บไซตของ สคส. (www.kmi.or.th) 
 การเรียนรูรวมกันระหวางทํางาน  ใชเทคนิคที่เรียกวา AAR (After-action 
Review)    และการเรียนรูรวมกันหลังจากงานสําเร็จใชเทคนิค Retrospect   ผูสนใจ
อานไดจากเว็บไซตของ สคส. 
            วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรูพลังสาม เมื่อทําตอเนื่องกันอยางสม่ําเสมอจะเกิดพลังมาก  แตยัง
ไมพอ ตองใชพลังของอีกวงจรหนึ่ง คือ วงจร “ควา” (capture) ความรูจากภายนอก  ทั้งที่เปน
ความรูในกระดาษ และความรูในคน เอามาปรับปรุงใชงานใหเหมาะสมกับสถานการณของเรา   
และคอย “ควา” ความรูที่เกดิจากการทํางานของเรา  เอามาตีความแลกเปลี่ยนยกระดับความรูความ
เขาใจและบันทึกไวเปนองคความรูที่สั่งสมไวภายในกลุมและภายในองคกร ใหสามารถนําไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดกวางขวางขึ้น  และพรอมที่จะใหคนมาใชไดทันการณ 
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 ตองหมุนวงจรทั้ง 2 เขาเปนวงจรเดียวกัน หรือสงเสริมซึ่งกันและกัน  ทําอยางตอเนื่อง
ไมหยุดยั้ง จะเกิดผลมหศัจรรย 
 

เคล็ดลับการจัดการความรู 
 เคล็ดลับชิ้นแรกไดกลาวไวแลว ไดแก การแลกเปลี่ยนเรยีนรู (Knowledge 
Sharing) 
 เคล็ดลับท่ี 2 ก็ไดกลาวแลวเชนกัน ไดแก การหมุนเกลียวความรู (Knowledge 
Spiral) เพื่อยกระดับความรูของกลุม หรือขององคกร 
 เคล็ดลับท่ี 3  ทําใหความรูของบุคคล เปนหนึ่งเดียวกับความรูขององคกร 
 เคล็ดลับท่ี 4  การยกระดับความรูโดยเคลื่อนความรูขามแดนไดแก (1) ขามแดนตระกลู
ความรู คือขามไปมาระหวางความรูในคนกับความรูในกระดาษ  (2) ขามแดนบุคคล  ใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคน โดยเฉพาะระหวางคนที่มีมุมมองหรือวิธีคิดตางกนั  (3) ขามแดน
หนวยงานภายในองคกร หรือถาไมติดปญหาการรักษาความลับ การขามแดนออกไปนอกองคกรจะ
ยิ่งชวยยกระดับความรู   (4) ขามแดนระดับความรับผดิชอบในองคกร ไดแก ขามแดนระหวาง
พนักงานระดับปฏิบัติการ-ผูบริหารระดับกลาง-ผูบริหารระดับสูง  วนกลับไปกลับมา และ (5) 
ขามแดนรูปแบบการทาํงาน ไดแก รูปแบบการทํางานที่เนนกฏระเบียบและการบังคับบัญชา 
(bureaucracy)  กับรูปแบบการทาํงานที่เนนความคิดริเร่ิมสรางสรรค (project team) 
 

ผลของการจดัการความรู 
 ผลของการจัดการความรูมีอยางนอย 4 ประการ ไดแก 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน   เกดิผลสําเร็จในระดับดีมาก  ขึ้นไปถึงขั้นนาภาคภมูิใจ หรือ
ระดับนวัตกรรม 

2. พนักงาน  เกิดการพัฒนา การเรียนรู เกิดความมั่นใจตนเอง เกิดความเปนชุมชนในหมู
ผูรวมงาน เปนบุคคลเรียนรู 

3. ความรูของบุคคล และขององคกรไดรับการยกระดับ  มีการสัง่สมและจัดระบบให 
“พรอมใช” 

4. องคกรหรือหนวยงาน มีสภาพเปนองคกรเรียนรู 
 

สรุป 
           การจดัการความรูเปนเครื่องมือระดมความรูในคน (tacit knowledge)  และ
ความรูในกระดาษ (explicit knowledge)  ทั้งที่เปนความรูจากภายนอก  และความรูของ
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กลุมผูรวมงาน   เอามาใชงาน  และยกระดับความรูของบุคคล ของกลุมผูรวมงาน และขององคกร     
ทําใหงานมีคุณภาพสูงสง    พนักงานเปนบุคคลเรียนรู    และองคกรเปนองคกรเรียนรู      การ
จัดการความรูเปนทักษะสิบสวน เปนความรูเชิงทฤษฎีเพียงสวนเดียว   การจัดการความรูจึงอยูใน
ลักษณะ  "ไมทํา - ไมรู" 
 
 
 
 

****************************************** 


