
 

การจัดการความรู้ หรือ KM ซ่ึงทีย่่อมาจากคําว่า “Knowledge Management” 

Knowledge Management หรือท่ีเรียกสั้ น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนวทางการ

ทาํงานภายในองคก์รเพื่อทาํให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององคก์รข้ึน และทาํการรวบรวม, สร้าง, และกระจาย

ความรู้ขององคก์รไปให้ทัว่ทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความ รู้, นาํความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

รวมถึงก่อใหเ้กิดวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองคก์รข้ึน 

 คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ นาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ความรู้ คืออะไร ? 

ความรู้  คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า  หรือประสบการณ์ รวมทั้ ง

ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจ หรือ สารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมา

จากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ  องค์วิชาในแต่ละสาขา ( ท่ีมา :  พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน) 

  

รูปแบบของความรู้ เป็นอย่างไรบ้าง ? รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ทีชั่ดแจ้ง (Explicit Knowledge) 

เป็น ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบติังาน ส่ือต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็น

ตน้ และบางคร้ังเรียกวา่ ความรู้แบบรูปธรรม 

2. ความรู้ทีฝั่งอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) 



เป็น ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความ

เขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพูด หรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น 

ทกัษะในการทาํงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางคร้ังจึงเรียกวา่ ความรู้แบบนามธรรม 

  

ขอบเขตและเป้าหมาย KM เป็นอย่างไรบ้าง ? 

ก่อนท่ีจะมีจดัการความรู้ หรือทาํ KM จะตอ้งมีการกาํหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน ซ่ึง 

ขอบเขต KM เป็นหวัเร่ืองกวา้งๆ ของความรู้ท่ีจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนบริหาร

ราชการแผน่ ดิน ซ่ึงตอ้งการจะนาํมากาํหนดเป้าหมาย KM ซ่ึงแต่ละองคก์รสามารถใชแ้นวทาง ในการ

กาํหนดขอบเขตและเป้าหมาย 

  

KM เพือ่จัดทาํแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 เป็นความรู้ท่ีจาํเป็นและสนบัสนุนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

แนวทางท่ี 2 เป็นความรู้ท่ีสาํคญัต่อองคก์ร เช่น ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ ประสบการณ์ความรู้ท่ีสั่งสมมา 

แนวทางท่ี 3 เป็นปัญหาท่ีองคก์รประสบอยู ่และสามารถนาํ KM มาช่วยได ้

แนวทางท่ี 4 เป็นแนวทางผสมกนัระหว่างแนวทางท่ี 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอ่ืนท่ีองค์กรเห็นว่า

เหมาะสม 

 
  การจดัการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่

ในองค์กร ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร

สามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้

องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด นพ.วจิารณ์ พานิช 

โดยทีค่วามรู้มี 2 ประเภท คือ 

 1) ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรคห์รือสัญชาติญาณ

ของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพูดหรือ

ลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการทาํงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกว่า

เป็นความรู้แบบนามธรรม 

 2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผา่นวิธีต่าง ๆ เช่น 

การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.วิจารณ์ 

พานิช ได้ระบุว่าการจดัการความรู้สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ 



ไดแ้ก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพฒันาองค์กรไป

เป็นองคก์รเรียนรู้ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีทาํงาน    

 การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

 1) การกาํหนดความรู้หลกัท่ีจาํเป็นหรือสาํคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 

 2) การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 

 3) การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 

 4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน 

5) การนําประสบการณ์จากการทาํงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัด “ขุม

ความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้

6) การจดบนัทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ีครบถว้น 

ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน 

โดยท่ีการดาํเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้งความรู้ท่ีชดั

แจง้ อยูใ่นรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอยา่งอ่ืนท่ีเขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่

ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูใ่นคน ทั้งท่ีอยูใ่นใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยูใ่นสมอง (เหตุผล) และอยูใ่น

มือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั) การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจาํนวนหน่ึงทาํ

ร่วมกนัไม่ใช่กิจกรรมท่ีทาํโดยคนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือวา่ “จดัการความรู้” จึงมีคนเขา้ใจผิด เร่ิมดาํเนินการ

โดยร่ีเขา้ไปท่ีความรู้ คือ เร่ิมท่ีความรู้ น่ีคือความผิดพลาดท่ีพบบ่อยมาก การจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้ง

เร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน 

เป้าหมายของงานท่ีสําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ ท่ี

เรียกวา่ Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมทั้งการสนองตอบความตอ้งการของลูกค้า สนองตอบความ

ตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ สนองตอบความตอ้งการของพนกังาน และสนองตอบความตอ้งการ

ของสังคมส่วนรวม 

 2) การมีนวตักรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวตักรรมในการทาํงาน และนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงสะทอ้นสภาพการเรียนรู้

ขององคก์ร 



 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนท่ีลงไป การทํางานท่ี

ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทาํงานท่ีลงทุนลงแรงนอ้ย แต่ไดผ้ลมากหรือคุณภาพสูง 

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ 

การท่ีกลุ่มคนท่ีดาํเนินการจดัการความรู้ร่วมกนั มีชุดความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกนัสร้างเอง สําหรับ

ใช้งานของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้ข้ึนใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดยท่ีการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียง

บางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และ

ทดลองใช้งาน จดัการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมท่ีดาํเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกบัเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมท่ี

แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กบัทุกกิจกรรมของการทาํงาน และท่ีสําคญัตวัการ

จดัการความรู้เองก็ตอ้งการการจดัการดว้ย 

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพือ่พฒันา 3 ประเด็น 

- งาน พฒันางาน 

- คน พฒันาคน 

- องคก์ร เป็นองคก์รการเรียนรู้ 

ความเป็นชุมชนในท่ีทาํงาน การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง น่ีคือ หลุมพราง

ขอ้ท่ี 1 ของการจดัการความรู้ เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผดิ เอาการจดัการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาด

ก็เร่ิมเดินเขา้มา อนัตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจดัการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดาํเนินการเพียง

เพื่อให้ไดช่ื้อวา่มีการจดัการความรู้ การริเร่ิมดาํเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจ การริเร่ิมดาํเนินการจดัการ

ความรู้เป็นกา้วแรก ถา้กา้วถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูง แต่ถา้กา้วผิด ก็จะเดินไปสู่ความลม้เหลว 

ตวักาํหนดท่ีสาํคญัคือแรงจูงใจในการริเร่ิมดาํเนินการจดัการความรู้ 

การจัดการความรู้ทีด่ีเร่ิมด้วย 

สัมมาทิฐิ : ใชก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุความสาํเร็จและความมัน่คงในระยะยาว 

การจดัทีมริเร่ิมดาํเนินการ 

การฝึกอบรมโดยการปฏิบติัจริง และดาํเนินการต่อเน่ือง 

การจดัการระบบการจดัการความรู้ 

แรงจูงใจในการริเร่ิมดาํเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจแทต่้อการดาํเนินการจดัการความรู้ คือ เป้าหมายท่ี

งาน คน องคก์ร และความเป็นชุมชนในท่ีทาํงานดงักล่าวแลว้ เป็นเง่ือนไขสาํคญั ในระดบัท่ีเป็นหวัใจสู่



ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนาํไปสู่การดาํเนินการจดัการความรู้แบบเทียม และไปสู่

ความลม้เหลวของการจดัการความรู้ในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต่อการดาํเนินการจดัการความรู้ในสังคมไทย มี

มากมายหลายแบบ ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ทาํเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่ทาํ ทาํเพราะถูกบงัคบัตามขอ้กาํหนด ทาํตาม

แฟชัน่แต่ไม่เขา้ใจความหมาย และวธีิการดาํเนินการ จดัการความรู้อยา่งแทจ้ริง 

องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 

1.“คน” เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผูน้าํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

2.“เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหค้นสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งง่าย 

และรวดเร็วข้ึน 

3.“กระบวนการความรู้” เป็นการบริหารจดัการ เพื่อนาํความรู้จากแหล่งความรู้ไปใหผู้ใ้ช ้ เพื่อทาํใหเ้กิดการ

ปรับปรุง และนวตักรรม 

องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล การจดัการความรู้ของกรมการ

ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 กาํหนดให้

ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 

โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติั

ราขการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ งต้องส่งเสริมและพฒันาความรู้ 

ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ขอบเขต KM ท่ีไดมี้การพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความสําคญัเร่งด่วนใน

ขณะน้ี คือ การจดัการองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้กาํหนดเป้าหมาย 

(Desired State) ของ KM ท่ีจะดาํเนินการในปี 2549 คือมุ่งเนน้ให้อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ เป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้ 

เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหน่วยท่ีวดัผล

ไดเ้ป็นรูปธรรม คือ อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ มีขอ้มูลผลสําเร็จ การแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์

ปฏิบติัการฯ ไม่น้อยกว่าศูนยล์ะ 1 เร่ือง และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จดัให้มีกิจกรรมกระบวนการ

จดัการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) ควบคู่

กันไป โดยมีความคาดหวงัว่าแผนการจัดการความรู้น้ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นสําคญัสู่การปฏิบัติราชการใน

ขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเร่ืองอ่ืน ๆ และนาํไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื ต่อไป 

หัวใจของการจัดการความรู้  

 มีผูรู้้ไดก้ล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาช้ีธงคาํตอบวา่ หวัใจของ KM อยูท่ี่ไหนได ้

โดยอาจกล่าวเป็นลาํดบัขั้นหวัใจของ KM เหมือนกบัลาํดบัขั้นของความตอ้งการ  



( Hierarchy of needs ) ของ Mcgregor ได ้โดยเร่ิมจากขอ้สมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลท่ียอมรับทัว่ไป 

วา่ความรู้คือพลงั (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) : ความสาํเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยูท่ี่คอมพิวเตอร์หรือ

เอกสาร แต่อยูท่ี่การมีปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งคนดว้ยกนั 

3. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางสาํคญัของความรู้มิใช่ท่ีตวั

ความรู้แต่อยูท่ี่การนาํไปปฏิบติั 

4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : นิยามใหม่ของ

ผูจ้ดัการ คือผูซ่ึ้งทาํใหค้วามรู้ผลิตดอกออกผล 

จะเห็นว่าจากขอ้ความท่ีกล่าวถึง ความรู้ดงักล่าวพอทาํให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลาํดบัชั้นมา

เร่ิมแต่ขอ้ความแรกท่ีวา่ ความรู้คือพลงัหรือความรู้คืออาํนาจ ซ่ึงเป็นขอ้ความเป็นท่ียอมรับท่ีเป็นสากล ทั้ง

ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดงักล่าวมาสู่การเนน้ท่ีปฏิสัมพนัธ์ของคนวา่มีความสําคญั

ในการถ่ายทอดความรู้กวา่เคร่ืองมือหรือเอกสารใดและมกักล่าวถึงว่า แมค้วามรู้จะถูกจดัระบบและง่ายต่อ

การเขา้ถึงของบุคคล ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถา้มีความรู้ เกิดความรู้ข้ึนแลว้ หากไม่นาํไปใชป้ระโยชน์ ก็ไม่ใช่

จุดหมายปลายทางของ ความรู้และท่ีชดัเจนก็คือ ประโยคสุดทา้ยท่ีเนน้การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ให้เกิด

มรรคผลมีคุณค่าประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านัน่เป็นนิยามใหม่ของผูท้าํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการเลยทีเดียว ดงันั้น 

อาจกล่าวไดว้า่หวัใจของ KM อยูท่ี่การนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 

อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไวน่้าคิด หลังจากการไปร่วมสัมมนา “นวตักรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็น

สุข” โดยไดฟั้งการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” ทาํให้เกิดความ

เข้าใจเร่ืองการจดัการความรู้อย่างลึกซ้ึงมาก จึงขอนํามาเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การพฒันาชุมชนต้อง

มี 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 หมายถึงการเข้าไปเอ้ืออาํนวย ส่งเสริม เสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือ

ถ่ายทอดความรู้ 

ทั้ง 4 องค์ประกอบน้ี คือหัวใจของการจดัการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจดัการความรู้ของ

ชาวบา้นหรือของชุมชน ในเร่ืองการจดัการความรู้น้ี การเรียนรู้สําคญักว่าตวัความรู้ เพราะถ้าไม่ระวงั ตวั

ความรู้จะเป็นความรู้ท่ีหยุดน่ิงตายตวั การเรียนรู้จะมีลกัษณะ “ด้ินได”้ คือมีชีวิต เป็นพลวตั การเรียนรู้ท่ีดี

ท่ีสุดคือการเรียนรู้ร่วมกนั เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านการปฏิบติั (interaction 

learning through action) 

อ.บดินทร์ วจิารณ์ เป็นบุคคลหน่ึงท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ในดา้น การจดัการความรู้ (Knowledge Management - 

KM) และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ไดก้ล่าวไวเ้ม่ือคราวสัมมนาวชิาการ เม่ือ

วนัท่ี 6 สิงหาคม 2548 ณ หอ้งประชุม 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ การจดัการความรู้ (KM) ส่ิงสาํคญัมนัอยูท่ี่การลงมือปฏิบติัให้ได ้ใชภ้าษาเดียวกนั 

ส่ือความหมายกนัใหไ้ด ้การเรียนรู้ของบุคคลหวัใจสาํคญัอยูท่ี่เราจะไดเ้รียนรู้จากการสอนคนอ่ืน (Learning 

from Teaching) และ ส่ิงท่ีสาํคญัของการจดัการความรู้ ก็คือ เร่ืองของคน การพฒันาคน คนพฒันาตนเอง 

การวางแผนทาํงาน การจดัลาํดบัความสาํคญั ของงาน ขององคก์ร  

เคร่ืองมือในการจัดการความรู้  

  กรมการปกครองไดจ้ดัทาํแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ซ่ึงปรากฏอยูใ่นเอกสาร “คาํ

รับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2549” ซ่ึงไดส่้งให ้ก.พ.ร.เม่ือวนัท่ี 30 ม.ค.2549 แลว้ เม่ือ

พิจารณาเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนดงักล่าว จะประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 2 ส่วน คือ 

 1) แผนการจดัการความรู้ในส่วนของกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) 

 2) แผนการจดัการความรู้ในส่วนของกระบวนการจดัการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

ซ่ึงทั้ง 2 ส่วน จะมีความสําคญัในการช่วยขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนตาม

ขอบเขต และเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้หบ้รรลุผล ขณะเดียวกนัในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของ

แต่ละสํานกั กอง รองรับ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงขณะน้ีมีอยู่ไม่นอ้ยกว่า 15 โครงการ/กิจกรรม การ

ขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ของกรมการปกครองเพื่อสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความ

ยากจนเป็นงานท่ีมีความสําคญัอีกงานหน่ึง ท่ีตอ้งการ พลงัการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค และจะเป็นอีกก้าวหน่ึงท่ีสําคญัในการท่ีจะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้ การใช้

ประโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 



การจดัการความรู้ประกอบดว้ย กระบวนการหลกั ๆ ไดแ้ก่ การคน้หาความรู้ การสร้างและแสวงหา 

ความรู้ใหม่ การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพื่อให้มีการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เคร่ืองมือ

หลากหลายประเภทถูกสร้างข้ึนมาเพื่อนําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้  ซ่ึงอาจ

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

1. เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ “เขา้ถึง” ความรู้ ซ่ึงเหมาะสาํหรับความรู้ประเภท Explicit มกัเป็นแบบทางเดียว 

2. เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซ่ึงเหมาะสําหรับความรู้ประเภท Tacit อาศยัการปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลเป็นหลกั 

ในบรรดาเคร่ืองมือดงักล่าวท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมากประเภทหน่ึงคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชน นกัปฏิบติั 

(Communityof Practice : CoP)  

เคร่ืองมือ (Tools) 

1. ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of practice : CoP) 

2. การศึกษาดูงาน (Study tour) 

3. การทบทวนหลงัปฏิบติัการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) 

4. การเรียนรู้ร่วมกนัหลงังานสาํเร็จ (Retrospect) 

5. เร่ืองเล่าเร้าพลงั (Springboard Storytelling) 

6. การคน้หาส่ิงดีรอบตวั หรือสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiring) 

7. เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) 

8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 

9. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) 

10. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

11. การสอนงาน (Coaching) 

12. การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) 

13. ฟอร์ม ถาม – ตอบ (Forum) 



14. บทเรียนจากความผดิพลาด (Lesson Learning) 

15. เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) 

 


