
 
Knowledge        
 Center 
 
 
การจัดการความรูคืออะไร 
 
  การจัดการความรูเปนกระบวนการ  (Process)  ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร  เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ดีข้ึนกวาเดิม 
  การจัดการความรูในความหมายนี้จึงเปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน  ไมใชกิจกรรมของ
นักวิชาการหรือนักทฤษฎี แตนักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเปนประโยชนในฐานะแหลงความรู (Resource 
Person) 
  การจัดการความรูเปนกระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
สม่ําเสมอ เปาหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน  โดยมีความรูเปนเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการ
ความรูเปนเครื่องมือ 

“การจัดการความรูเปนเครื่องมือ ไมใชเปาหมาย” 
 
หลักการ 4 ประการของการจัดการความรู 
 
  หลักการสําคัญ 4 ประการ ไดแก 
 
  1. ใหคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค 
  การจัดการความรูที่มีพลังตองทําโดยคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน มีความเชื่อหรือวิธีคิด
แตกตางกัน (แตมีจุดรวมพลังคือ มีเปาหมายอยูที่งานดวยกัน)  ถากลุมที่ดําเนินการจัดการความรู
ประกอบดวยคนที่คิดเหมือน ๆ กัน การจัดการความรูจะไมมีพลัง 
  ในการจัดการความรู ความแตกตางหลากหลาย (Heterogeneity) มีคุณคามากกวาความ
เหมือน  (homogeneity) 
 
  2. รวมกันพัฒนาวิธีทํางานในรูปแบบใหม ๆ   เพื่อบรรลุประสิทธิผลที่กําหนดไว หรือ
ฝนวาจะได   ในการจัดการสมัยใหม ประสิทธิผลประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ คือ 
  - การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ซึ่งอาจเปนความตองการของลูกคา  
ความตองการของสังคม หรือความตองการที่กําหนดโดยผูบริหารองคกร 
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  - นวัตกรรม  (Innovation) ซึ่งอาจเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหม ๆ หรือวิธีการใหม ๆ ก็ได 
  - ขีดความสามารถ  (Competency)  ของขาราชการ และขององคกร 
  - ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ในการทํางาน 
 
  3. ทดลองและเรียนรู   เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมสรางสรรค ซึ่ง
หมายความวาตองคิดแบบ “หลุดโลก”  จึงตองมีวิธีดึงกลับมาสูความเปนจริงในโลก หรือในสังคมโดยการ
ทดลองทําเพียงนอย ๆ ซึ่งถาลมเหลวก็กอผลเสียหายไมมากนัก ถาไดผลไมดีก็ยกเลิกความคดินัน้ ถาไดผลดี
จึงขยายการทดลองเปนทํามากขึ้น จนในที่สุดขยายเปนวิธีทํางานแบบใหม หรือได Best Practice ใหม
นั่นเอง 
 
  4. นําเขาความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม  โดยตองถือวาความรูจากภายนอก     
ยังเปนความรูที่ยัง “ดิบ” อยู  ตองเอามาทําให “สุก” ใหพรอมใชในบริบทของเรา  โดยการเติมความรู       
เชิงบริบทลงไป 
 
เกลียวความรู  SECI 
 
  เกลียวความรู  SECI ที่เสนอโดยในนากะและทาเกอุจิ  เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการ
ยกระดับความรู และนําความรูไปใชประโยชน โดยเริ่มจาก  Socialization  คือ การจัดใหคนมามีปฏิสัมพันธ  
(Socialize) กันในรูปแบบตาง ๆ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) หรือ
ประสบการณ ตามมาดวย  Externalization ซึ่งเปนกระบวนการสื่อความรูจากประสบการณในการทํางาน
ออกมาเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียนเทากับเปนการเปลี่ยนความรูฝงลึกเปนความรูชัดแจง  (Explicit 
knowledge) หรือความรูที่เขารหัส  (Codified  knowledge) ซึ่งเปนความรูที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได
โดยงายผานวิธีการดานเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศ  กระบวนการผนวกรวมความรูชัดแจงเขาดวยกัน
เรียกวา Combination ซึ่งเปนการ “จารึก” ความรูชัดแจง เปนความรูที่ฝงลึกในสมองคน หรือฝงเขาไปใน
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการทํางาน ซึ่งผลิตภัณฑหรือกระบวนการนี้จะไปสัมพันธกับลูกคาหรือผูใช
ผลิตภัณฑ และเกิด “ขอมูล” ความพึงพอใจหรือประสบการณในการใชผลิตภัณฑหรือใชกระบวนการทํางาน
นั้น เปนขอมูลใหมหรือเพิ่มเติม เขามาในกระบวนการจัดการความรู ยกระดับเกลี่ยวความรูข้ึนไปอีก วงจร 
SECI จะดําเนินการตอเนื่องเรื่อยไปไมมีส้ินสุด  
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นอกเหนือจากเกลียว SECI แลว ยังมีเกลียวความรู (Knowledge Spiral) ที่ชวยยกระดับ 
 (Cross-Leveling) ความรูอีกหลายแบบ เชน เกลียวความรูขามระดับพนักงานระดับลาง- พนักงาน
ระดับกลาง- ผูบริหารระดับสูง เกลียวความรูขามระดับหนวยงานยอย เกลียวความรูผานจตุรภาค               
(4 Quadrants) ในหัวขอจตุรภาคแหงการจัดการความรู และเกลียวความรูขามชั้นขององคกรแบบ          
“พหุบาท” (Hypertext) ซึ่งจะไมกลาวถึง ณ ที่นี้ 
 
ความรู 5 กลุม 
 
  ในตอนตนไดกลาวถึงความรู 2 กลุม คือ ความรูชัดแจง (Explicit หรือ Codified 
Knowledge) กับความรูฝงลึก (Tacit Knowledge)  David Snowden แหงศูนยพัฒนาศาสตรดานการ
จัดการความรูชื่อ  Cynefin Centre ของบริษัทไอ บี เอ็ม ไดเสนอใหจําแนกความรูออกเปน 5 กลุม คือ 

  Artifact หมายถึง วัตถุซึง่หอหุมความรูหรือเทคโนโลยีไว หรือกลาวอีกนัยหนึง่ มีความรูฝง
อยูภายใน 

 Skills หมายถงึ  ทักษะในการปฏิบัติงานหรือกระทํากิจการตาง ๆ อันเปนผลจากการไดฝก
ทําหรือทํางานจนเกิดเปนทักษะ 

 Heuristics หมายถงึ กฎแหงสามัญสาํนกึ หรือเหตุผลพืน้ ๆ ทั่ว ๆ ไป 
 Experience  หมายถงึ ประสบการณจากการไดผานงานหรือกิจการเชนนัน้มากอน  
 Talent หรือ Natural Talent หมายถึง  พรสวรรค อันเปนความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่มี

มาแตกําเนิด 
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คุณสมบัติทั้ง 5 กลุมนี้ถือเปนความรูทั้งสิ้น และจะตองรูจักนํามาใชประโยชนใน 
กระบวนการจัดการความรู เมื่อนําอักษรตัวหนาของคําทั้ง 5 มาเรียงกันเขาจะไดเปน ASHET หรือ  ASHEN 
ความรูกลุมที่อยูคอนไปทางขางบน จะมีลักษณะ “ชัดแจง” (Explicit) มากกวา สามารถหยิบฉวยมาใช
โดยตรงไดงายกวาสวนกลุมที่อยูคอนมาทางขางลาง จะมีลักษณะ    “ฝงลึก” (tacit) มากกวา แลกเปลี่ยนได
ยาก ยิ่งพรสวรรคจะยิ่งแลกเปลี่ยนไมไดเลย จะสังเกตเห็นวาในความรู 5 กลุมนี้ เปนพรสวรรค 1 กลุม และ
เปนพรแสวง 4 กลุม 
(โปรดดูแผนภาพที่  4) 

20/19

ความรู 5 กลุม

- Artifacts วัตถุ  เครือ่งหอหุม
- Skills ทักษะ
- Heuristics  กฎแหงสามัญสํานึก
- Experience ประสบการณ
- Natural  Talent  พรสวรรค

Snowden, 23 May 03
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จตุรภาคแหงการจัดการความรู (The Cynefin Framework of Knowledge Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  5 
 

ในการดําเนินการจัดการความรู จะตองเคลื่อนหนวยงานหรือองคกรเขาไปอยูใน 4 ภาค 
(4 quadrants) ของสถานการณอยางชาญฉลาด จึงจะเกิดการจัดการความรูที่มีพลังและเกิดการสรางสรรคสูงสง 
  การดําเนินงานปกติ อยูในสภาพของพื้นที่ลางขวา อันเปนพื้นที่แหงงานประจํา การทํางาน
มีแบบแผนกฎเกณฑแนนอนชัดเจน เจาหนาที่ทํางานอยางคุนเคย ไมมีความยากลําบาก ทุกคนมีความ
สะดวกใจที่จะทํางานในลักษณะนี้ แตถาทํางานในลักษณะนี้นานไป โลกและสังคมเปลี่ยนไป แตเรายัง
ทํางานแบบเดิม ก็จะเทากับลาหลัง 
  หากจะใหเกิดความเจริญกาวหนาของหนวยงานหรือองคกร ผูนําจะตองมีความกลาหาญ
และความชาญฉลาดที่จะนําหนวยงานเขาสูพื้นที่ลางซาย อันเปนพื้นที่แหงความไรระเบียบ (chaos) ซึง่เรามี
ความรูความเขาใจนอย ไมมีความคุนเคย ทุกคนในหนวยงานจะถูกบังคับโดยสถานการณใหตองตืน่ตวั และ
รวมตัวกันคิดและดิ้นรนหาลูทางใหม ๆ พอเริ่มต้ังตัวไดบางก็จะเคลื่อนสูพื้นที่บนซาย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี 
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ความสรางสรรคสูงสง เรียกวาพื้นที่แหงความซับซอนและปรับตัว  (complex adaptive) มีการ “ผุดบังเกิด” 
(emergence) ของความคิดและวิธีการใหม ๆ อยางหลากหลาย และเขาสูพื้นที่บนขวา ซึ่งเปนพื้นที่แหงการ
ทดลองและปรับปรุง (improvement) นําเอาวิธีการใหม ๆ ที่คิดขึ้นไดในพื้นที่แหงความซับซอนและปรับตัว
มาทดลองและปรับปรุง จนในที่สุดไดวิธีทํางานแบบใหม (หรือไดสินคาชนิดใหม) เคลื่อนลงสูพื้นที่ลางขวา
กลายเปนมาตรฐานการทํางานใหมหรือ best practice ใหมนั่นเอง 
 ในการดําเนินการจัดการความรู ผูบริหารระดับสูงจะตองรูจักใชหลักการและวิธีการ วงจรจตุรภาค 
(4 quadrants)  หรือเกลียวความรู  (knowledge spiral) รูปแบบหนึ่ง 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการความรูในหนวยงานราชการ 
 
  การดําเนินการจัดการความรูในหนวยราชการควรใชหลักการ  “พลังสาม รวมเปนหนึ่งเดียว” 
  (1) ใชพลังของระบบ “ราชการประจํา” ซึ่งมีการทํางานตามกฎระเบียบ มีรูปแบบที่ชัดเจน 
  (2) ใชพลังของ “ระบบแหงความสรางสรรค” มีการทดลองรูปแบบใหม ๆ ของการทํางาน 
เปน project team  ทํางานมุงเปาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใตแนวคิดของ “ระบบที่ซับซอนและปรับตัว” 
(complex-adaptive system)  และ 
  (3) ใชพลังสรางสรรคที่มีอยูแลวภายในองคกร  ในรูปของการรวมตัวกันเองเปนกลุม
เชื่อมโยงกับระบบราชการประจํา และระบบแหงการสรางสรรค เนนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่จะนําไปสูการ
พัฒนา best practices จากการเรียนรู จากการทํางานภายในองคกร และจากการ “ตรวจจับ” (capture) 
ความรูจากภายนอกองคกรเอามาปรับใชในการทํางาน 
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในหนวยราชการ 
 
  การจัดการความรูเปนทักษะ ตองฝกฝนจึงจะทําเปน อยูในภาพที่ “ไมทํา ไมรู” ไมมีการ
บรรยายใดที่จะทําใหผูฟงมีความสามารถในการดําเนินการจัดการความรูได  หนวยราชการใดตองการ
พัฒนางานของตนใหมีสัมฤทธิผลอยางถึงขนาด นาจะพิจารณานําวิธีการจัดการความรูไปประยุกตใช  โดย
ตองเร่ิมลงมือดําเนินการ หนวยราชการในระดับจังหวัดมีความเหมาะสมที่จะใชการจัดการความรูในการ
พัฒนางานของจังหวัด เนื่องจากจังหวัดมีหนวยงานที่หลากหลายมาก ความแตกตางหลากหลายเปนพลัง
สําหรับการจัดการความรู   อาจดําเนินการพัฒนารูปแบบของการจัดการความรูของจังหวัด   
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โดยเลือกหนวยงาน 5-10 หนวย แตละหนวยมีแกนนําจัดการความรู 5-10 คน รวมมีขาราชการระดับ
ปฏิบัติการเขารวมทํากิจกรรมดําเนินการจัดการความรู 30-50 คน เรียกวา “คุณกิจ” (ทํากิจกรรม) และมี
ขาราชการที่ เปนผูบริหารระดับกลางหนวยงานละ  1 คน  ทําหนาที่ เปน “คุณอํานวย” (knowledge 
facilitator)  คอยอํานวยความสะดวกและกระตุนการดําเนินการจัดการความรู 
  กิจกรรมเริ่มดวยการประชุมปฏิบัติการปูพื้นความรูเชิงทฤษฎีและเทคนิคในการดําเนินการ
จัดการความรู และสงเสริมให “คุณกิจ” ของแตละหนวยงานวิเคราะหงานของตนเองและตั้งเปาวาภายใน
ระยะเวลา 18 เดือนของโครงการ  จะพัฒนางานของตนไปสูสภาพใด และกําหนดหลักหมายของ
ความกาวหนาไวเปนระยะ ๆ แลวดําเนินการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานของตนโดยมี “คุณอํานวย” เปนผู
คอยสงเสริมอํานวยความสะดวก 
 

  ทุกเดือน (หรือทุก 2 เดือน) “คุณกิจ” และ “คุณอํานวย” ทั้งหมดมาประชุมรวมกัน 2 วัน    
วันแรกเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม วาในเดือนที่ผานมาไดทํากิจกรรมใดบาง และเกิดการเรียนรู
อะไรบางในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนางานของตน และที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ในวันที่ 2 เปนการกําหนด
แผนงานของเดือนถัดไปรวมกันในแตละกลุม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม ในชวง 2 วันนี้จะมี
วิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรูสําคัญในการทํางาน และเกี่ยวกับการจัดการความรู 
  “คุณอํานวย”  จะมีการประชุมปฏิบัติการรวมกันกับ “คุณอํานวย” จากโครงการอื่น เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูและทักษะในการเปน “คุณอํานวย” และเพื่อเพิ่มเติมความรูจากวิทยากร 
  “คุณกิจ”  และคุณอํานวย จะชวยกันยกราง “คูมือในการจัดการความรูของจังหวัด” และ
ปรับปรุงขึ้นเรื่อย ๆ จนเมื่อใกลจบโครงการ (18 เดือน) ก็จะไดคูมือฉบับสมบูรณ สําหรับใหจังหวัดอื่นนําไป
ปรับใชตอไป 
  “คุณอํานวย” ก็จะชวยกันเขียน “คูมือการเปน knowledge facilitator” เชนเดียวกันเมื่อครบ
กําหนด 18 เดือน ผลที่ไดรับไดแก 
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1. “คุณกิจ” ทุกคนมีความรูความชํานาญในการดําเนินการจัดการความรู  โดยกวาครึ่งมี 
ความรูความชํานาญระดับสูง สามารถเปนวิทยากรเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการจัดการความรูได 
  2. “คุณอํานวย” ทุกคนมีความรูความชํานาญในการอํานวยความสะดวกตอการจัดการ
ความรู และเกือบทุกคนสามารถเปนวิทยากรในเรื่องดังกลาวได 
  3. งานของแตละหนวยงานไดรับการพัฒนาสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวตอนเริ่มโครงการ 
  4. ทั้ง “คุณกิจ” และ “คุณอํานวย” มีความรูเกี่ยวกับงานของตนเพิ่มพูนขึ้นอยางมาก   
รวมทั้งมีลักษณะเปน “บุคคลเรียนรู” 
  5. หนวยงานที่เขารวมโครงการเปน “องคกรเรียนรู” 
 

รูปแบบ (โมเดล) จัดการความรูอยางงาย 
 
  หลักการสําคัญที่สุดในการดําเนินการจัดการความรู คือ ตองดําเนินการอยางงายที่สุด ไม
เนนการใชเครื่องมือหรูหราหรือยุงยาก เร่ิมจากกิจกรรมดี ๆ เชน best practice, กิจกรรมกลุมสรางสรรคใน
งานประจําที่มีอยูแลวภายในหนวยงานหรือองคกร  นํามาจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิชวยกระตุนและมี “คุณอํานวย” ชวยตั้งคําถามเพื่อใหกลุมเหลานั้นนําเสนอกิจกรรมของตน
อยางมีชีวิตชีวาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ทรงพลัง ตัวอยางคําถาม เชน 

• มีใครหรือเหตุการณใดที่เปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนางานจนเกิด best practice อยางที่
เปนอยูในปจจุบัน  ในชวงเวลาของการพัฒนาดังกลาวใครบางเขามามีสวนรวม รวมอยางไร เกิด
กระบวนการอะไรบางที่เปนปจจัยสําคัญนําไปสูความสําเร็จ ความยากลําบากที่ตองเผชิญคืออะไรบาง ได
เอาชนะอุปสรรคนั้นอยางไร 

• ใชความรูอะไรบางในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว เอาความรูเหลานั้นมาจากไหน 
• มีแผนจะทําใหดียิ่งขึ้นอยางไร ตองการความชวยเหลืออะไรบาง 
• คิดวามีหนวยงานใดบางที่นาจะเรียนรูจากกิจกรรมของกลุมของทานได 
• มีความรูอะไรบางที่พรอมจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมงานในหนวยงานอื่นภายในองคกร 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนหัวใจของการจัดการความรู การจัดบรรยากาศและเครื่องอํานวย 

ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูถือเปนการจัดการความรูทั้งสิ้น  เชน การสงเสริมใหเกิดชุมชน          
นักปฏิบัติ (จัดการความรู) หรือ  CoP (Community of Practice) การจัดใหมี Knowledge Portal  ให
พนักงานสามารถเขาถึงความรูภายในองคกรและภายนอกองคกรไดอยางสะดวกผานทางวิธีการดาน
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 
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  โมเดลของการจัดการความรูอยางงายที่สุดมาจากหนังสือ  Learning to fly ซึ่งอาจจะ
เรียกวา “วงจรเรียนรูยกกําลังสาม บวก ควา” คือใชวงจรดังกลาวหมุนวัตถุประสงคหรือเปาหมายของงานสู
ผลสําเร็จ การเรียนรู 3 ประการ คือ เรียนรูกอนทํางาน  ใชเทคนิค Peer Assist, เรียนรูระหวางทํางาน ใช
เทคนิค  AAR (After Action Review) เรียนรูหลังงานเสร็จส้ิน ใชเทคนิค Retrospect  โดยใชเทคนิคทั้ง 3 นี้
รวมกับการ “ควา” (capture) ความรูจากภายนอก และจากภายในองคกรเอง  เอามาปรับปรุงและ
ประยุกตใชในกิจการ  เมื่อใชงานและผานกระบวนการ AAR และ Retrospect แลว  ก็นําความรูที่ไดจาก
ประสบการณการทํางานมาตรวจสอบและยกระดับข้ึน  (โปรดดูแผนภาพที่  6) 
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รลรก

ใชโมเดล “วงจรเรยีนรูยกกําลังสาม” บวก ควา
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แผนภาพที่  6 
 
  จะเขาใจเรื่องการจัดการความรูในหนวยราชการโดยถองแทได ตองลงมือทํา สงเสริมใหมี 
“กลุมนํารอง” พัฒนารูปแบบการจัดการความรูข้ึนมาเอง  โดยปรับจากแนวทางและวิธีการที่มีผูนําในองคกร
แบบอื่นอยูแลว  ผูเขียนมีความเชื่อวา ผลของการจัดการความรู 5 ประการที่กลาวแลวในตอนตน              
จะเกิดขึ้นในระดับ “กาวกระโดด” และเปนผลในระดับ “ไมนาเชื่อ” วาจะเกิดขึ้นได 
 

 




