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ในขณะท่ีโลกแห่งเทคโนโลยกีา้วหนา้และพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ขอ้มูล ข่าวสารและสารสนเทศท่ี
องคก์รจะตอ้งเก่ียวขอ้ง รับรู้และจดัการรวบรวมก็มีมากข้ึนเป็นทวคูีณ ปัญหาท่ีองคก์รตอ้งเผชิญและแกไ้ขมี
ความสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ความรวดเร็วฉบัไวของเทคโนโลยกีารส่ือสารท าใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอีกซีก
โลกหน่ึงส่งต่อถึงอีกซีกโลกหน่ึงในชัว่พริบตา ศาสตร์และวชิาการกลายเป็นส่ิงท่ีคนทัว่ไปสามารถจะคน้หาและ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งง่ายดายหากตอ้งการ   ความยากจึงไม่ใช่การคน้หาความรู้และขอ้มูล แต่เป็นการท าความเขา้ใจกบั
องคค์วามรู้ (Knowledge) และความหมาย (Meaning) ต่าง ๆ อยา่งถ่องแทม้ากกวา่ เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของ
การจดัการความรู้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความซบัซอ้นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคแ์ละความเขา้ใจอาจอธิบาย
ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

 
กลุ่มที ่1:  เยอะแต่ไม่ยาก  

ลกัษณะปัญหาในกลุ่มน้ีเป็นเร่ืองของระบบระเบียบ ขั้นตอนการท างาน ความถูกผดิ สาเหตุและปัญหามี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งตรงไปตรงมา ปัญหาแบบน้ีมกัเกิดในองคก์รท่ีเป็นทางการ มีแบบแผน นโยบาย 
กระบวนการท างานและระบบการควบคุมสูง ทุกอยา่งมีขั้นตอนการท างานระบุไวแ้ลว้  ลกัษณะของปัญหาจึง
เป็นเร่ืองของความเยอะแต่ไม่ยาก นัน่คือท านายได ้ มีวธีิท่ีถูกตอ้งและสามารถหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดได ้ (Best 
practices) เพราะมีระเบียบแบบแผนเขียนไวช้ดัเจนเพียงแต่จะมีใครจ าหมดหรือไม่ ผูน้  ามกัเป็นขา้ราชการท่ี
คุน้เคยกบัระบบการบริหารราชการซ่ึงใชอ้  านาจในการปกครอง ใครเป็นนายใครและใครควรขออนุมติัใครเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งท าตามขั้นตอนให้ถูกตอ้ง การแกปั้ญหาเป็นเร่ืองของการจดัระบบขอ้มูลและรวบรวมขั้นตอนการ
ท างานใหช้ดัเจน  รวมทั้งการกลัน่กรองขอ้มูลใหม่ๆท่ีจะมีเพิ่มเขา้มาในระบบ เรียนรู้จากวธีิการท างานท่ีดีท่ีสุดท่ี
เคยมีคนปฎิบติัมาก่อน 
 
กลุ่มที ่2:  ยากแต่ไม่ยุ่ง  

ลกัษณะปัญหาในกลุ่มน้ีแมมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและปัญหาแต่จะไม่ชดัเจนหรือรู้เฉพาะใน
กลุ่มบุคคลท่ีจ ากดั  มกัเกิดในองคก์รท่ีเนน้วชิาชีพสูง ตอ้งอาศยักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือช านาญการ ซ่ึงผา่น
กระบวนการของการฝึกฝนอบรมและมีประสพการณ์มามากพอ มีภาษาของตนเองโดยเฉพาะและรูปแบบของ
การท างานท่ียอมรับกนัในวงการของหมู่ผูเ้ช่ียวชาญ  ปัญหาลกัษณะน้ีแมมี้ความซบัซอ้นเฉพาะทางสูงและมี
ความยากแต่สามารถถ่ายทอดและสอนกนัได ้ เขา้ท านองวา่ยากแต่ยงัไม่ยุง่  ทั้งน้ีตอ้งข้ึนกบัเวลาและสติปัญญา
ของแต่ละบุคคล   องคค์วามรู้ในกลุ่มน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มผูรู้้และมืออาชีพ
เท่านั้น   ลกัษณะของปัญหาจึงเป็น Knowable space นัน่คือแมจ้ะเขา้ใจและอธิบายได ้ แต่ยงัไม่มีใครรู้ทั้งหมด
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เน่ืองจากทฤษฎีต่างๆมีความซบัซอ้นและยงัอาจจะไม่มีใครรอบรู้และเขา้ใจในทฤษฎีไดท้ั้งหมด   สามารถหา
ค าตอบท่ีดีได ้ (Good practice) แต่อาจไม่ใช่ดีท่ีสุด อาศยัการรับรู้และสนองตอบต่อปัญหา(Sense and respond)
ของบรรดา expert ทั้งหลาย ซ่ึงบางคร้ังความเช่ียวชาญก็เป็นทั้งตวัเสริมและสลายการสร้างความรู้ใหม่ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน  ผูน้  าเป็นระบบคณะผูเ้ช่ียวชาญท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุของชุมชนซ่ึงบางคร้ังไม่แน่วา่ดีกวา่ระบบ
สิทธ์ิขาดของเจา้ขนุมูลนายซ่ึงใชอ้  านาจในการปกครอง เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญมกัใชเ้วลาในการอภิปรายนาน
เกินไปและไม่อาจตดัสินใจไดเ้น่ืองจากถกเถียงกนัวา่วธีิไหนจะดีท่ีสุด การอภิปรายเพื่อคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระบบคุณภาพและวธีิการในการสร้างคุณภาพถือวา่เป็นโจทย ์classic ในกลุ่มน้ี 
 
กลุ่มที ่3:  ซับซ้อนและมีความยาก 

ลกัษณะปัญหาแบบน้ีมีความสลบัซบัซอ้น(Complex) เกิดจากองคป์ระกอบของหลากหลายสาเหตุนัน่
คือท านายไม่ได ้ แต่ตอ้งอาศยัการสังเกตจากสัญญาณต่างๆท่ีคนภายในชุมชนนั้นเขา้ใจ  อาศยัการส่ือสารกนั
ภายในระหวา่งกนัและกนัอยา่งมากเพื่อรวบรวมขอ้มูลและขอ้สนเทศจากทุกจุดมาประกอบเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้
เขา้ใจปัญหาจากทุกดา้นและทุกมุมมอง  ตอ้งอาศยัการแบ่งปันประสพการณ์ คุณค่า และความศรัทธา ลกัษณะ
ของปัญหาจึงไม่สามารถหาค าตอบท่ีดีไดใ้นบางคร้ัง  ตอ้งรอจนผา่นพน้เหตุการณ์ต่างๆไปนานพอสมควรกวา่ท่ี
คนจะท าความเขา้ใจกบัเหตุการณ์นั้นๆหรือปรากฏการณ์นั้นได ้  ตวัอยา่งท่ีดีอนัหน่ึงไดแ้ก่วกิฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเพิ่งผา่นมา ในเหตุการณ์เช่นน้ีส่วนใหญ่ผูน้ าไม่สามารถใชอ้ านาจตามระบบไดแ้ต่ตอ้งใหเ้ป็นไปตาม
กระแสของคนหมู่มาก และอาจจะสั่งการโดยอาศยัอ านาจการปกครองหรือความสมานสามคัคีของกลุ่ม   
 
กลุ่มที ่4: วุ่นวานและโกลาหล 
ลกัษณะปัญหาแบบน้ีเป็นอะไรท่ีเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพราะเป็นเร่ืองใหม่  สถานะการณ์ไม่แน่นอน 
และไม่มีหลกัการใดๆจะช่วยในการตดัสินใจ เขา้ท านองไม่รู้และไม่แน่ใจ ลกัษณะของปัญหาจึงเป็น Chaotic 
นัน่คือวุน่วายเพราะยงัจดักระบวนทพัไม่ได ้ ผูน้  าตอ้งเป็น Crisis management คือตอบสนองตามเหตุการณ์ได้
อยา่งทนัท่วงที รู้จกัใชอ้  านาจท่ีมีทั้งในทางโนม้นา้วและการผกูใจเพื่อให้เกิดวนิยัและการควบคุม ท่ีส าคญัคือ
ความมุ่งมัน่และการใหก้ าลงัใจอยา่งสม ่าเสมอ 
 
การจัดการองค์ความรู้ในมหาวทิยาลยั 
 ถา้เราพิจารณาดูจากกลุ่มขององคค์วามรู้หรือโจทยใ์น 4 รูปแบบดงักล่าวขา้งตน้ เราจะพบวา่ปัญหาใน
มหาวทิยาลยัก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหลายอยา่ง มหาวทิยาลยัของรัฐเป็นระบบราชการไทยซ่ึงมีระเบียบขั้นตอน
มากอยูแ่ลว้ แต่ดว้ยความหวงัดี(ซ่ึงกลายเป็นความหวงัร้าย) ยงัมีระเบียบภายในซ่ึงทุกมหาวทิยาลยัสร้างให้
ซบัซอ้นข้ึนมาอีก เช่นระเบียบการเงินส าหรับงบประมาณแผน่ดินและระเบียบการเงินส าหรับงบประมาณเงิน
รายได ้ ระบบการบริหารบุคคลท่ีเป็นขา้ราชการและระบบการบริหารบุคคลท่ีเป็นพนกังาน การบริหารหลกัสูตร
ภาคปกติ กบัภาคพิเศษ ซ่ึงทุกระบบมีกระบวนการขั้นตอนพอๆกนัคือเยอะพอๆกนั จนท าใหบุ้คลากรท่ี
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ปฏิบติังานอยูไ่ม่สามารถตดัสินใจวา่จะแยกแยะออกจากกนัไดอ้ยา่งไร ระเบียบภายในท่ีสร้างมาเพื่อความ
คล่องตวัจึงกลายเป็นความไม่คล่องตวัไปโดยปริยาย   
 ขณะเดียวกนัองคค์วามรู้ในมหาวทิยาลยัทั้งท่ีเป็นศาสตร์และการเรียนรู้ภายในยงัมีอีกมากมาย อาทิเช่น
อาจารยท่ี์สอนเก่งในภาควชิามีเทคนิคของการสอนและวธีิการถ่ายทอดอยา่งไรใหลู้กศิษยอ์ยากเรียนรู้  นกัวิจยั
อาวโุสท่ีมีผลงานวิจยัเยีย่มยอดและมีช่ือเสียงระดบัโลกมีแนวคิดและวธีิการวจิยัอยา่งไร(กลุ่มท่ี2)   การบริหาร
จดัการหลกัสูตรและโครงการท่ีประสพความส าเร็จ ตลอดจนการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานก็ถือ
เป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่าทั้งส้ิน   เราเคยตั้งขอ้สงสัยไหมวา่บรรดาอาจารยแ์ละขา้ราชการท่ีมีคุณค่าทั้งหลายเม่ือ
เกษียญอายหุรือลาออกจากมหาวทิยาลยัไป พวกเขาจะน าความรู้ท่ีสั่งสมในตวัเขาไปดว้ยหรือเหลือทิ้งไวใ้หก้บั
หน่วยงาน มหาวทิยาลยัจะมีวธีิการใดไหมท่ีจะถนอมรักษาไวซ่ึ้งองคค์วามรู้เหล่าน้ีและใชเ้ป็นฐานในการต่อยอด
ความรู้ใหอ้งคก์รเก่งข้ึนเขม้แขง็ข้ึน  คนในมหาวทิยาลยัหากตอ้งการความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาบางเร่ือง 
เรารู้บา้งไหมวา่มีใครรู้อะไรและอยูท่ี่ไหนบา้งภายในมหาวทิยาลยัของเรา ความคิดริเร่ิมท่ีเรามีอยูห่รือก าลงัจะ
เร่ิมตน้ท าไดเ้คยมีใครท ามาแลว้บา้งในอดีตและประสพความส าเร็จและลม้เหลวอยา่งไรและเพราะเหตุใด  เพื่อ
วา่เราจะไดไ้ม่ท าผดิซ ้ าหรือตอ้งท างานซ ้ าซอ้น วฒันธรรมของคนในมหาวทิยาลยัเน่ืองจากมีคนเก่งอยูเ่ยอะจึงไม่
ค่อยยกยอ่งคนเก่งดว้ยกนั  หรือถา้มีก็มกัจะหลบๆ(Low profile) กลวัถูกหมัน่ใส้  แต่ท่ียากยิง่กวา่คือการพูดถึง
ความลม้เหลวหรือบทเรียนท่ีไดรั้บจากโครงการต่างๆในอดีต ส่วนใหญ่แลว้มกัจะโทษป่ีโทษกลองและพยายาม
ลืมๆมนัไป  แลว้ก็ท  าผดิซ ้ าซาก  
  ดงันั้นการจดัการองคค์วามรู้(Knowledge Management, KM) จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
มหาวทิยาลยั ไม่เพียงเพราะความรู้เป็นธุรกิจหลกัของเราเท่านั้น แต่เพราะองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
มหาวทิยาลยัมีมากมายทั้งท่ีชดัแจง้(Explicit)และรู้แจง้(Tacit) กระบวนการถ่ายทอดและสนบัสนุนใหค้นใน
องคก์รไดเ้ขา้ใจและเรียนรู้จากกนัและกนัจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีน าพาใหห้น่วยงานพฒันาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง   

การเร่ิมตน้ด าเนินการเร่ืองการจดัการองคค์วามรู้ในมหาวิทยาลยัแมไ้ม่ใช่เร่ืองยากแต่เป็นเร่ืองใหม่(กลุ่ม
ท่ี4) และไม่ไดห้มายความวา่เราไม่มีความรู้ แต่เป็นเพราะเราไม่รู้วธีิการท่ีจะจดัการกบัขมุความรู้ท่ีมีอยูก่ระจดั
กระจายภายในมหาวทิยาลยัต่างหาก และน าความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดทางปัญญามากข้ึนและท าใหค้นภายใน
องคก์รมีความรู้มากข้ึน  องคก์รเก่งกลา้ข้ึนและกลายเป็นหน่วยงานท่ีช้ีน าการพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง  KM จึงเป็น
เร่ืองท่ีทุกคนในองคก์รควรใหค้วามร่วมมือและใหข้อ้เสนอแนะในเชิงสร้างสรรเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ ผา่น
กระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผูป้ฏิบติั(Community of Practice)  
 
ปัจจัยทีท่ าให้ KM ประสพความส าเร็จในองค์กร 

1. วฒันธรรมและพฤติกรรมของคนในองคก์ร  
คนในองคก์รตอ้งมีความเจตคติท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ และน าความรู้ท่ีมีอยูม่าเป็นฐานใน

การต่อยอดความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อไป  องคก์รเองตอ้งมีวฒันธรรมภายในแห่งความไวเ้น้ือเช่ือใจ และ
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ใหเ้กียรติกนั  เคารพในสิทธิและความคิดของผูร่้วมงานในทุกระดบัแมเ้ป็นบุคลากรระดบัล่างก็ตาม การ
เรียนรู้สามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกเร่ืองแมแ้ต่ส่ิงท่ีเป็นขอ้ผิดพลาดในอดีต 

2. ผูน้ า และการสร้างกลยทุธ์ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความเช่ือในคุณค่าของคนและความรู้ท่ีมีในองคก์ร เขา้ใจในลกัษณะ

ของปัญหาและพนัธะกิจขององคก์ร ส่งเสริมและสนบัสนุนความเป็นมืออาชีพในดา้นต่างๆใหเ้กิดข้ึน 
คน้หาและเชิดชูกระบวนการท างานท่ีเป็นเลิศจากหน่วยงานภายใน  เป็นตน้แบบแห่งการเป็นผูริ้เร่ิมใน
การแบ่งปันและเรียนรู้  ก าหนดทิศทางในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ภายใน วางกลยทุธ์ในการ
จดัท าระบบการจดัการองคค์วามรู้ท่ีจะประสพผลสัมฤทธ์ิเช่น เลือกเร่ืองท่ีท าแลว้เห็นผล หรือ 
เร่ืองท่ีมีคนเขา้ใจและมีองคค์วามรู้อยูแ่ลว้ในองคก์ร ท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือท าอยา่งไรใหค้นในองคก์รอยากน าเร่ืองท่ีตนรู้ออกมา
แบ่งปันโดยไม่หวาดระแวงวา่จะเสียผลประโยชน์  ถูกแอบอา้ง
ผลงาน  ถูกกลัน่แกลง้เพราะอิจฉาตาร้อนต่างๆนานา  องคก์รท่ี
จะประสพความส าเร็จในเร่ืองน้ีตอ้งสร้างอยูบ่นพื้นฐานของ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ(Trust) และการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั
(Mutual respect) โดยกุญแจส าคญัท่ีจะไขประตูสู่โลกท่ีเปิด
กวา้งน้ีคือผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รนัน่เอง 
 

 
3. Technology 

ความพร้อมของอุปกรณ์ทนัสมยัของเทคโนโลยท่ีีสามารถสนบัสนุนการท างานและการเรียนรู้
ของคนในองคก์รได ้ การสร้างฐานขอ้มูลและการจดัการระบบฐานขอ้มูลตลอดจนวธีิการท่ีจะท าใหค้น
ยอมใชค้อมพิวเตอร์เพื่อเป็นส่ือกลางในการรวบรวมและส่งต่อขององคค์วามรู้ ท่ีส าคญัคือสร้างระบบ
การป้องกนัไม่ใหค้นนอกเขา้มาก่อกวนและท าความเสียหายแก่ระบบฐานขอ้มูลภายในได ้ ขณะเดียวกนั 
KM ก็ไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์แพงๆเพื่อสร้างฐานขอ้มูลขนาดยกัษแ์ต่ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการใชง้านของคนส่วนใหญ่ในองคก์ร ผูท่ี้ดูแลระบบน้ีตอ้งมีใจเปิดกวา้งและมีความเพียร
พยายามท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้  เพื่อใหฐ้านขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์เอ้ือประโยชน์ใหคุ้ม้ค่าเงินท่ี
ลงทุนไป อยา่ลืมวา่ระบบเหล่าน้ีหมดอายขุยัเร็วมากภายในไม่ก่ีปี 

4. การวดัผลและการน าไปใช ้
จดัท าระบบการติดตามและวดัผลของการจดัการความรู้และประโยชน์จากการน าไปใช้ เพื่อ

สร้างแรงขบัเคล่ือนใหค้นในองคก์รมีความกระหายอยากเรียนรู้และอยากมีส่วนร่วมในการสร้าง
ฐานความรู้ใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

5. โครงสร้างพื้นฐาน  
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  การวางระบบการบริหารจดัการ  การรวบรวมขอ้มูล และการรายงานผลการด าเนินการต่างๆท่ี
จะเอ้ือใหแ้ผนงานของการจดัการความรู้ประสพผลส าเร็จ 

 
         ทา้ยสุดองคก์รท่ีมีการจดัการองคค์วามรู้ท่ีดีจะสามารถเก็บเก่ียว
ประโยชน์จากทุนทางดา้นความรู้(Knowledge Asset)ท่ีเกิดจากปัญญาของ
บุคคลากรทุกระดบัภายในองคก์รอยา่งไม่รู้จกัหมด เพราะเม่ือหน่วยงานได้
เร่ิมตน้ด าเนินการเร่ือง KM จะพบวา่ความรู้ท่ีตวัเรา(One person)คิดวา่เรามี
อยูเ่ยอะนั้น  จริงๆแลว้ยงันอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีมีอยูภ่ายในองคก์ร
ของเราเอง และจะยิง่รู้สึกประทบัใจเม่ือคน้พบวา่มีความรู้บางอยา่งมาจาก
ท่ีๆเราคาดคิดไม่ถึง ท าใหค้นเราลดละอัตตาและกิเลศท่ีคิดวา่ตนรู้แต่ผูเ้ดียว
ในจกัรวาลและหวงความรู้นั้นไวก้บัตนเอง(อนัน้ีรวมไปจนถึงขอ้มูลและ
ขอ้สนเทศต่างๆดว้ย) โดยหารู้ไม่วา่ส่ิงท่ีตนรู้นั้นไม่มีคุณค่าใดเลยหากไม่มี
ผูน้  าไปใช ้ อยา่ลืมวา่ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากการสอน เพราะ “ยิง่ให้
ยิง่รู้” ไม่เหมือนทรัพยสิ์นอ่ืนท่ียิง่ใหย้ิง่หมด   

 

 
การประกนัคุณภาพกบัการจัดการองค์ความรู้ในมหาวทิยาลยั 

แลว้การประกนัคุณภาพมาเก่ียวขอ้งอะไรกบัการจดัการองคค์วามรู้ในมหาวทิยาลยั  ความจริงแลว้เป็น
เร่ืองเดียวกนั  การประกนัคุณภาพคือการตรวจสอบและพฒันาระบบและกลไกในการด าเนินการทั้งหลายของ
มหาวทิยาลยัใหมี้มาตรฐานตามท่ีตั้งไว ้ ในระยะเร่ิมตน้เราจะพบวา่การประกนัคุณภาพยงัไม่ไดน้ าเราไปสู่ความ
เป็นเลิศทางดา้นคุณภาพเท่าใดนกั นัน่อยูท่ี่การตีความของนิยามค าวา่คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป ท่ีส าคญัคือ
กระบวนการตรวจสอบท่ีเนน้ในเร่ืองของระบบและกลไกมกัพบวา่มีความเหล่ือมล ้าในความเขา้ใจของกลไกการ
ควบคุมแมใ้นหน่วยงานเดียวกนัอยูม่าก ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมหลายอยา่งไม่ใช่วา่จะมีความชดัเจนทั้งหมด แต่จะมี
บางหน่วยงานท่ีเขา้ใจไดดี้กวา่ ปรับปรุงกระบวนการให้เขา้กบัวฒันธรรมภายในของตนเองไดดี้กวา่จนสามารถ
ด าเนินการในบางเร่ืองไดดี้กวา่(Better practices) การตรวจสอบจะช่วยใหเ้ราคน้หากระบวนการท่ีดีกวา่เหล่าน้ี
ไดจ้ากภายในองคก์รของเราเองและน าเสนอออกมาใหป้ระจกัษแ์ก่สายตาประชาคมของมหาวทิยาลยัเพื่อช่วยให้
หน่วยงานอ่ืนๆสามารถเรียนรู้จากกระบวนการท่ีดีกวา่ไดผ้า่นรายงานของการตรวจสอบและการน าเสนอ
กรณีศึกษาของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best practices) การเรียนรู้จากกนัและกนัน้ีจะช่วยใหอ้งคก์รพฒันาปสู่ความ
เป็นเลิศ เพราะกรณีศึกษาท่ีน าเสนอในแต่ละปีจะช่วยกระตุน้ใหมี้คนคิดคน้และพฒันาวธีิการท่ีดีกวา่ในปีต่อๆไป 
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และแบ่งปันระหวา่งกนัและกนัจนกลายเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในท่ีสุด การตรวจสอบใน
ระบบการประกนัคุณภาพก็จะไม่ใช่เร่ืองน่าเบ่ือหน่ายต่อไปเพราะทั้งผูต้รวจและผูถู้กตรวจพร้อมท่ีจะเรียนรู้จาก
กนัและกนั 

__________________________________________ 
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การจัดการความรู้คืออะไร 
  
  
  
  
          การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
  
          การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่น
ส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มา
พฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึง
ความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมี
ความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ  
          1. ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรคห์รือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็น
ความรู้แบบนามธรรม  
          2. ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผา่นวธีิต่าง ๆ 
เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม  
  
          นพ.วจิารณ์ พานิช ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “การจดัการความรู้” ไว ้คือ ส าหรับนกัปฏิบติั การจดัการ
ความรู้คือ เคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการไปพร้อมๆ กนั ไดแ้ก่  
          1. บรรลุเป้าหมายของงาน  
          2. บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน  
          3. บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และ 
          4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน  
  
          การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่  
  
          (1) การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 
          (2) การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ  
          (3) การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
          (4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน  
          (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยกุตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกดั “ขมุ
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ความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้ 
          (6) การจดบนัทึก “ขมุความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ี
ครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
           โดยท่ีการด าเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้ อยู่
ในรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอยา่งอ่ืนท่ีเขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยูใ่นสมอง 
(Tacit Knowledge) ท่ีอยูใ่นคน ทั้งท่ีอยูใ่นใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยูใ่นสมอง (เหตุผล) และอยูใ่นมือ และส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั) การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจ านวนหน่ึงท าร่วมกนัไม่ใช่
กิจกรรมท่ีท าโดยคนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือวา่ “จดัการความรู้” จึงมีคนเขา้ใจผดิ เร่ิมด าเนินการโดยร่ีเขา้ไปท่ี
ความรู้ คือ เร่ิมท่ีความรู้ น่ีคือความผดิพลาดท่ีพบบ่อยมาก การจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเร่ิมท่ีงานหรือ
เป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานท่ีส าคญั คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้ท่ี
เรียกวา่ Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
         (1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมทั้งการสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ สนองตอบความ
ตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ สนองตอบความตอ้งการของพนกังาน และสนองตอบความตอ้งการของ
สังคมส่วนรวม 
         (2) การมีนวตักรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวตักรรมในการท างาน และนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑห์รือ
บริการ 
         (3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคก์ร และของบุคลากรท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงสะทอ้นสภาพการเรียนรู้
ขององคก์ร และ  
         (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหวา่งผลลพัธ์ กบัตน้ทุนท่ีลงไป การท างานท่ี
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานท่ีลงทุนลงแรงนอ้ย แต่ไดผ้ลมากหรือคุณภาพสูง เป้าหมายสุดทา้ยของการ
จดัการความรู้ คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีด าเนินการจดัการความรู้ร่วมกนั มีชุดความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกนัสร้างเอง 
ส าหรับใชง้านของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องอยูต่ลอดเวลา โดยท่ีการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียง
บางส่วน เป็นการสร้างผา่นการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงใหเ้หมาะต่อสภาพของตน และทดลอง
ใชง้าน จดัการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกบัเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง 
หรือในภาษาวชิาการเรียกวา่ บูรณาการอยูก่บัทุกกิจกรรมของการท างาน และท่ีส าคญัตวัการจดัการความรู้เองก็
ตอ้งการการจดัการดว้ย  
  
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพ่ือพฒันา  
        งาน พฒันางาน  
         คน พฒันาคน  
        องค์กร เป็นองคก์รการเรียนรู้  
       ความเป็นชุมชนในท่ีท างาน การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง น่ีคือ หลุมพรางขอ้ท่ี 1 
ของการจดัการความรู้ เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผิด เอาการจดัการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผดิพลาดก็เร่ิมเดิน
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เขา้มา อนัตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจดัการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่มี
การจดัการความรู้ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้เป็นกา้วแรก ถา้
กา้วถูกทิศทาง ถูกวธีิ ก็มีโอกาสส าเร็จสูง แต่ถา้กา้วผดิ ก็จะเดินไปสู่ความลม้เหลว ตวัก าหนดท่ีส าคญัคือ
แรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้  
  
การจัดการความรู้ทีด่ีเร่ิมด้วย  
     สัมมาทิฐิ : ใชก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุความส าเร็จและความมัน่คงในระยะยาว  
     การจดัทีมริเร่ิมด าเนินการ  
     การฝึกอบรมโดยการปฏิบติัจริง และด าเนินการต่อเน่ือง  
     การจดัการระบบการจดัการความรู้  
     
     แรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจแทต่้อการด าเนินการจดัการความรู้ คือ เป้าหมายท่ีงาน 
คน องคก์ร และความเป็นชุมชนในท่ีท างานดงักล่าวแลว้ เป็นเง่ือนไขส าคญั ในระดบัท่ีเป็นหวัใจสู่ความส าเร็จ
ในการจดัการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจดัการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความลม้เหลว
ของการจดัการความรู้ในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจดัการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ 
ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ท าเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่ท า ท าเพราะถูกบงัคบัตามขอ้ก าหนด ท าตามแฟชัน่แต่ไม่เขา้ใจ
ความหมาย และวธีิการด าเนินการ จดัการความรู้อยา่งแทจ้ริง 
  
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  
     1. “คน” ถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผูน้ าความรู้ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์  
     2.“เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหค้นสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งน าความรู้ไปใชอ้ยา่งง่าย 
และรวดเร็วข้ึน  
     3. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจดัการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปใหผู้ใ้ช ้เพื่อท าใหเ้กิด
การปรับปรุง และนวตักรรม  
     องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล การจดัการความรู้ของกรมการปกครอง 
จากพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ก าหนดใหส่้วนราชการ
มีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราขการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวสิัยทศัน์ 
และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั 
ขอบเขต KM ท่ีไดมี้การพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความส าคญัเร่งด่วนในขณะน้ี คือ การจดัการองคค์วามรู้เพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดก้ าหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ท่ีจะด าเนินการในปี 2549 
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คือมุ่งเนน้ใหอ้ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ เป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้ เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นท่ีท่ี
เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม คือ อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ มีขอ้มูลผลส าเร็จ 
การแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนยป์ฏิบติัการฯ ไม่นอ้ยกวา่ศูนยล์ะ 1 เร่ือง และเพื่อใหเ้ป้าหมาย
บรรลุผล ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปล่ียนแปลง 
(Change Management Process) ควบคู่กนัไป โดยมีความคาดหวงัวา่แผนการจดัการความรู้น้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้
ส าคญัสู่การปฏิบติัราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเร่ืองอ่ืน ๆ และน าไปสู่ความเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื ต่อไป  

กลบัข้ึนขา้งบน 
 

กระบวนการจัดการความรู้  
  
          กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหเ้กิดพฒันาการของ
ความรู้ หรือการจดัการความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ  
         1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาวา่องคก์รมีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งใชอ้ะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร  
         2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า 
ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้  
         3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อยา่ง
เป็นระบบในอนาคต  
         4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกนั 
ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์  
         5. การเขา้ถึงความรู้ เป็นการท าใหผู้ใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
         6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าไดห้ลายวธีิการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจดัท าเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จดัท าเป็นระบบ ทีมขา้มสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวที
แลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้  
        7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองคค์วามรู้ การ
น าความรู้ในไปใช ้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  

กลบัข้ึนขา้งบน 

หัวใจของการจัดการความรู้  
  

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
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 มีผูรู้้ไดก้ล่าวถึง  KM  หลายแง่หลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาช้ีธงค าตอบวา่  หวัใจของ  KM อยูท่ี่ไหน
ได ้ โดยอาจกล่าวเป็นล าดบัขั้นหวัใจของ  KM  เหมือนกบัล าดบัขั้นของความตอ้งการ  ( Hierarchy  of  needs ) 
ของ    Mcgregor  ได ้ โดยเร่ิมจากขอ้สมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลท่ียอมรับทัว่ไปวา่ความรู้คือพลงั (DOPA KM 
Team) 

                          1.  Knowledge is Power :  ความรู้คือพลงั 
                  2.  Successful  knowledge  transfer  involves  neither  computers  nor 
documents  but  rather  in  interactions  between  people. (Thomas H Davenport)  
                        :  ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยูท่ี่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร  แต่อยูท่ี่การมี
ปฏิสัมพนัธ์   ระหวา่งคนดว้ยกนั  
                  3.  The  great  end  of  knowledge  is  not  knowledge  but  action 
                        : จุดหมายปลายทางส าคญั  ของความรู้มิใช่ท่ีตวัความรู้  แต่อยูท่ี่การน าไปปฏิบติั  

4.                        4.  Now   the  definition   of  a  manager  is   somebody   who   makes  knowledge   productive  
                        : นิยามใหม่ของผูจ้ดัการ  คือ  ผูซ่ึ้งท าใหค้วามรู้ผลิตดอกออกผล  

     จะเห็นวา่  จากขอ้ความท่ีกล่าวถึง ความรู้ดงักล่าว  พอท าใหม้องเห็นหวัใจของ  KM เป็นล าดบัชั้นมา
เร่ิมแต่ขอ้ความแรกท่ีวา่ ความรู้คือพลงัหรือความรู้คืออ านาจ ซ่ึงเป็นขอ้ความเป็นท่ียอมรับท่ีเป็นสากล ทั้งภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดงักล่าวมาสู่การเนน้ท่ีปฏิสัมพนัธ์ของคนวา่มีความส าคญัในการ
ถ่ายทอดความรู้กวา่เคร่ืองมือหรือเอกสารใดและมกักล่าวถึงวา่ แมค้วามรู้จะถูกจดัระบบและง่ายต่อการเขา้ถึง
ของบุคคล  ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถา้มีความรู้ เกิดความรู้ข้ึนแลว้ หากไม่น าไปใชป้ระโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมาย
ปลายทางของ  ความรู้และท่ีชดัเจนก็คือ ประโยคสุดทา้ยท่ีเนน้การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดมรรคผลมี
คุณค่าประโยชน์เป็นรูปธรรมวา่นัน่เป็นนิยามใหม่ของผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการเลยทีเดียว  ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่
หวัใจของ KM อยูท่ี่การน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 
  
           
         อ.นพ.วจิารณ์ พานิช กล่าวไวน่้าคิด หลงัจากการไปร่วมสัมมนา “นวตักรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” 
โดยไดฟั้งการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
เร่ืองการจดัการความรู้อยา่งลึกซ้ึงมาก จึงขอน ามาเล่าสู่กนัฟัง ท่านบอกวา่ การพฒันาชุมชนตอ้งมี 4 
องคป์ระกอบ  
        1. ชุมชน หมายถึงการอยูร่่วมกนั ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายท่ีการอยูร่่วมกนั  
        2. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของปัจจยัต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 8 ดา้น 
ไดแ้ก่ ชีวติ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน  
       3. การเรียนรู้ หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนนั้น ๆ ผา่นการปฏิบติั  
       4. การสร้างเสริม หมายถึงการเขา้ไปเอ้ืออ านวย ส่งเสริม เสริมพลงั (empower) ไม่ใช่เขา้ไปสอนหรือ
ถ่ายทอดความรู้  
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       ทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ี คือหวัใจของการจดัการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจดัการความรู้ของชาวบา้น
หรือของชุมชน ในเร่ืองการจดัการความรู้น้ี การเรียนรู้ส าคญักวา่ตวัความรู้ เพราะถา้ไม่ระวงั ตวัความรู้จะเป็น
ความรู้ท่ีหยดุน่ิงตายตวั การเรียนรู้จะมีลกัษณะ “ด้ินได”้ คือมีชีวติ เป็นพลวตั การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนรู้
ร่วมกนั เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นการปฏิบติั (interaction learning through action)  
  
        อ.บดินทร์ วจิารณ์ เป็นบุคคลหน่ึงท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ในดา้น การจดัการความรู้ (Knowledge Management - 
KM) และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ไดก้ล่าวไวเ้ม่ือคราวสัมมนาวชิาการ เม่ือวนัท่ี 6 
สิงหาคม 2548 ณ หอ้งประชุม 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ 
การจัดการความรู้ (KM) ส่ิงส าคัญมันอยู่ทีก่ารลงมือปฏิบัติใหไ้ด ้ใชภ้าษาเดียวกนั ส่ือความหมายกนัใหไ้ด ้การ
เรียนรู้ของบุคคลหวัใจส าคญัอยูท่ี่เราจะไดเ้รียนรู้จากการสอนคนอ่ืน (Learning from Teaching) และ ส่ิงท่ีส าคญั
ของการจดัการความรู้ ก็คือ เร่ืองของคน การพฒันาคน คนพฒันาตนเอง การวางแผนท างาน การจดัล าดบั
ความส าคญั ของงาน ขององคก์ร  

 

เคร่ืองมือในการจัดการความรู้  
           
        กรมการปกครองไดจ้ดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ซ่ึงปรากฏอยูใ่นเอกสาร “ค ารับรอง
การปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549” ซ่ึงไดส่้งให ้ก.พ.ร.เม่ือวนัท่ี 30 ม.ค.2549 แลว้ เม่ือพิจารณา
เฉพาะเน้ือหาสาระในแผนดงักล่าว จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ  
       1. แผนการจดัการความรู้ในส่วนของกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process)  
       2. แผนการจดัการความรู้ในส่วนของกระบวนการจดัการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)  
        
       ซ่ึงทั้ง 2 ส่วน จะมีความส าคญัในการช่วยขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การแกปั้ญหาความยากจนตามขอบเขต และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้หบ้รรลุผล ขณะเดียวกนัในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่ละส านกั กอง 
รองรับ เพื่อใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงขณะน้ีมีอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 15 โครงการ/กิจกรรม การขบัเคล่ือนการจดัการ
ความรู้ของกรมการปกครองเพื่อสนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นงานท่ีมี
ความส าคญัอีกงานหน่ึง ท่ีตอ้งการ พลงัการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และจะเป็น
อีกกา้วหน่ึงท่ีส าคญัในการท่ีจะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองคค์วามรู้ การใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ใน
การแกไ้ขปัญหาความยากจน  
       
         การจดัการความรู้ประกอบดว้ย กระบวนการหลกั  ๆ  ไดแ้ก่  การคน้หาความรู้ การสร้างและ
แสวงหา   ความรู้ใหม่    การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ   การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้    การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้     สุดทา้ยคือ การเรียนรู้ และเพื่อใหมี้การน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
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เคร่ืองมือหลากหลายประเภทถูกสร้างข้ึนมาเพื่อน าไปใชใ้นการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้  ซ่ึงอาจแบ่งเป็น 
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
             (1)  เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ “เขา้ถึง” ความรู้ ซ่ึงเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Explicit   

(2)                 (2)  เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้ ซ่ึงเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Tacit ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
ถ่ายทอด โดยปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นหลกั 

                 ในบรรดาเคร่ืองมือดงักล่าวท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมากประเภทหน่ึงคือ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  หรือชุมชน นกั
ปฏิบติั  (Community of Practice : CoP) 
  

กลบัข้ึนขา้งบน 

การจัดการความรู้กบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  
          การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการคน้พบวา่
องคก์รตอ้งสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กบัการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายรุาชการ อนัส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการขององคก์รเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นจากแนวคิดท่ีมุ่งพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้มากแต่เพียงอยา่งเดียวจึง
เปล่ียนไป และมีค าถามต่อไปวา่จะท าอยา่งไรให้องคก์รไดเ้รียนรู้ดว้ย ดงันั้น การบริหารจดัการความรู้จึงสัมพนัธ์
กบัเร่ือง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอยา่งยิง่ หากองคก์รจะพฒันาตนเองใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ก็จ  าเป็นจะตอ้งบริหารจดัการความรู้ภายในองคก์รใหเ้ป็นระบบเพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากร
เรียนรู้ไดจ้ริงและต่อเน่ือง หากองคก์รใดมีการจดัการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนภายในองคก์ร ก็นบัเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ตาม การบริหารจดัการความรู้ มีความ
ซบัซอ้นมากกวา่การพฒันาบุคลากรดว้ยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินการต่อภายหลงัจากท่ี
บุคลากรมีความรู้ความช านาญแลว้ องคก์รจะท าอยา่งไรใหบุ้คลากรเหล่านั้นยนิดีถ่ายทอด และแลกเปล่ียน
ความรู้กบัผูอ่ื้น และในขั้นตอนสุดทา้ย องคก์รจะตอ้งหาเทคนิคการจดัเก็บความรู้เฉพาะไวก้บัองคก์รอยา่งมี
ระบบเพื่อท่ีจะน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัยกัษใ์หญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายงัคงแข่งขนักนั
หาวธีิบริหารจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เพื่อให้อยูใ่นโลกของการแข่งขนัไดส้ าหรับประเทศไทยนั้นคง
เป็นเร่ืองทา้ทายส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะหายทุธวธีิในการดึงความรู้ออกมาจากตวับุคคล และการกระตุน้ใหบุ้คลากร
ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วธีิท่ีดีท่ีสุด 
อุปสรรคท่ีมกัพบอยูเ่สมอของการบริหารจดัการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวฒันธรรม "การไม่
ยอมรับในตวับุคคล" หากองคก์รสามารถก าจดัจุดอ่อนทั้งสองอยา่งน้ีไดก้ารบริหารจดัการความรู้ก็มิใช่เร่ืองยาก
จนเกินไป สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการคร้ังส าคญัท่ีผา่นมาเม่ือเดือนตุลาคม 2545 ไดมี้การวางกรอบ
แนวทางการบริหารราชการแผน่ดินไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงรวมถึงการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 เป็นเร่ืองของการก าหนดขอบเขต แบบแผน วธีิปฏิบติั 
โดยเฉพาะมาตรา 11 ไดก้ าหนดเป็นหลกัการวา่ส่วนราชการตอ้งมีหนา้ท่ีในการพฒันาความรู้เพื่อใหมี้ลกัษณะ

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
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เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั  

กลบัข้ึนขา้งบน 

CoP(Community of Practice) 
  
              ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร 
                คือ ชุมชนท่ีมีการรวมตวักนั หรือเช่ือมโยงกนัอยา่งไม่เป็นทางการ โดยมีลกัษณะดงัน้ี  

        ประสบปัญหาลกัษณะเดียวกนั  
        มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ตอ้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากกนัและกนั  
        มีเป้าหมายร่วมกนั มีความมุ่งมัน่ร่วมกนั ท่ีจะพฒันาวิธีการท างานไดดี้ข้ึน  
        วธีิปฏิบติัคลา้ยกนั ใชเ้คร่ืองมือ และภาษาเดียวกนั  
        มีความเช่ือ และยดึถือคุณค่าเดียวกนั  
        มีบทบาทในการสร้าง และใชค้วามรู้  
        มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัและกนั อาจจะพบกนัดว้ยตวัจริง หรือผา่นเทคโนโลย ี 
        มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ ท าใหค้วามรู้เขา้ไปถึงผูท่ี้ตอ้งการใชไ้ดง่้าย  
        มีความร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อพฒันาและเรียนรู้จากสมาชิกดว้ยกนัเอง  
        มีปฏิสัมพนัธ์ต่อเน่ือง มีวธีิการเพื่อเพิ่มความเขม้แขง็ใหแ้ก่สายในทางสังคม  

         ท  าใหเ้พิ่มพูนความรู้ท่ีลึกซ้ึงข้ึนเร่ือยๆ ในระดบัท่ีง่ายท่ีสุด ชุมชนนกัปฏิบติั คือ คนกลุ่มเล็กๆ ซ่ึงท างาน
ดว้ยกนัมาระยะหน่ึง มีเป้าหมายร่วมกนั และตอ้งการท่ีจะแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์จากการ
ท างาน กลุ่มดงักล่าวมกัจะไมไ่ดเ้กิดจากการจดัตั้งโดยองคก์าร เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากความตอ้งการทางสังคม และ
ความพยายามท่ีจะท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ เป็นกลุ่มท่ีไม่มีอ านาจ ไม่มีการก าหนดไวใ้นแผนภูมิโครงสร้างองคก์ร 
และอาจจะมีเป้าหมายท่ีขดัแยง้กบัผูน้ าองคก์ร ในหน่ึงองคก์รอาจจะมีชุมชนนกัปฏิบติัจ านวนมาก และคนคน
หน่ึงจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนกัปฏิบติัมีความส าคญัอยา่งไร เครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็น
ทางการ เกิดจากความใกลชิ้ด ความพอใจ และพื้นฐานท่ีใกลเ้คียงกนั ลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ๆ มากกวา่โครงสร้างท่ีเป็นทางการ ค าวา่ ปฏิบติั หรือ practice ใน CoP ช้ีจุดเนน้
ท่ี การเรียนรู้ซ่ึงไดรั้บจากการท างาน เป็นหลกั เป็นแง่มุมเชิงปฏิบติั ปัญหาประจ าวนั เคร่ืองมือใหม่ๆ พฒันาการ
ในเร่ืองงาน วธีิการท างานท่ีไดผ้ล และไม่ไดผ้ล การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ท าใหเ้กิดการถ่ายทอด
แลกเปล่ียนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้ และความเขา้ใจไดม้ากกวา่การเรียนรู้ จากหนงัสือ หรือการฝึกอบรม
ตามปกติ เครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จไดดี้กวา่ 
การส่ือสารตามโครงสร้างท่ีเป็นทางการ ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัชุมชนนกัปฏิบติั  
  
แนวคิด  

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
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  CoP เป็นกลไกของการไขวค่วา้หาความรู้เขา้หาตวั มากกวา่การรวบรวมความรู้ เพื่อส่งมอบใหผู้อ่ื้น  
  CoP เป็นเร่ืองของการเรียนรู้ เพื่อเป็นคนท างานท่ีเก่งข้ึน มิใช่แค่เรียนรู้วา่ จะท างานอยา่งไร หรือเรียนรู้

แต่เร่ืองท่ีเป็นนามธรรม  
  การเป็นสมาชิกของ CoP คือ มีส่วนร่วมในชุมชนนั้น อยา่งมีความหมาย  
  CoP ควรเช่ือมโยงกบัเป้าหมายหลกัขององคก์ร  

       แนวคิดของการปฏิบติัในชุมชนนกัปฏิบติั หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระท าในบริบทเฉพาะ  
       ส่ิงทีม่ีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ ไดแ้ก่ • ส่ิงท่ีปรากฎชดัแจง้: เคร่ืองมือ เอกสาร 
ภาพลกัษณ์ สัญลกัษณ์ บทบาท่ีชดัเจน เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้กฎขอ้บงัคบั สัญญา • ส่ิงท่ีไม่ปรากฎชดัแจง้: 
ความสัมพนัธ์ กฎเกณฑใ์นใจ ความหยัง่รู้ การรับรู้ ความอ่อนไหว ความเขา้ใจ สมมติฐาน มุมมองซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับทัว่ไป  
       การปฏิบัติมิใช่ส่ิงตายตัว ท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้ขณะเดียวกนัก็ไม่อาจเปล่ียนแปลงไดง่้ายๆ ดว้ยค าสั่ง หรือ
กฎระเบียบ  
       มีคนอ่ืนในองค์กร ซ่ึงมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์กบัเรา พวกเขาเตม็ใจท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์นั้น 
ใหผู้อ่ื้น และเราเตม็ใจท่ีจะช่วยพวก  เขา เราสามารถคน้หาพวกเขาไดพ้บ แมจ้ะไม่รู้จกัพวกเขา ธรรมชาติของ 
CoP  
       องค์กรประกอบไปด้วย CoP จ านวนมากทบัซอ้นกนัอยู ่คู่ขนานไปกบัโครงสร้างท่ีเป็นทางการขององคก์ร  
       รอบชีวติของ CoP ไม่มีความชดัเจนวา่ เร่ิมตน้เม่ือไร ส้ินสุดเม่ือไร ข้ึนกบัความพร้อม และโอกาสเหมาะ 
ส าหรับการเรียนรู้ 
       ประเด็นที ่CoP ใหค้วามสนใจจะเปล่ียนไปตามความตอ้งการ และความสนใจของสมาชิก การสนบัสนุน 
CoP  
       ปฏิบัติต่อ CoP เสมือนทรัพยสิ์นขององคก์ร ใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร และขอ้มูลข่าวสาร ดูแลเป้าหมาย
ใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร  
       ส่งเสริมการสร้าง CoP ดว้ยการยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึน จากกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ และดึงชุมชนเขา้มาร่วม
กนัท างาน ใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึนอีก  
       มองว่า องค์กรเป็นที่รวมของชุมชน ท่ีเช่ือมต่อกนั ส่งเสริมใหมี้จุดยนืท่ีเหมาะสม และมีส่วนต่อความส าเร็จ
ขององคก์ร  
       ส่งเสริมให้ CoP เรียนรู้จากภายในกลุ่ม และจากกลุ่มอ่ืนๆ  
       ดูแลวา่ กลไกขององค์กรมีส่วนในการสนบัสนุน CoP  
       ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเช่ือมต่อทัว่ทั้งองคก์ร มุมมองต่อการเรียนรู้  
       การเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติั แต่เรามกัจะมองไม่เห็นวา่ เกิดการเรียนรู้ดีข้ึน  
       การแลกเปลีย่นเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดจากการดูเอกสาร ของคนอ่ืน แต่เกิดจากการท าความเขา้ใจ ในตรรกะ หรือ



Knowledge Management 16 

วธีิคิดของคนอ่ืน  
       เทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยใหเ้ราแลกเปล่ียนความเขา้ใจ และความคิดกนัไดก้วา้งขวางข้ึน แต่หวัใจของการ
แลกเปล่ียน คือ ความสนใจร่วมกนั ใส่ใจความคิดของกนัและกนั และสร้างชุมชนซ่ึงเช่ือใจกนั การหาโอกาส
เรียนรู้  
       ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการเรียนรู้ ใหม้องหาแบบแผน / สาเหตุของการมีส่วนร่วม และการแยกตวัของสมาชิก  
       เม่ือมีการน าความรู้ไปใช้ในบริบทอ่ืน หรือมีการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารไปยงัอีกหนว้ยงานหน่ึง ใหติ้ดตาม
เรียนรู้การปรับเปล่ียน ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน และการแผลความหมายใหม่  
       รับรู้การเกดิขึน้ของวธีิปฏิบติัใหม่ๆ ในท่ีไกลหูไกลตา  
        การเรียนรู้ทีช่ายขอบของ CoP ก็มีความส าคญั ไดแ้ก่ การดึงดูดสมาชิกใหม่ การตอบสนองส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอก การมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนอ่ืนๆ ขอ้ควรระวงั  
        ความพยายามท่ีจะเปลีย่นความรู้ทีฝั่งลกึ มาเขา้ไวใ้นลกัษณะของเอกสาร อาจจะก่อใหเ้กิดผลเสียมากกวา่
ผลดี เกิดเป็นขยะของขอ้มูลข่าวสาร ท่ีไม่คนใช ้สุดทา้ยคนก็ยงัตอ้งการความช่วยเหลือ ในเร่ืองประสบการณ์ 
จากเพื่อนร่วมงาน  
        ให้มีการเรียนรู้ใกลชิ้ดกบัการปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด อยา่ด่วนหลวมตวัท่ีจะสกดัความรู้ความรู้จาก CoP หรือ
เปล่ียนความรู้จาก CoP ไปเป็นหลกัสูตรเพื่อการฝึกอบรม  
         แนวคิดปัจจุบัน เปล่ียนจากการเก็บเก่ียวความรู้ ไปสู่การเช่ือมต่อระหวา่งบุคคล อยา่สร้างหอ้งสมุดท่ีเตม็
ไปดว้ยเอกสาร ใหส้ร้างบตัรรายช่ือบุคคล (card catalog) เพื่อช่วยในการเช่ือมต่อระหวา่งบุคคลต่อบุคคล ปัจจยัสู่
ความส าเร็จ กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการเป็นส่ิงท่ีเกิดโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ในองคก์ร มีลกัษณะของส่ิงมีชีวติ เติบโตข้ึน
เม่ือเป็นท่ีประสงคข์องสมาชิก การท่ีจะใหมี้คุณค่าต่อองคก์ร จะตอ้งไดรั้บการเพาะบ่ม ดูแลดว้ยความระมดัระวงั 
การสนบัสนุนมาเกินไป อาจจะท าใหไ้ม่เป็นท่ีสนใจจากสมาชิก การปล่อยปละละเลย ก็อาจจะท าใหแ้คระแกร็น
เห่ียวเฉา ความทา้ทายน้ีแตกต่างจากปัจจยัต่างๆ ท่ีผูน้  าองคก์รเคยประสบ ความทา้ทายส าหรับ CoP ปัญหาส าคญั
ของชุมชนท่ีก าลงัเติบโต คือ การท่ีสมาชิกสูญเสียความสนใจ และปล่อยใหผู้ป้ระสานงานรับผดิชอบไปคนเเดียว 
เม่ือผูป้ระสานงานหนัไปท างานอ่ืน ชุมชนก็ล่มสลาย ปัญหาส าคญัของชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ คือ การท่ี
สนใจอยูแ่ต่ความส าเร็จของตนเอง ขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี จะช่วยรักษาพลงัของชุมชน ใหเ้กิดความต่อเน่ือง น า
สมาชิกใหม่เขา้มาร่วม และมุ่งไปท่ีประเด็นท่ีแหลมคม  
        เชิญผู้น าทางความคิด ซ่ึงเป็นท่ียอมรับเขา้มาร่วมแต่เร่ิมแรก เพื่อสร้างพลงัใหแ้ก่ชุมชน  
        จัดให้มีเวทพีบปะกนั เพื่อแลกเปล่ียนความคิด เพื่อสร้างความต่ืนตวั ความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความรู้สึกร่วม  
        ส่งเสริมการติดต่อระหวา่งสมาชิกของชุมชน  
        จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขัน ไม่จ  าเป็นวา่สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั สนบัสนุนกลุ่มแกนดว้ย
การใหเ้ป็นท่ีรับรู้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษ ความทา้ทายดา้นเทคนิค  
        ท าให้การติดต่อ การให้ข้อมูล และการเข้าถึงชุมชนเป็นเร่ืองง่าย เช่น การใช ้Software computer ท่ีใชง่้าย 
และคุน้เคย ความทา้ทายส าหรับสมาชิก ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากของชุมชน คือ การร่วมกนัแกปั้ญหา แต่การอภิปราย
ปัญหาอยา่งเปิดอก ในขณะท่ีความคิดยงัไม่สุกงอมดี หรือคิดดงัๆ ในท่ีประชุมเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรมชาติของเรา 



Knowledge Management 17 

ความทา้ทายของสมาชิกท่ีส าคญั คือ การพูดถึงปัญหาของตนเอง ต่อหนา้ผูค้นจ านวนมากท่ีเราไม่รู้จกั  
        สร้างเวทเีสวนาในประเด็นท่ีเฉียบคม ใหส้มาชิกอาวุโสซ่ึงคนยอมรับ เป็นผูข้อความช่วยเหลือ และหาผูท่ี้มี
ก๋ึนไปร่วมอยูใ่นเวที ผูป้ระสานงานช่วยกระตุน้ใหอ้ธิบายหลกัคิดของขอ้เสนอ เพื่อใหส้มาชิกอภิปรายไปท่ี
สมมติฐาน ท่ีใชแ้ละเลือก การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจในกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 คน อาจใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการ
สร้างชุมชนได ้ 
  
  
      ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดก้ล่าวไวว้า่ CoP  เป็นกลุ่มคนท่ีมารวมตวักนัอยา่งไม่เป็นทางการ  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ   เพื่อช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิผลท่ีดีข้ึน
ส่วนใหญ่การรวมตวักนัในลกัษณะน้ีมกัจะมาจากคนท่ีอยูใ่นกลุ่มงานเดียวกนัหรือมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงร่วมกนั ซ่ึงความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัจะเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
     Cop  จะมีความแตกต่างจากการท่ีบุคคลมารวมกลุ่มกนัเป็นทีมปฏิบติังานปกติทัว่ไปตรงท่ี  Cop  เป็นการ
รวมตวักนัอยา่งสมคัรใจ เป็นการเช่ือมโยงสมาชิกเขา้ดว้ยกนั โดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ไดมี้การมอบหมายสั่ง
การเป็นการเฉพาะและจะเลือกท าในหวัขอ้หรือเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนัเท่านั้น 
     ความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนในกลุ่ม CoP จะพฒันาเป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ
ท างานของบุคคลและองคก์รต่อไป  และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มอยา่งไม่เป็นทางการในท่ามกลาง
บรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกบัการใชเ้ทคนิคท่ีเรียกวา่สุนทรีสนทนา (Dialogue)  ซ่ึงเป็นการสนทนาท่ี
เคารพความคิดเห็นของผูพู้ด  ใหเ้กียรติกนั  ใหโ้อกาสกนั  และไม่พยายามขดัขวางความคิดใคร กบัรับฟังผูอ่ื้น
พูดอยา่งตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)  
  
กรมการปกครองเร่ิมชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Cop)  น าร่องที ่ วปค. 
    จากการท่ีกรมการปกครองไดรั้บความไวว้างใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมายใหเ้ป็น ภาค
ส่วนหลกัในการปฏิบติัภารกิจท่ีส าคญัระดบัชาติต่อเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น การรักษาความมัน่คง
ภายใน  การแกไ้ขปัญหายาเสพติด การบูรณาการแกไ้ขปัญหาความยากจน เป็นตน้  แสดงถึงการมีบุคลากรท่ี
เป็น   “ทุนทางสังคม”    อยูเ่ป็นพื้นฐานในองคก์ร กรมการปกครองจึงไดส่้งเสริมใหมี้การจดัการความรู้ เพื่อช่วย
ใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลในรูปของการจดัชุมชนแห่งการเรียนรู้ข้ึน   โดยน าร่องท่ี
วทิยาลยัการปกครองก่อน   เรียกว่า             
    “โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( CoP ) วทิยาลยัการปกครอง”  โดยมีวตัถุประสงคใ์หญ่ ๆ  3 ประการ คือ 
                (1)  น าทฤษฏีการจดัการองคค์วามรู้ ( KM ) มาสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์แก่การปฏิบติังานจริง 

(2)  เพื่อกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารทัว่องคก์ร ( Communication ) ดา้นการจดัการองคค์วามรู้ 
                        (3)   เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การใชเ้คร่ืองมือ CoP ในกระบวนการ KM  ส าหรับแนวทางด าเนินการ

ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
      3.1  การประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 
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                               3.2   ท าหนงัสือเวยีน เชิญชวน ขา้ราชการ ลูกจา้ง ร่วมเป็นสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
                               3.3   เชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ตาม

หวัขอ้ท่ีอยูใ่นความสนใจของสมาชิก 
3                             3.4   ประสานงานเร่ืองสถานท่ีประสานงานบุคคลและงานธุรการอ่ืน  
                               3.5   จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ 
                               3.6   จดัท าสรุปการเสวนาของ CoP เพื่อเผยแพร่ จดักิจกรรม กระตุน้ ส่งเสริม เป็นระยะ ๆ 
                               3.7   ติดตามประเมินผลการด าเนินการและรายงาน 

      โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ดงักล่าว จะตอ้งมีความอดทนและใชเ้วลารวมถึงการกระตุน้ส่งเสริมและให้
ก าลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะแรก ๆ ก็คงจะตอ้งใหมี้การด าเนินการในระยะเวลาหน่ึง
แลว้ติดตามประเมินผลเพื่อท าการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนต่อไป 
  
 บทสรุป 
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เป็นกิจกรรมเร่ิมตน้อีกกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการ   KM  ท่ีมีกิจกรรมหลาย
ประการท่ีจะตอ้งด าเนินการทั้งในส่วนท่ีอาจเรียกวา่เป็นมิติของการบงัคบัและในส่วนท่ีเป็นมิติของการส่งเสริม 
ส่วนท่ีเป็นมิติการบงัคบั  คือ  การท่ีจะตอ้งด าเนินการ KM  ในฐานะตวัช้ีวดัท่ีเป็นพนัธะสัญญาท่ีกรมการ
ปกครองไดจ้ดัท าไวใ้นค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2549 กบั ส านกังาน ก.พ.ร. ใหส้ าเร็จ 
คือ การด าเนินการในส่วนกลางของทุกส านกั/กอง  ตามแผนปฏิบติัการการจดัการ
ความรู้  (KM  Action  Plan)  กบัการด าเนินการในส่วนภูมิภาคของอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ  ในการท าใหอ้ าเภอ/ก่ิง
อ าเภอ   เป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้เพื่อการแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ จะตอ้งจดัท าผลส าเร็จการแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการใน
พื้นท่ี   จ านวน 1 เร่ือง  เพื่อเผยแพร่ติดไวท่ี้  ศตจ.อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ  และบนัทึกไวท่ี้เวบ็ไซตข์องจงัหวดัและ
กรมการปกครอง  ในส่วนท่ีเป็นมิติของการส่งเสริมคือ การด าเนินการ KM ในฐานะท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือน องคก์ร
สู่ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและท าใหมี้ความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด      บุคลากรของกรมการ
ปกครองท่ีถือไดว้า่เป็น   “ทุนทางสังคม”   มีความส าคญัยิง่ต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมาย 
KM  ดงักล่าว  การศึกษาเรียนรู้เร่ือง KM และการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในกิจกรรม KM ต่าง ๆ  ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะท าใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผล กบังานดา้นการจดัการความรู้ท่ีกรมปกครองรับผดิชอบ
เช่นเดียวกบังานอ่ืน ๆ ท่ีผา่นเขา้มาและส าเร็จผลลงดว้ยดี กบัทั้งเกิดคุณค่าประโยชน์แก่พี่นอ้งประชาชนและชาติ
บา้นเมืองไปพร้อมกนั เป็นท่ียอมรับและไดเ้กิดความไวว้างใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา   
  

กลบัข้ึนขา้งบน 

คุณเอือ้ คุณอ านวย คุณกจิ คุณประสาน  
  

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
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            คนส าคัญทีด่ าเนินการจัดการความรู้  
  
         1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ส าหรับวงการจดัการความรู้ ถา้ผูบ้ริหารสูงสุดเป็นแชมเป้ียน (เห็นคุณค่า และ
ด าเนินการผลกัดนั KM) เร่ืองท่ีวา่ยากทั้งหลายก็ง่ายข้ึน ผูบ้ริหารสูงสุดควรเป็นผูริ้เร่ิมกิจกรรมจดัการความรู้ โดย
ก าหนดตวับุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ี “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซ่ึงควรเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น รองอธิบดี, รอง
ผูอ้  านวยการใหญ่  
         2. คุณเอือ้ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถา้การริเร่ิมมาจากผูบ้ริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ” ก็สบายไป
เปลาะหน่ึง แต่ถา้การริเร่ิมท่ีแทจ้ริงไม่ไดม้าจากผูบ้ริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ น า เป้าหมาย/หวั
ปลา ไปขายผูบ้ริหารสูงสุด ใหผู้บ้ริหารสูงสุดกลายเป็นเจา้ของ “หวัปลา” ใหไ้ด ้บทบาทต่อไปของ “คุณเอ้ือ” คือ 
การหา “คุณอ านวย” และร่วมกบั “คุณอ านวย” จดัใหมี้การก าหนด “เป้าหมาย/หวัปลา” ในระดบัยอ่ยๆ ของ “คุณ
กิจ/ผูป้ฏิบติังาน”, คอยเช่ือมโยง “หวัปลา” เขา้กบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ขององคก์ร, จดั
บรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออ านาจ (Empowerment), ร่วม Share ทกัษะในการเรียนรู้ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการจดัการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให ้“คุณกิจ” เห็นคุณค่า
ของทกัษะดงักล่าว, จดัสรรทรัพยากรส าหรับใชใ้นกิจกรรมจดัการความรู้ พร้อมคอยเช่ือมโยงการจดัการความรู้
เขา้กบักิจกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆ ทั้งภายในและนอกองคก์ร, ติดตามความเคล่ือนไหวของการด าเนินการให้
ค  าแนะน าบางเร่ือง และแสดงท่าทีช่ืนชมในความส าเร็จ อาจจดัใหมี้การยกยอ่งในผลส าเร็จ และใหร้างวลัท่ีอาจ
ไม่เนน้ส่ิงของแต่เนน้การสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
       3. คุณอ านวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผูค้อยอ านวยความสะดวกในการจดัการความรู้ 
ความส าคญัของ “คุณอ านวย” อยูท่ี่การเป็นนกัจุดประกายความคิดและการเป็นนกัเช่ือมโยง โดยตอ้งเช่ือมโยง
ระหวา่งผูป้ฏิบติั (“คุณกิจ”) กบัผูบ้ริหาร (“คุณเอ้ือ”), เช่ือมโยงระหวา่ง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองคก์ร, และ
เช่ือมโยงการจดัการความรู้ภายในองคก์ร กบัภายนอกองคก์ร โดยหนา้ท่ีท่ี “คุณอ านวย” ควรท า คือ - ร่วมกบั 
“คุณเอ้ือ” จดัใหมี้การก าหนด “หวัปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจดั “มหกรรมหวัปลา” เพื่อสร้างความเป็นเจา้ของ 
“หวัปลา” - จดัตลาดนดัความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ น าความส าเร็จมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวธีิ
ท างานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หวัปลา” - จดัการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer 
Assist) เพื่อใหบ้รรลุ “หวัปลา” ไดง่้าย หรือเร็วข้ึน โดยท่ีผูน้ั้นจะอยูภ่ายในหรือนอกองคก์รก็ได ้เรียนรู้วธีิท างาน
จากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต - จดัพื้นท่ีเสมือนส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และส าหรับเก็บรวบรวมขมุ
ความรู้ท่ีได ้เช่น ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศซ่ึงรวมทั้งเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด เวบ็บล็อก อินทราเน็ต 
จดหมายข่าว เป็นตน้ - ส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนแนวปฏิบติั (CoP-Community of Practice) ในเร่ืองท่ีเป็นความรู้ 
หรือเป็นหวัใจในการบรรลุเป้าหมายหลกัขององคก์ร - เช่ือมโยงการด าเนินการจดัการความรู้ขององคก์ร กบั
กิจกรรมจดัการความรู้ภายนอก เพื่อสร้างความคึกคกัและเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภายนอก  
        4. คุณกจิ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผูป้ฏิบติังาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตวัจริง ของ
การจดัการความรู้ เพราะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมจดัการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95 ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็น
เจา้ของ “หวัปลา” โดยแทจ้ริง และเป็นผูท่ี้มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผูท่ี้ตอ้งมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ใช ้หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบติัใหบ้รรลุถึง “เป้าหมาย/หวัปลา” ท่ีตั้งไว ้ 
        5. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผูท่ี้คอยประสานเช่ือมโยงเครือข่ายการจดัการความรู้ระหวา่ง
หน่วยงาน ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงท่ีกวา้งข้ึน เกิดพลงัร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดบั
ความรู้แบบทวคูีณ  
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กลบัข้ึนขา้งบน 

คลงัความรู้ 
          ความรู้จากห้องบรรยาย http://www.dopa.go.th/iad/subject/lo_iad.html  

กลบัข้ึนขา้งบน 

ภาษิต ค าคม KM  
            
     Knowledge resides in the users and not in the collection. 
     ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้   
     (Y. Maholtra) 
  
     KM is a Journey, not a destination. 
    การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง 
     (Warick Holder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai) 
 
     A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. 
     ความรู้เพยีงเลก็น้อยเพ่ือปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลทีอ่ยู่เฉย ๆ 
     (Kahlil Gibran) 
  
     Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. 
    ความรู้เป็นสินทรัพย์ส าคัญ แต่บ่อยคร้ังความรู้เป็นส่ิงฝังลกึและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล 
  
     Knowledge is not what you know, but is what you do. 
    ความรู้ไม่ใช่เพยีงการรู้ แต่เป็นการกระท า 

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
http://www.dopa.go.th/iad/subject/lo_iad.html
http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0
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     Successful knowledge transfer involes 
neither computers nor documents but rather 
interactions         between people. 
    การถ่ายทอดความรู้ส าเร็จได้ไม่ใช่เร่ืองเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์หรือเอกสาร แต่เป็นเร่ืองของ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคน 
     (Mason & Mitroff, 1973) 
  

     Shift from error avoidance to error detection and correction 
    จงเปลีย่นจากการหลกีเลี่ยงความผดิพลาด ไปสู่การค้นหาความผดิพลาดและแก้ไข 
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กลบัข้ึนขา้งบน 
 

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html#k0#k0

