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เครื่องมือการจัดการความรู (KM) ในงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (CBR)



คํ า นํ า



ในทามกลางชองทางการเขาถงึความรูทีห่ลากหลายในปจจบุนั ทัง้ที่
มีอยูในตัวคน องคกร โครงการ สื่อและเทคโนโลยีตางๆ เปนตน สิ่งตางๆ 
เหลานี้ลวนมีองคความรูที่แฝงอยู ซึ่งโดยสวนใหญมักเปนองคความรูที่อยู
กระจัดกระจาย และยากตอการนําไปใชประโยชน ดังน้ัน การจัดการความรู 
(Knowledge Management: KM) จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญในปจจุบัน 
และอนาคต ทั้งนี้เพื่อทําใหการเขาถึง และการนําเอาองคความรูไปใช
ประโยชนมีความสอดคลองเหมาะสมกับเจตนารมณของผูที่ตองการใช
องคความรูนัน้เพือ่ไปพฒันาคน หนนุเสรมิการทาํงานขององคกร หรอืชมุชน
ทองถิ่นใหบรรลุตามเปาหมายอยางสูงสุด

“งานวิจัยเพื่อทองถิ่น” ที่ดําเนินการขับเคลื่อนมายาวนานต้ังแต
ปลายป 2541 ก็เปนแหลงขององคความรูชั้นเยี่ยม โดยเฉพาะองคความรู
ที่มีอยูในเนื้อในตัวของผูเกี่ยวของ ที่ประกอบไปดวย นักวิจัย CBR พี่เลี้ยง
หรือโหนด (Node) ตลอดจนถึงภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมสัมพันธกับ
โครงการวิจัยนั้นๆ ทั้งนี้องคความรูที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานวิจัยไดถูก
สั่งสมบมเพาะอยูในตัวคน และเพิ่มพูนมากขึ้นตามสถานการณของสังคม 
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ชมุชนท่ีเปล่ียนแปลงไป สงผลใหองคาพยพท่ีเขามาเกีย่วของกบัการทํางาน
วิจัยเพื่อทองถิ่นน้ันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ มีรูปแบบการทํางาน
วิจัยเพ่ือทองถิ่นท่ีแตกตางไปจากเดิม และในขณะเดียวกันก็มีองคความรู
ท่ีทวีคูณเพ่ิมข้ึนเชนกัน ดังน้ันจึงนาเสียดายเปนอยางย่ิง หากความรูเหลาน้ัน
จะสูญสลายหายไปพรอมกับการสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการวิจัย

ดวยเหตนุี ้“การจดัการความรู” (Knowledge Management: KM) 
จึงเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนเครื่องมือท่ีเขามาชวยดึงเอา
องคความรูจากงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินออกมา เพ่ือพัฒนาความรูใหเปน
ระบบ เอือ้ใหผูคนทีเ่กีย่วของสามารถเขาถงึความรู ทีจ่ะนาํมาซึง่การพฒันา
ตวัเองใหเปนผูรู ตลอดจนถงึการนาํมาใชในการยกระดบัและตอยอดงานได
อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการทํางานวิจัยเพ่ือทองถิ่นมีรูปธรรม
การทํางานวิจัยท่ีชัดเจน สามารถนําเอาองคความรูท่ีผานการจัดการความรู
ไปใชใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญาของงานวิจัยเพ่ือทองถิ่น ที่กลาวไววา 
“สรางสรรคปญญา เพื่อพัฒนาทองถิ่น”

หนังสือ “เคร่ืองมือการจัดการความรู (KM) ในงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน 
(CBR)” เลมนี้ ทานอาจารยกาญจนา แกวเทพ ไดเขียนขึ้น โดยใชโอกาสใน
การเขารวมเปนวิทยากรการอบรมหนุนเสริมความรูเรื่องการจัดการความรู
ใหแกพี่เลี้ยงและโหนด CBR ภาคอีสาน ในการประชุมเพื่อรวมดวยชวยกัน
สรางความรู (Co-creation of knowledge) ซ่ึงจัดข้ึนในชวงเดือนธันวาคม 2564 
ผลจากการอบรมในคร้ังนั้น ไดเติมเต็มความรูใหแกผูเขารวม และสามารถ
นําเครื่องมือการจัดการความรูที่ไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชน และ
ชวยหนุนเสริมการทํางานวิจัยเพ่ือทองถ่ินในพ้ืนท่ีไดอยางเปนระบบและ
มีรูปธรรมการทํางานวิจัยเพ่ือทองถิ่นท่ีชัดเจน นําไปสูการตอบเปาหมาย

ของโครงการได
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ทางคณะผูจดัทาํหนงัสอืพจิารณาแลวเหน็ควรวา เนือ้หาของหนงัสอื
เลมนี้จะชวยเติมเต็มความรูในเรื่องการจัดการความรู (Knowledge 
Management: KM) ใหแก นักวิจัย CBR พ่ีเล้ียงหรือโหนด (Node) ตลอดจน
ภาคีเครือขาย และผูทีส่นใจการทํางานวิจยัเพ่ือทองถ่ิน ทีจ่ะสามารถนําเอา
องคความรูที่ไดรับจากหนังสือเลมนี้ไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
องคความรูที่มีอยูไดอยางเปนระบบ ทําใหมองเห็นเปาหมายและจุดหมาย
ปลายทางทีช่ดัเจนของโครงการ ตลอดจนชวยยกระดบักระบวนการงานวจิยั
เพือ่ทองถิน่ใหมพีลงั และชวยเสริมสรางความเขมแขง็ใหแกชมุชนและสังคม
ไดเพิ่มมากขึ้น

คณะทํางานมลูนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทองถิ่น
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เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM)
ในงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (CBR)

(1) พกิดัของเอกสาร งานเขยีนชิน้นีม้ใิช “ตาํราท่ีวาดวยการจดัการ
ความรู” (Knowledge Management – KM) (ซึ่งหากผูอานมีความประสงค
จะอานตําราดีๆ วาดวยเรื่อง KM ก็มีอยูมากพอสมควรในบานเรา เชน 
งานของ วิจารณ พานิช, 2549 ประพนธ ผาสุขยืด, 2550 บดินทร วิจารณ, 
2547) หากแตเอกสารชิ้นนี้มีสถานะเปน “คูมืออานประกอบการฝกอบรม
เรื่องการนําเครื่องมือ KM มาใชในงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (CBR)” โดยแหลง
ที่มาของเนื้อหาเอกสารนี้ไดมาจาก “การประชุมเพื่อรวมดวยชวยกันสราง
ความรู” (Co-creation of knowledge) ระหวางทีมวิทยากร (ผูเขียนและทีม) 
ทีมจัดการประชุม (กลไก CBR ภาคอีสาน) และผูเขารวมประชุม (โหนด-
พี่เลี้ยง และทีมนักวิจัยชุมชนจาก 14 โครงการวิจัยภาคอีสาน) ในชวงเดือน
ธันวาคม 2564

 ถาใสเกยีรถอยหลังขยับไปอีกนดิวา การจัดประชุมศึกษารวมกนั
ครั้งนี้ทําไปเพื่อเปาหมายอะไร ก็จะไดคําตอบวา เนื่องจากในชวงป 2564 
บรรดาโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นทั้ง 14 โครงการที่แมจะมี “โจทยวิจัย
ที่แตกตางกันไป” บางโครงการทําเร่ืองเล้ียงโคเน้ือ บางโครงการทําเร่ือง
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ปาสาธารณะใกลเมือง ฯลฯ แตทวา ทั้ง 14 โครงการก็มีลักษณะรวมกันคือ
เปนโครงการตอเนื่อง และมี “โจทยรวม” ของทุกโครงการในป 2564 คือ
จะทําการขยายผลการทํางาน (extension) ของการดําเนินงาน โดยปกธง
ไววา ในการขยายผลการทํางานคร้ังนี้จะใชเครื่องมือและวิธีการที่แตกตาง
ไปจากท่ีเคยทําๆ มา คือจะมุงใช “การจัดการความรู” (KM) เปน
เครื่องมือในการขยายผล

 ดังนั้น จึงเห็นไดอยางชัดเจนวา เคร่ืองมือ KM ที่จะนํามาใช
ในครั้งนี้มีเปาหมาย/มีจุดหมายปลายทางอยูที่ไหน/เพื่ออะไร (เพื่อการ
ขยายผล) ซึง่หากพูดดวยภาษาของปลาทูโมเดลก็นบัวา ในสวนของหัวปลา
โดยเฉพาะ “ตาปลาน้ันใสแจว” วา เราจะจัดการความรูไปเพ่ืออะไร เพราะ 
“ความรูที่ถูกจัดการน้ันจะพรอมใชก็ตอเม่ือรูวา กําลังจะเอาความรูนั้น
ไปใชทําอะไร” ตาปลาที่ ใสแจวนี้ถือเปนหัวใจหองแรกของ KM 
(ดูรายละเอียดตอไป นี่เปนแคตัวอยางหนังโฆษณา) เรียกวา “ออกสตารท
ไดดี มีชัยไปกวาคร่ึง”

(2) ตนทุนความรูของโหนด/พี่เลี้ยง CBR ไมวางเปลา ผูเขียน
มสีมมตฐิานวา บรรดาโหนด-พีเ่ล้ียงและนกัวจิยัชมุชนทัง้ 14 โครงการทีเ่ขา
มารวมการประชุมครั้งนี้ เปนผูที่ “ไมวางเปลาในเรื่อง KM” อยางแนนอน 
ทัง้นีเ้นือ่งจากกระแสความรูเรือ่ง KM ทีแ่จงเกดิในโลกตะวนัตก (และญีปุ่น) 
เมื่อราวป ค.ศ.1970 และไดไหลบาเขามาในสังคมไทยราวๆ ชวงหลังของ
ทศวรรษ 2540 ความรูเรื่อง KM ไดรับการอาแขนตอบรับอยางดียิ่งจาก
ทุกวงการในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคธุรกิจเอกชน (ซึ่งมีเคมีเขากันดี
อยางยิ่งกับเร่ือง KM) ในสวนของภาคราชการน้ันก็ใหการตอนรับแนวคิด
เรื่อง KM ในระดับนาประทับใจถึงขนาดที่ KM มีสถานะเปนตัวชี้วัด
ความสาํเรจ็ตวัหนึง่ของการปฏิบตังิานเลยทีเดยีว สวนในสถาบนัการศกึษา
ซึง่มีงานผูกพันอยูกบัเร่ืองการสรางและการใชความรูอยูแลว กไ็มตองสงสยั
เลยวาภาคการศกึษาของไทยจะเปดรบัแนวคดิเรือ่ง KM อยางกระตอืรอืรน
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ขนาดไหน (ผูเขียนลองสํารวจหัวขอ “KM” เฉพาะในฐานขอมูลของจุฬาฯ 
เมื่อปลายป 2564 ก็พบวามีชิ้นงานศึกษาอยูประมาณ 2,000 กวาชิ้นท่ี
เกี่ยวของแบบตรงๆ เลย)

 ในสวนของภาคประชาสงัคม การขานรบัแนวคดิเรือ่งการจดัการ
ความรูกค็กึคกัไมแพวงการอ่ืนๆ ผูเขยีนวิเคราะหวา การเปดรบัแนวคิดเร่ือง 
KM อยางแพรหลายในสังคมไทยในชวงปลายๆ ทศวรรษ 2540 นั้น 
อาจจะมบีางสวนท่ีเปดรบัในลกัษณะแบบ “โหนกระแส” แตกค็งมหีลายสวน
ทีเดียวที่เปดรับแนวคิดนี้ดวยความตระหนักและความเขาใจถึงเรื่องความ
สําคัญของ “ความรู” วา “ความรูนั้นเปนอะไรที่มากไปกวาแคความรู
เสียแลว” เพราะความรูสามารถนําไปสูความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (มีวิชา
เหมือนมีทรัพยอยูนับแสน) ความรูสามารถแปลงเปนอาวุธนิวเคลียรได 
ความรูเปนเรือ่งการเมอืง ความรูเปนอาวธุสาํหรบัการแขงขนัทางเศรษฐกจิ 
ฯลฯ (ทีจ่รงิ สงัคมไทยมคีวามตระหนกัเรือ่ง “ความรูคอือํานาจ” มายาวนาน
พอสมควรแลว เชน ในนิทานพ้ืนบานหรือวรรณกรรมโบราณของไทย 
ก็ไดสาธิตใหเห็นวา แมแตความรูที่ดูเล็กๆ เชน การเปาป แตถามีความรู
ขั้นสุดยอดเชนพระอภัยมณี ก็สามารถเปาปใหนางยักษอกแตกตายได 
เปนตน)

 เม่ือกระแส KM พัดผานมาแรงขนาดน้ีในทุกแวดวงของสังคมไทย 
ผูเขยีนก็แนใจวา คนทํางาน CBR กค็งตองพลอยฟาพลอยฝนไดพบปะเจอะ
เจอกับแนวคิด KM อยางแนนอน (และจากการพูดคุยกับโหนดรุนอาวุโส
หลายทานก็ยืนยันเชนนั้น) ในแวดวง CBR จึงไดมีการศึกษาคนควา
เพื่อทําความรูจักและทําความเขาใจกับแนวคิด KM และบางแหงไดทดลอง
นํามาใชในภาระงานของ CBR บางแลว โดยการนํามาใชของแตละโหนดน้ี 
อาจจะมากบาง นอยบาง เขมขนบาง เจือจางบาง ตามความสนใจของ
แตละโหนด ดังตัวอยางงานวิจัย CBR บางชิ้นที่ไดนําเอาแนวคิดเรื่อง KM 
มาใชเปน “เคร่ืองมือชวยการศึกษา” เชน เกศสุดา สิทธิสันติกุล (2559) 
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ไดนําเคร่ืองมือการจัดการความรูในเรื่องความขัดแยงในการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติจากกรณีศึกษา 9 แหงใน 3 จังหวัดภาคเหนือ 
เพื่อนําชุดความรูที่ไดมาทดลองขยายผลในพื้นที่ใหม 1 แหง หรืออีก
ชิ้นงานหนึ่งของ บิน คงทน และคณะ (2560) ก็ไดใชเครื่องมือการจัดการ
ความรูเร่ืองการบริหารจัดการน้ําจากพื้นที่ที่เคยทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่น
ใน 5 หมูบาน เพื่อนําชุดความรูที่ไดมาขยายผลกับอีก 6 หมูบานใหม
ใหครบทั้งตําบลสําโรง อําเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน

 แตถึงแมชาว CBR จะรูจัก จะเขาใจ และไดนําเอาแนวคิดเรื่อง 
KM มาใชกนับางแลว แตทวาชะตากรรมของ KM กเ็หมอืนกบัแนวคดิใหมๆ  
ทัว่ไป คอืเม่ือแพรหลายขยายตัวมากข้ึนๆ กม็กัจะออกอาการเพ้ียนอันเน่ือง
มาจากการขาดความเขาใจอยางถองแทหรอืเขาใจอยางขาดๆ เกนิๆ ดงัเชน
งานวิจัยสํารวจผลการนําเอา KM มาใชในหนวยงานภาครัฐเม่ือป 2550 
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2550, อางจาก ณนัศภรณ นิลอรุณ, 2552) 
ไดพบปญหาหลักๆ 4 ปญหาในการนําเอา KM มาใชในหนวยงานรัฐ 
ซึ่งหนึ่งใน 4 ปญหานั้นก็คือ ความเขาใจของเจาหนาที่ในเรื่อง KM 
ยังไมชัดเจนเพียงพอ (อีก 3 ปญหาก็เปนเรื่องการสนับสนุนจากเจานาย 
บทบาทของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่อง KM การสนับสนุนดาน
ทรัพยากรตางๆ)

 ความเขาใจทีแ่ตกแถวออกไปในเร่ือง KM ทาํใหในงานเขียนของ 
วิจารณ พานิช ผูขับเคลื่อนคนสําคัญเร่ือง KM ในประเทศไทยตองออกมา
พูดแบบ “โปรดฟงอีกครั้ง” วา “อะไรบาง 6 ประการท่ียังไมใชงาน KM” 
(ดรูายละเอยีดในตอนตอไป) และแมวาหนวยงานหลกัของภาครฐั เชน กพร. 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ซึ่งเปนฟนเฟองตัวหลัก
ในการขับเคลื่อนเรื่อง KM ในหนวยงานภาครัฐจะระบุอยางชัดเจนวา 
การจัดการความรูนั้นไมใชเปาหมายของการทํางาน หากแตเปนเพียงแค 
“เคร่ืองมือชวยการทํางาน” (tool) แตเม่ือมีเงื่อนไขก่ึงชักชวนนิดๆ 
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กึง่บังคับหนอยๆ ใหมกีารทํา KM ในทุกหนวยราชการ การทํา KM ในหลาย
หนวยงานก็เคลื่อนคลอยเขาสูโหมดของ “เปาหมาย” ไปไดทั้งแบบที่ตั้งใจ
และไมตั้งใจ

 จากเหตุผล 2-3 ประการท่ีกลาวมาขางตนนี้ คือแมวาโหนดและ
นักวิจัยชุมชนจะมีตนทุนหนาตักความรูเรื่อง KM อยูในระดับหนึ่ง แตเมื่อ
จะมีการนํา KM มาใชในป พ.ศ.2564 นี้ในรูปแบบการใช KM ในระดับสูง 
คือมีสถานะเปน “โจทยหนึ่งของหัวขอวิจัย” และจากขอเท็จจริงท่ีไดกลาว
มาแลววา การนําแนวคิด KM มาใชนั้นมักจะมีขอติดขัดเร่ืองความเขาใจ 
KM ที่กะพรองกะแพรงของผูใช ดังนั้น เพื่อเปนการลดระดับความเสี่ยง
ในการนํา KM มาใชงานคร้ังนี้ การจดัการประชุมในเดือนธันวาคม 2564 นี้
จงึเปนเสมอืน “การโหลดซํ้า” (Reload) เพือ่เคลยีรพืน้ทีค่วามเขาใจเร่ือง KM 
ของทีมงานวิจัยชุมชนใหใสกระจางกอนจะนําไปใชงานนั่นเอง

(3) แนวคิด KM ถึงจะแก แตก็ยังเทอยู: KM never die 
ถึงแมแนวคิด KM จะไหลบาเขามาในสังคมไทยตั้งแตชวงปลายๆ ทศวรรษ 
2540 และเคยมีกระแสความนิยมแบบกราฟพุงขึ้นสูงยิ่ง (ในชวงเวลาน้ัน 
ใครไมทําวิจัยหรือไมพูดเร่ือง KM ก็คงตกกระแส !!) แตก็เปนธรรมดา
ของโลกที่เมื่อมีขาขึ้น ก็ตองมีขาลง ดังนั้น เมื่อผานไปสักหนึ่งทศวรรษ 
แนวคิดเรื่อง KM ก็ตองหลีกทางใหกับแนวคิดใหมๆ ที่เขามาแทนที่ กระแส
ความสนใจเรื่อง KM จึงลดลงสู “ระดับปกติ” แตทวาก็ไมถึงกับหลุดจาก
กระแสความสนใจไปเลย ผูเขียนยังพบวามีงานศึกษาเรื่อง KM ในแวดวง
ตางๆ อยางตอเน่ือง (ในระดับปกติ ไมกระด๊ีกระดาแบบชวงกอนหนานี้) 
มาจนถงึชวงปจจบุนัคอืทศวรรษ 2560 นี ้เรยีกวา KM นัน้ แมจะเปนแนวคดิ
เกาแก แตก็ยังเทอยูก็คงพอได (ผูเขียนวิเคราะหวานาจะเปนเพราะแนวคิด 
KM เปนอาวุธสําคัญชิ้นหนึ่งของสังคมท่ีมีความรูเปนฐาน – knowledge-
based society)
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 และนบัตัง้แตแนวคดิเรือ่ง KM ไดแจงเกดิมาตัง้แตราว ค.ศ.1970 
เมื่อเวลาผานไปสัก 30-40 ปที่มีการนําแนวคิด KM มาใช ปญหาหนึ่งที่
คอยๆ กอตัวมาเล็กๆ (แบบมะเร็ง) ก็คอยๆ ขยายตัวมากขึ้น ปญหานั้น
ก็คือ ปญหาเรื่อง “ลําดับชั้นของความรู” ที่นํามาจัดการ กลาวคือ 
ในขณะท่ีเราคิดวา เรากําลงัจัดการ “ความรู” อยูนัน้ แตแทจรงิแลว เรากําลัง
ตกเปนฝายที่ถูก “ความรู” จัดการอยูตางหาก เพราะวา สิ่งท่ีเราคิดวาเปน 
“ความรู” (knowledge) นั้น แทจริงแลวเปนเพียงแค “ขอมูลดิบ” (Data) 
หรือ “สารสนเทศ” (Information) เทานั้น ถาเทียบกับเกมโปลิศจับขโมย
ก็คือ ตํารวจจับไดแคปลาซิวปลาสรอย แตไมไดตัวการใหญ

 จากปญหาเรื่อง “ลําดับชั้นของสิ่งที่นํามาจัดการ” ในชวงป 
ค.ศ.2007 Danny P. Wallace (2007) จึงไดนําเสนอแนวคิดเรื่อง DIKW 
Pyramid มาเปนยาแกปญหาการจับผิดตัวที่กลาวมาแลว และวิกิพีเดีย 
(2550) ก็ไดนําเอาแนวคิดใหมเรื่องปรามิด DIKW นี้มา “ปรับคํานิยามใหม” 
(Redefi nition) ของ “การจัดการความรูวาคืออะไร” อันถือวาเปน Version 
ลาสุดของคํานิยามของ KM (ที่เคยมีอยูอยางหลากหลายจนลายตา)

 ในงานศกึษารวมกนัของโหนดและนกัวจิยัชมุชน CBR ภาคอสีาน
ครั้งนี้ จึงไดเอาจริงเอาจังกับ “คํานิยาม version รุนลาสุดของ KM” คือ 
DIKW Pyramid ทั้งดวยการรวมกันศึกษาแนวคิดนี้อยางละเอียด และ
ทั้งลงมือทดลองปฏิบัติแยกแยะลําดับชั้นของความรูและพาความรูขึ้น
ชั้นไตระดับไปตามข้ันปรามิดดวย

 อนึ่ง สําหรับเนื้อหาเร่ือง KM ในเอกสารช้ินนี้ เปนการนําเอา
แนวคิด KM ที่เรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งจากภายนอกและภายใน 
CBR เอง โดยไดทําการศัลยกรรม ปรับแตง ดัดรูปความรูทั้งหลายให
เหมาะเจาะลงตัวกับภารกิจของงาน CBR อันเปนไปตามหลักการของ KM 

นั่นเอง

14 เครื่องมือการจัดการความรู� (KM) ในงานวิจัยเพื่อท�องถิ่น (CBR)



Sect 1

Sect 4

Sect 3
KM
ในงาน
CBR

Check Stock
ความรู�

+
ประวัติ

ความเป�นมา
KM

ภาพรวม Tool 4KM

(3.1)

(3.2)
(3.3)

Model/Process 

โมเดลปลาทู
(วิจารณ�/
ประพนธ�) SECI

(Nonaka)
“วงเกลียวแห�งความรู�”

6 step
Marquardt 

(1996)

Sect 2

คํานิยามCommon 
keyword 

นพ.วิจารณ� 
(สคส. 2547) 

Nonaka (1995)

DIKW Pyramid
(Wikipedia)
(Danny P. Wallace, 2007)

กพร.
(2549) 

 สาํหรบัขอบเขตของเนือ้หาเรือ่ง KM ในงาน CBR จะมดีงัทีแ่สดง
ในภาพนี้ 
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1ส่วนที่

ในส่วนที่ 1 น้ี จะประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คอื
(1) การเช็กสต๊อกต้นทุนความรู้เดิมเรื่อง KM ของผู้เข้าร่วมประชมุ
(2) ประวัติความเป็นมาของแนวคิด KM

check stock
และประวัติ



(1) การเช็กสต๊อกต้นทุนความรู้เดิมเรื่อง KM 
 ของผู้เข้าร่วมประชุม

ดังที่ไดเกริ่นมาแลววา งานของฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นนั้นเปน 
“ระบบเปด” (open system) ดังนั้น คนทํางาน CBR จึงมีการเปดรับแนวคิด
ใหมๆ ในการทํางานที่พัดผานเขามาในสังคมความรูของไทยอยูอยาง
สม่ําเสมอ จึงแนใจไดวา ชาว CBR คงจะไมวางเปลาอยางแนนอนในเรื่อง 
KM (มีตัวอยางของหลักฐานวา ในป พ.ศ.2545 ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
ซึ่งในขณะนั้นเรียกวา “สํานักงานภาค” ไดจัดการประชุมใหญเรื่อง “ชุมชน
ทองถิ่นกับการจัดการความรูโดยอิสระ” ที่แสดงจุดยืนของ CBR ในเรื่อง 
KM อยางชัดเจน) แตในอีกดานหนึ่ง เราก็มีขอเตือนใจวา เมื่อเราจะนําเอา
เคร่ืองมือการจัดการความรูมาใชงานน้ัน เราก็ตองมีความเขาใจท่ีกระจางชัด
ในระดับหนึ่ง มิฉะนั้น เราอาจจะเปนฝายที่ถูกความรูจัดการเอาได

ดังนั้น เพื่อทดสอบใหแนใจวา ผูเขาอบรมมีสตอก (stock) ความรู
เรื่อง KM มากนอยแคไหน (รวมทั้งมีสิ่งปนเปอนมาดวยหรือเปลา) ทางทีม
ผูจัดการประชุมจึงไดจัดใหมี “ชวงเช็กสตอกความรูเรื่อง KM” ของผูเขารวม
เปนอันดับแรก เพื่อจะให “การออกแบบเน้ือหาของการประชุม” ครั้งนี้ 
เปน “การอบรมแบบสั่งตัด” (ไมใชสําเร็จรูปหรือสูตรเดียวกันทั่วประเทศ) 
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จะไดไมไปเติมซํ้าความรูที่มีอยูแลว หรือไมพลาดที่จะเติมความรูที่ยัง
ขาดอยู

เครื่องมือที่ใชเช็กสตอกความรูเปนคําถาม 3 คําถาม ที่เปนเหมือน
เสาวัดระดับน้ํา ดังนี้

• คําถามที่ 1: เวลาเราไปเรียนเอาความรูจากมหาวิทยาลัย/
  โรงเรียน ทําไมจึงไมตองทํา KM

• คําถามที่ 2: การขยายผล (ซึง่เปนโจทยรวมของท้ัง 14 โครงการ) 
  แบบที่ทํา KM หรือไมไดทํา KM มีขอเหมือน-
  ขอตางกันอยางไร

• คําถามที่ 3: ในการออกแบบกิจกรรมในงานวิจัย (activity-
  design) แบบที่ทํา KM จะแตกตางจากการ
  ออกแบบกิจกรรมแบบท่ีไมมีการทํา KM อยางไร

กระบวนการที่ใช คือการแบงกลุมยอย 3 กลุม ใหสมาชิกแตละคน
ตอบคําถามของตัวเองลงในบัตรคํา แลวนําคําตอบมาอภิปรายแลกเปล่ียนกัน
ภายในกลุมยอยกอน และปดทายดวยการนําขอสรุปของแตละกลุมยอย
มานําเสนอเพ่ือเรียนรูรวมกันในกลุมใหญ

ประมวลคําตอบขอที่ 1: การเรียนในมหาวิทยาลัยหรือใน
โรงเรียน ทําไมไมตองทํา KM เพราะ

(1) เนื้อหาความรูในมหาวิทยาลัยอยูในรูปแบบของหลักสูตรแบบ
สาํเรจ็ คอืมกีารจัดการความรูมาใหเสรจ็สรรพแลว (ready-made knowledge) 
มีมาตรฐานหรือมีนโยบายกํากับ คนเรียนจึงไมตองมาจัดการความรูอีก

(2) เปาหมายของการเรียนในมหาวิทยาลัย/โรงเรียน ผูเรียนเรียน
เพื่อมุง “รับ” ความรูเปนหลัก ไมไดเรียนเพื่อมุง “สราง” หรือ “นําความรู

ไปใชประโยชน” ในภาคปฏิบัติ (ยังไมตองพูดเลยไปถึงเรื่องการนําความรู
ไปขยายผล) จึงไมตองจัดการความรู
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(3) เปาหมายสวนใหญของผูเรียน คือมุงเฉพาะผลการเรียน เชน 
เกรด หรอืเพ่ือใหสอบผาน เปาหมายของการไดความรูอยางแทจรงิเพ่ือนาํ
ไปใชประโยชนอาจจะอยูในลําดับทายๆ

(4) ทศิทางของการเรียนมักถกูกาํหนดมาจากกระแสของสังคม หรอื
ของมหาวิทยาลัย/โรงเรียนเปนหลัก ไมไดกําหนดมาจาก “ความสนใจ
ของผูเรียน”

(5) รูปแบบการเรียนรู เนนผูสอนเปนหลัก และมีการเรียนรูแบบ 
“บนลงลาง” (ซึ่งไมสมพงศกับ KM ซึ่งเปนความรูที่สรุปมาจากการปฏิบัติ
แบบ “ลางขึ้นบน”)

(6) รปูแบบการส่ือสารเพ่ือการเรียนเปนแบบ “ทางเดียว” (one-way 
communication) ที่ไมเขากับ KM ซึ่งเปน “การสื่อสารแบบสองทางหรือ
รอบทิศทาง”

(7) ในบางกรณี อาจจะมีการใชเคร่ืองมือยอยๆ ของ KM บาง
แบบไมรูตัว เชน มีการจดบันทึก มีการคนควา มีการเขียน refl ection 
แตทวา “ไมครบเครื่องเร่ือง KM”

(8) อาจเปนไปไดวา มีการทํา KM แตทวาผูเรียนไมรูจักเองวา 
“นี่เปน KM”

ทีม่าของคําถามทีเ่ปนเหมอืนไขควงตวัแรกท่ีจะเจาะเปดระดบัความ
เขาใจเร่ือง KM ของผูเขารวมประชุมกค็อื วธิกีารตรวจสอบสตอกความเขาใจ
เรื่อง KM ที่นาจะใชการไดดีวิธีหนึ่งก็คือ การเทียบเคียงกับส่ิงที่ดู
คลายๆ กันแตจริงๆ แลวแตกตางกัน และเปนส่ิงท่ีผูตอบมีประสบการณ
ผานมา จึงจะสามารถตอบได

จากคําตอบทั้ง 8 ขอ ผูเขียนมีความเห็นวา ผูเขารวมมีระดับความ
เขาใจวา KM คืออะไร แตกตางจากวิธีการทํางานกับความรูในแบบอ่ืนๆ 

(เชนในมหาวิทยาลัย/ในโรงเรียน) ในแงไหน ในระดับที่นาพึงพอใจ (ผาน ! 
คุณไดไปตอขอ 2)
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ประมวลคําตอบขอท่ี 2: การขยายผลแบบที่มีการทํา KM 
(เชน ป 2564) กับแบบอื่นๆ ที่ไมไดทํา KM มีขอเหมือน-ขอตางกัน
อยางไร

คาํถามขอนีต้ดัตรงเขามาสูโจทยการวิจยัรวมของท้ัง 14 โครงการ คอื
เร่ืองการขยายผลซึ่งกอนหนานี้ คนทํางาน CBR ไดมี “วิธีการตางๆ 
ในการขยายผล” ใชอยูแลว (แตเปนแบบยังไมไดทํา KM) แตในป 2564 นี้ 
ทุกโครงการจะใสตัวแปรใหมคือ KM เขาไป ทางทีมผูจัดประชุมจึงอยาก
จะตรวจสอบวา ทีมนักวิจัยได “มองไปขางหนา” วา KM จะสรางมูลคาเพิ่ม
ตองานขยายผลในแงไหนไดบาง สรุปคําตอบมีดังนี้

ขยายผลแบบทํา KM ขยายผลแบบไม�ได�ทํา KM

(1) การทํา KM ทําใหเห็น 
“ชองวางของความรู” 
(identify knowledge gap)

(1) ขอมูลที่เอาไปขยายผล
อาจจะกระจัดกระจาย 
ตกหลน ไมครบถวน

(2) KM ชวยสนับสนุนกรอบของ
การขยายผลใหชัดเจนมากข้ึน

(2) ทําใหมีแตรูปแบบการเรียนรู
แบบเดิมๆ วิธีการจัดการ
แบบเดิมๆ ไมเกิดความรูใหมๆ

(3) KM ชวยใหมีการจัดการขอมูล
อยางมีระบบมีขั้นตอน

(3) อาจเกิดความสับสนของขอมูล

(4) KM ทําใหเกิดการทบทวนความรู
ที่มีอยู (ทําใหมั่นใจที่มีหนาตักอยูบาง) 
ทําใหนาเชื่อถือ/เอามาใชประโยชน
ไดจริง และยอนกลับไปทบทวนได

(4) ขาดการเรียนรูจากแหลงอื่นๆ

(5) สามารถเอาความรูมาจาก
ประสบการณมาใชทํางานได

(6) เกิดการถายทอดองคความรู
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จากขอมูลคําตอบ ผูเขียนมีความเห็นวา ผูเขารวมเร่ิมมองเห็น 
“มูลคาเพิ่ม” ของการนํา KM มาเปนผูชวยของการขยายผล โดยเริ่ม
เห็นตั้งแตระดับบันไดข้ันตน คือการเพ่ิมมูลคาใหกับ “ขอมูล” (data) 
บันไดข้ันสองก็เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับ “ความรู” (knowledge) และสงผลถึง
บนัไดขัน้สามคอื “ประสทิธิผล” (eff ectiveness) ของการขยายผล (คอืทาํงาน
เขาเปา) แตดูเหมือนแงมุมท่ียังขาดหายไปก็คือ การเปนผูชวยของ KM ในแง 
“ประสทิธภิาพ” (effi  ciency) ของการขยายผล เชน ทาํใหขยายผลไดรวดเรว็
มากขึ้น สะดวกมากข้ึน ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดมากขึ้น เปนตน

ประมวลคําตอบขอที่ 3: การออกแบบกิจกรรมแบบมี KM 
จะแตกตางจากท่ีเคยทํา (แบบไมมี KM) อยางไร

เบือ้งหลงัไขควงตวัที ่3 นีก้ค็อื การเนนเรือ่งการใชประโยชนจาก KM 
ในการทํางานโดยเฉพาะในขั้นตอน “การออกแบบกิจกรรม” เนื่องจาก 
CBR มีคาถาสําคัญวา การออกแบบกิจกรรมเพื่อสรางผลลัพธ
การเปลี่ยนแปลงน้ัน จะไมใชวิธีการ “เอากิจกรรมแบบเดิมๆ ที่เคยใชมา
ทุกครั้งไป” (ดูงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยน) หรือ “แบบที่คิดเอาวา” แตทวา 
“การออกแบบกิจกรรม” (activity design) น้ันจะตองมาจาก “ขอมูลท่ีเก็บมา
และผานการวิเคราะห-สังเคราะห” (activity designed on information) 
ดงันัน้ หากมีการจัดการ “ขอมลู” ใหมมีลูคาเพ่ิมขึน้เทาใด กจ็ะสงผลสะเทือน
ตอไปยังการออกแบบกิจกรรมมากข้ึนเทานั้น

คําตอบเรื่อง KM เปนตัวชวยในการออกแบบกิจกรรมมีประมาณนี้
(1) ทําใหการออกแบบกิจกรรมทําไดตรงเปา ถูกกาลเวลา ถูกท่ี ถูกคน
(2) ทําใหการออกแบบกิจกรรมมีทิศทางท่ีเขากับนโยบาย/ยุทธศาสตร

ขององคกร
(3) ทาํใหการออกแบบกจิกรรมอยูบนฐานความรูและประสบการณ

เดิมของคนทํางาน
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(4) ทาํใหการออกแบบกจิกรรมสามารถผนวกเอาภมูปิญญาทองถ่ิน 
(ในภาษา KM คือ tacit knowledge) เขามาใชประโยชนดวย

(5) ทําใหมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความรูระหวางกัน

(6) เน่ืองจาก KM เปนกระบวนการท่ีทําใหขอมูลมีลักษณะจับตองได 
(เชน มกีารบนัทึก มกีารเลาเรือ่ง) ทาํใหสามารถนาํเอาขอมลูมาใชประโยชน
ไดจริงในการออกแบบ

(7) ทําใหการออกแบบกิจกรรมแตละคร้ังสามารถจะหวัง “ผลลัพธ
ไดแบบหลายเดง” (เชน outcome chain) เกิดผลลัพธมากกวา “ตัวกิจกรรม
เทานั้น”

(8) ทาํใหออกแบบการติดตามและประเมินผลกจิกรรมไดชดัเจนข้ึน

 กลาวโดยสรปุ จากกิจกรรมการเชก็สตอกความรูเดมิเรือ่ง KM ของ
กลุมผูเขารวมประชมุ ชวยใหทมีผูจดัการประชมุพอจะอานคาระดบั
ความมากนอยเรื่องความเขาใจ KM ไดวา กลุมผูเขารวมประชุม
มีความรูเกี่ยวกับ KM ในระดับพื้นฐานแลว ตั้งแตรูวา KM นาจะ
เปนอะไร ไมเปนอะไร แตกตางจากความรูแบบอื่นๆ ยังไง รวมทั้ง
พอเขาใจประโยชนที่จะไดจากเครื่องมือตัวนี้ในแงมุมตางๆ

  แตทวา ส่ิงท่ียังไมปรากฏในสตอก และจะมาเปนเน้ือหาความรู
ทีก่ารประชุมคร้ังนีจ้ะตอยอดจากรากฐานท่ีดแีลว กเ็ชน การจําแนก
ประเภทของความรู การบริหารจัดการความรูประเภทตางๆ 
ซึ่งตองใชลีลากระบวนทาที่แตกตางกัน การเคล่ือนยายไปมา
ระหวางความรูแบบตางๆ รวมท้ังข้ันตอน/โมเดลการจัดการความรู
อยางครบเครื่องและครบวงจร เปนตน
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(2) ประวัติความเป็นมาของแนวคิด KM

(2.1) ประวัติศาสตรมีหลาย version ในแวดวง CBR เมื่อเริ่มตน
ดําเนินการงานวิจัยนั้น มักจะมีการนําเคร่ืองมือที่เรียกวา Timeline 
(เสนแหงกาลเวลา) มาใชในการเก็บขอมูลประวัติของชุมชน พัฒนาการ
ของกลุมวิสาหกิจ หรือตํานานของสถานท่ีตางๆ ในชุมชนอยูเสมอตั้งแต
ชวงตนน้ําของการทําโครงการ Timeline นั้นเปนเครื่องมือที่มีคุณลักษณะ
สําคัญคือใชเก็บขอมูลเพื่อ “สองอดีต ดูปจจุบัน และแลไปยังอนาคต” 
โดยใชขอมูลที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของชุมชน-กลุม-หนวยงาน และ
คนหาสาเหตุ/ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เครื่องมือ Timeline นี้วางอยูบนความเชื่อที่วา “ถาไมรูที่มา 
ถาไมเห็นที่ไป ก็คงจะมีแตอันเปนไป” (ที่ไมไปสูสุคติดวย)

 ผลจากการใชเคร่ืองมือ Timeline ในการศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของชุมชน-กลุม-หนวยงานมายาวนานพอสมควร คน CBR ก็ไดบทเรียน
ชุดความรูวา ไมวาจะเปนตํานานของหมูบาน ประวัติที่มาของกลุม หรือ
ประวัติของชื่อหมูบาน ก็มักจะมีหลาย Versions แลวแตวาเราไปเก็บขอมูล
มาจากใคร/คนกลุมไหน และวิธีการเลาประวัติในแตละ versions นั้น 
กม็เีปาหมายทีแ่ตกตางกนั การใชเกณฑในการแบงยคุสมยัของหมูบานหรอื
ของกลุมก็อาจจะแตกตางกันไปดวย

 ฉันใดก็ฉันนั้น การเลาประวัติความเปนมาของแนวคิด KM 
ก็เปนไปในลักษณะเดียวกันกับตํานานของหมูบานเชนกัน ในท่ีนี้ ผูเขียน
จะลองยกตัวอยางวิธีการเลาพัฒนาการของแนวคิด KM มาใหดูสัก 
2 versions ดังนี้

ส�วนที่ 1 • check stock และประวัติ 23



 Version ที่ 1 แบงประวัติการจัดการความรูเปน 3 ยุคคือ
 • ยุคที่ 1: ยุคเนน IT เนนการจัดการความรูที่เปนการ

จัดกระทํากับขอมูลโดยใชเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอร
มาชวยจัดเก็บ ยุคนี้เริ่มในราวๆ ป ค.ศ.1960-1970

 • ยุคท่ี 2: ยุคเนนตัวคน เนนการจัดการความรูที่ตัวคน 
เริ่มประมาณป 1995 ที่ โนนากะและทาเกชิ (Nonaka & 
Takeuchi) พยายามจะดงึความรูทีม่อียูในตวัคน (ทีเ่รยีกวา 
Tacit knowledge) และเอามาสรางฐานความรู บวกรวมกับ
การรวบรวมขอมูล-ความรูจากแหลงความรูอื่นๆ (ที่เรียก
วา Explicit knowledge) ทีม่อียูในองคกรเพือ่กระตุนใหเกดิ
มีการเผยแพรและใชประโยชนกันภายในองคกร

 • ยุคที่ 3: ยุคเนน CoP เร่ิมมีการเนนการสรางกลุมคน
ที่มีฐานความรูในดานเดียวกัน (ที่เรียกวา “ชุมชนแนว 
(หรือนัก) ปฏิบัติ” Community of Practice – CoP) มีการ
จัดโอกาสทั้งพื้นที่และเวลาใหกลุมคนเหลานี้มาถายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ซึ่งจะทําใหการถายทอดความรู
สะดวกขึน้ การหมนุรอบของความรูมคีวามรวดเรว็มากขึน้ 
สงผลสืบเนื่องใหความรูใหมๆ ไดแจงเกิดมากขึ้น สงแรง
สะเทือนตอไปถึงการมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
ในการตัดสินใจขององคกร และย่ิงในชวงทายๆ ของยุคท่ี 3 
ที่มีการสื่อสารแบบ online ที่สะดวก รวดเร็ว ใชไมยากนัก 
มีประสิทธิภาพ ก็ยิ่งชวยเอื้ออํานวยใหการทํา KM เปนไป
ไดอยางดี 

 จากประวัติของ KM ใน version ท่ีเลามาน้ี ผูเขียนวิเคราะหวา 

เปนประวัติของ KM ที่คอนขางจะอยูในขอบเขต/แวดวงขององคกร
ภาคธุรกจิเปนสวนใหญ โดยอาจจะไมรวมอาณาเขตไปจนถึงภาคสวนอ่ืนๆ 
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เชน หนวยราชการ กลุมนักพัฒนาองคกรเอกชน (NGOs) หรือกลุมของ
ชาวบาน เปนตน

 Version ที่ 2 วิธีการเลาเรื่องประวัติของ KM ใน version นี้ 
ไดกําหนดพิกัดของ KM เอาไววา กอนหนาท่ีจะมีการพัฒนา “ศาสตร
แหงการจัดการความรู” นั้น ถือกันวาความรูสวนใหญถูกสรางขึ้น
โดยนักวิชาการ มีความเปนวิทยาศาสตรที่เนนความรูที่เปนเหตุเปนผล 
มีการจําแนกแยกแยะเปนความรูเฉพาะสาขา และเนนความรูที่ลุมลึก 
มคีวามเปนวชิาการเฉพาะดาน (Specialization) แตเมือ่มกีารพฒันาศาสตร
แหง KM ขึ้นมา ก็ทําใหเกิดความรูอีกแบบหน่ึงขึ้นมา จากแหลงสราง/
ผลิตความรูอีกแบบหนึ่ง มีวิธีการสราง/ผลิต/ถายทอดความรูอีกแบบหนึ่ง 
และที่สําคัญคือมีเปาหมายเกี่ยวกับความรูอีกแบบหนึ่ง

 ใน version นี้ ไดแบงยุคของการจัดการความรูออกเปน 
3 ยุค โดยเกณฑที่นํามาใชแบงยุคสมัยคือ SECI Model ที่พัฒนาขึ้นโดย 
Nonaka & Takeuchi (1995) จึงไดประวัติของ KM เปน 3 ยุค ดังนี้

 • ยุคที่ 1: ยุค Pre-SECI ในยุคนี้ การจัดการความรูจะเนน
ที่การจัดการสารสนเทศ (Information management - 
ซึง่ปจจบุนัมกีารจดัการเรยีนการสอนในสาขานีต้ามสถาบนั
การศึกษา) โดยมุงเนนที่การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เพ่ือประมวลขอมูลสําหรับชวยในการตัดสินใจ 
(ตัวอยางใน CBR ก็เชนการเก็บขอมูล Supply และ Demand 
ของปริมาณน้ําในชุมชน เพื่อมาประมวลตัดสินใจวา 
ควรจะเปลีย่นประเภทของพชืท่ีจะปลกูในหนาแลงหรอืไม/
อยางไร)

 • ยุคที่ 2: ยุค SECI ในยุคนี้จะเนนการจําแนกแยกแยะ

ประเภทความรูออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือความรูฝง
ในตัวคน (Tacit knowledge – TKn) และความรูชัดแจง 
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(Explicit knowledge – EKn) หลังจากแยกแยะแลว ก็สนใจ
จะศึกษา “การแปลงรางสลับไปมา” ระหวางความรูทั้ง 
2 ประเภทน้ี (ดูรายละเอียดในตอนตอไป) สําหรับแงมุม
ของการใชประโยชน จะสนใจการใช KM เปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในองคกร เพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันกับองคกรอื่นๆ

 • ยุคที่ 3: ยุค Post-SECI ยุคนี้เปนยุคท่ีเริ่มจะไมแบงขั้ว
ความรูวาเปนความรูฝงในตัวคนหรือความรูชัดแจง แตจะเนน
ในเชิงบูรณาการความรูทกุชนิด และเร่ิมตัง้เปาของการใช 
KM ใน 2 เปาหลกัๆ คอืการใช KM เพ่ือเพิม่เหลีย่มมมุของ 
“องคกรทํางาน” ใหมีมิติของ “องคกรแหงการเรียนรู” 
(Learning Organization – LO) ไปพรอมๆ กัน และเปาท่ีสอง
ก็คือ การใช KM เพื่อการสรางนวัตกรรม (Innovation) 
ไมวาจะเปนตวัผลติภัณฑหรอืกระบวนการทาํงานในองคกร

(2.2) ขอนาํเสนอประวตั ิKM อกี version หนึง่ ผูเขยีนขอนาํเสนอ
ประวัติของ KM ในอีก version หนึ่ง ใน version นี้ เริ่มตนจาก “ขอตกลง
เบื้องตน 3 ขอหลักๆ” คือ

 ขอตกลงที่ 1: แหลงที่ผลิต สราง และใชความรูในสังคมนั้น
มีอยางหลากหลาย (เหมือนแหลงพลังงาน) ไมวาจะเปนในโรงงาน 
องคกรธรุกจิ สถานประกอบการ หนวยงานรฐัในทองถิน่ สถาบนัการศกึษา 
(เจาเกา) กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาสาสมัครดานส่ิงแวดลอม ฯลฯ

 ขอตกลงท่ี 2: ความรูที่ถูกผลิตขึ้นในแตละแหลงนั้น ตางมี
การไหลเวียนถายเทถึงกันและกันแบบทุกทิศรอบทาง

 ขอตกลงที่ 3: หากเราเปรียบเทียบแนวคิด KM เปนเสมือน
แมน้ําสายหนึ่งที่ไหลผานภูมิประเทศและสถานที่ตางๆ เมื่อไหลผานไป
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ในแตละที่ แมน้ํายอมมีการเปลี่ยนสีสัน เปลี่ยนความขุนใส เปลี่ยนคา pH 
ฯลฯ เพราะการสัมผัสกับลักษณะเฉพาะของแตละพื้นท่ี ฉันใดก็ฉันนั้น 
แนวคิดเรื่อง KM เมื่อไหลผานเขาไปในแวดวงตางๆ ไมวาจะเปน
องคกรธุรกิจ สถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ ภาคประชาสังคม ก็ยอม
มกีารเปลี่ยนแปลงสีสัน ระดับความขุนใส คา pH ของน้ํา ฯลฯ เชนกัน

 จากการอานขอมูลเกีย่วกับพฒันาการของแนวคิด KM ผูเขยีน
พบวา แนวคดินีเ้ปนแนวคิดทีผ่านมาหลายมอื เปรยีบเสมอืนสายน้าํทีไ่หล
ผานสถานที่/พื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศแตกตางหลากหลาย ดวยเหตุนี้ 
เมื่อเราหยิบจับเอาคํานิยามของ KM ที่มีมากมายนับเปนเรือนรอยมา
แยกแยะวิเคราะหดู เราก็จะมองเห็นรอยปนเปอนหรือวัสดุแขวนลอยของ
พื้นที่ตางๆ ที่แนวคิด KM ไดไหลผาน

 ในสวนประกอบยอยๆ ของคํานิยามท่ีหลากหลายน้ัน 
บางครัง้นอกจากจะ “แตกตางกนัแลว” กย็งั “ขดัแยงกนัอกีดวย” เชน สถานะ
ของความรูที่นํามาจัดการแลวนั้นจะถือวาเปน “สินทรัพยขององคกร” 
(private goods/asset) หรือเปน “สมบัติสาธารณะ” (public goods) กันแน 
ความขัดแยงในแนวคิด KM ดังกลาวจะสงผลในขั้นตอไปถึงภาคปฏิบัติการ 
เชน ในการไปแลกเปลีย่นความรูนัน้ เราตองไมนาํเอา “ความลบัของบรษิทั” 
ออกไปเผยแพร หรือเราอาจจะบอกไดแต “สูตรสําเร็จทั่วๆ ไป” แตตอง
ไมบอก “เคล็ดลับวิชาขององคกร” เปนตน ในเอกสาร Knowledge for 
Development (1998/99) ของธนาคารโลกท่ีถือเปนเอกสารเปดตัวชิ้น
สําคัญในเรื่อง KM ในวงกวาง ก็ไดกลาวถึง “ขออิหลักอิเหล่ือ” ดังกลาวนี้
เอาไว

 จากขอตกลงท้ัง 3 ขอ ผูเขียนขอนําเสนอประวัตคิวามเปนมา
ของแนวคิด KM อีกสัก version หนึ่ง โดยแบงยุคสมัยของ KM ออกเปน 
3 ยุค โดยใชแนวคิดเร่ือง “การเปลี่ยนสีสันเมื่อ KM ไหลผานเขาไปในแตละ
วงการ” เปนเกณฑแบง
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 • ยุคที่ 1: KM แจงเกิดในแวดวงธุรกจิ ในราวๆ ชวงปลาย
ทศวรรษ 1960 ตอกันกับทศวรรษ 1970 เปนยุคท่ีระบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมเร่ิมกาวเขาสูขั้นตอน “ทุนนิยม
การจัดการ” (Managerial capitalism) ความอยูรอดหรือ
ความรุงโรจนของแตละบรษิทัจะอยูทีค่วามสามารถในการ
บรหิารจดัการของบริษทันัน้ๆ ในชวงเวลาน้ี Peter Drucker 
เจาพอสายบริหารธุรกิจตั้งขอสังเกตวา เกิดปรากฏการณ
การซื้อตัว “บุคลากรประเภทหนึ่ง” ที่ภาษา KM เรียกวา 
“พนักงานความรู” (Knowledge Worker) อันไดแก “บรรดา
ตําแหนงผูจัดการระดับตางๆ” ซึ่งในโครงสรางของ KM 
ถือวาเปน “หวงโซขอกลาง-ผูจัดการความรูระดับกลาง” 
(เชื่อมตอระหวางผูบริหารระดับสูงกับพนักงานท่ัวไป) 
(เปนการปดฉากยุค “ผูจัดการของขา ใครอยาแตะ”) 
การไหลออกของบุคคลกลุมนี้เทากับบริษัทไดสูญเสีย
สิ่งที่เรียกวา “ทุนทางปญญา” (intellectual capital) ที่จะหา
มาทดแทนใหมไมไดงายๆ เพราะความรูและประสบการณ
ในการบริหารน้ันเปนทั้งศาสตรและศิลปซึ่งตองใชเวลา
และการมีชั่วโมงบินที่มากพอจึงจะสามารถส่ังสมตนทุน
แบบนี้ได

 เพื่อแกไขวิกฤตการณดังกลาว องคกรธุรกิจหลายแหงจึงได
เริม่หายาแกคอื “การจัดการความรู” ดวยการแปลงความรูฝงลึกในตัวบุคคล 
(TKn) ออกมาเปนความรูชัดแจง (EKn) ผานกิจกรรม/ปฏิบัติการรูปแบบ
ตางๆ เชน ใหผูจดัการ/พนกังานเขยีนบนัทกึการทาํงาน การส่ังใหทาํรายงาน
การปฏิบัติงาน การจัดประชุมสรุปผลการทํางาน การกําหนดใหทําคูมือ

การปฏบิตังิาน ฯลฯ แลวนาํขอมลูทีเ่ปนความรูชดัแจงเหลานัน้มาจัดเกบ็ไว
ในฐานขอมูลคอมพิวเตอรของสํานักงาน
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 จากสถานที่แจงเกิดและรูปแบบวิธีการทํา KM ที่ไดกลาวมา 
ความหมายของการทํา KM จึงเนนหนักที่กระบวนการจัดทําฐานขอมูล
ที่เปนชุดความรูของคนทํางาน โดยเนนดานการนํา IT มาชวยรวบรวม
จัดเก็บ สวนเปาหมายที่ชัดเจนของ KM ก็คือ KM มีสถานะเปน “เครื่องมือ
อีกช้ินหน่ึง” ท่ีมีสวนชวยสําคัญตอการแขงขันทางธุรกิจของบริษัท/องคกร และ
สถานะของ “ความรูทีจ่ดัการรวบรวมมาได” กถ็กูถอืวาเปนสินทรัพย (asset) 
ประเภทหนึ่งของบริษัท (เพิ่มเติมจากตัวอาคาร โรงงาน เครื่องจักร ฯลฯ)

 อยางไรก็ตาม ผลลัพธโดยทางออมของการจัดการความรู
ในยุคนี้ก็มีหลายอยางโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการปรับมุมมองเรื่อง 
“ความรู” เชน จากแตเดิม ผูคนมักจะคิดกันวา สิ่งที่เรียกวา “ความรู” 
นั้นจะตองมาจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ/ตํารา ตองเปนนักวิชาการ
ที่สรางความรู และสถานที่ผลิตก็ตองอยูในมหาวิทยาลัย แตทวา เมื่อเกิด
ศาสตรแหง KM ยุคแรก ก็ไดมีการเปดเสนทางใหมของ “ความรู” อีก
เสนทางหนึ่ง คือความรูที่มาจาก “การลงมือปฏิบัติ” (และก็จะ “ไปสู” 
“การปฏิบัติ” อีกที) ใครๆ ท่ีลงมือทํางานก็สามารถจะผลิตและสรางความรูได 
ไมใชเปนอภิสิทธิ์ของกลุมนักวิชาการเทานั้น และสถานที่/แหลงผลิต
ความรูก็มีไดทุกหนทุกแหงในใตหลา

 นอกจากนั้น ก็ยังเกิดการจําแนกแยกแยะความรูออกเปน 
“ประเภทยอยๆ” ที่ไมใชการจัดแบงแบบเดิมวา “เปนความรูวาดวย
เรื่องอะไร” (ความรูเรื่องพืช สัตว เคร่ืองจักรกล สุขภาพ ฯลฯ) หากแตเปน 
“ความรูที่อยูในแหลงกําเนิดแบบไหน” ในตัวคน (TKn) หรือในหนังสือ
เอกสารตํารา (EKn) โดยในอดีตท่ีผานมา เรามักจะมีระบบการจัดการความรู
แตเฉพาะประเภทความรูชัดแจง (เชน การจัดหมวดหมูของหนังสือ
ในหองสมุด) สวนความรูท่ีฝงอยูในตัวคนนั้นมักไมมีระบบการจัดการหรือ
จัดการ (แบบปลอย) ไปตามยถากรรม
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 หากแตในศาสตรแหง KM นั้นเนนวา แมแตความรูแบบฝง
ในตัวบุคคล (TKn) ก็จําเปนตองมีระบบการจัดการ และวิธีการจัดการ
ความรูทัง้ใน 2 แบบก็ตองการวธิกีารทีแ่ตกตางกัน (ในงานของประพนธ 
ผาสุขยืด, 2550 ไดใหรายละเอียดวิธีการจัดการความรูแบบ TKn และ EKn 
เอาไวอยางชัดเจน) 

 • ยุคที่ 2: จาก IT สู “ตัวคน” ในขณะที่การทํา KM 
ในยุคที่ 1 นั้นจะเนนเรื่องการจัดเก็บขอมูลมารวบรวมโดย
เครื่องมือ IT เอาไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน/องคกร 
แตปญหาทีเ่กดิขึน้ตามมาก็คอื แมจะมฐีานขอมลูทีส่มบรูณ
เพยีงใด แตทวาบคุลากรในองคกรกไ็มไดเขาไปใชประโยชน 
ทั้งนี้เนื่องจากงาน KM ในยุคแรกไดมองขาม “การทํางาน
กับคน” ดังนั้น ขอมูลที่จัดเก็บเอาไวจึงไมมีการนํามา
ใชประโยชนหรือไมมีใครไปใช โดยอาจจะเนื่องมาจาก
สาเหตุหลายๆ ประการ เริม่ตัง้แตพนกังานไมไดเห็นความ
สําคัญหรือไมตระหนักถึง “การทํางานท่ีตองใชขอมูล/
ความรู” หรือแมจะผานดานการเห็นความสําคัญมาแลว 
แตกย็งัมาตดิดานทีว่า “ไมรูวธิกีารทีจ่ะเขาถงึขอมลู วธิกีาร
คนหาความรูที่ตองการ” เปนตน

 ดังนั้น ทิศทางของงาน KM ในยุคที่ 2 นี้จึงเปล่ียนจุดเนนจาก
ที่เคยเนน IT มาสูการเนนการทํางานกับพนักงาน เริ่มตั้งแตการผลักดัน
ใหบุคลากรในองคกรไปใชฐานขอมูล ไปจนกระทั่งถึงการฝกอบรมวิธีการ
เขาถึง การคนหา การเลือกสรรความรูเพื่อนําไปใชในการทํางาน

 อาจสรุปภาพไดคราวๆ วา ในยุคที่ 2 นี้ การใหความสําคัญ
ระหวาง “คน” กับ IT เริ่มมีน้ําหนักสูสพีอๆ กัน อยางไรก็ตาม สถานะของ
คนในองคกรก็ยังอยูในบทบาทของ “ผูใชขอมูลความรู” มากกวาจะเปน 
“ผูสราง/ผูผลิตความรู” ซึ่งมักจะเปนบทบาทหนาที่ของผูเชี่ยวชาญ
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 เปาหมายท่ีเปนบันได 3 ขั้นของงาน KM ที่มุงเนนที่ตัวคน
ในยุค 2 จึงมีดังนี้

บันได 3 ข้ันท่ีมุ�ง “ตัวคน”

เห็นความสําคัญ
ของการทํางาน
โดยใช�ความรู�/
ข�อมูล

มีความสามารถ
ใช�ข�อมูล

นําความรู�/ข�อมูล
ไปใช�ในการสร�าง
ความได�เปรียบ
ในการแข�งขัน

1

2

3

 และแนนอนวา เม่ือ KM ยงัคงสงักดัอยูในแวดวงธุรกจิ สถานะ
ของความรูก็ยังคงจะถูกรับรูวา “เปนสินทรัพยประเภทหน่ึง” ขององคกร
เชนยุคแรก

 ในชวงปลายๆ ของยุค 2 นี้ แนวคิดเรื่อง KM เริ่มไหลบาออก
ไปสูภาคสวนอื่นๆ ของสังคม เชน สถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ องคกร
พัฒนาเอกชน ภาคประชาชน ยุคสมัยของ KM จึงเร่ิมกาวเขาสูยุคท่ี 3

 • ยุคที่ 3: ดอกไมรอยดอกบานประชัน จากรอยตอของ
ยุคที่ 2 ที่หันมาเนนเรื่อง “คน” มากขึ้นในงาน KM และ
การแพรกระจายแนวคิด KM ออกไปในทุกแวดวง 

ก็ไดเปนการเปดทางให KM กาวมาสูยุคท่ี 3 (ซึ่งนาจะเปน
ยุคปจจุบัน)
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 ผูเขียนคิดวา กระแสแรกท่ีเริ่มขับเคล่ือน KM ใหเขาสู
ยุคที่ 3 นาจะมาจากการนําเสนอแนวคิดของปเตอร เอ็ม เซงเก (Peter 
M. Senge) ผูเขียนหนังสือที่รูจักกันดีในบานเราเรื่อง “วินัยที่ 5” (The Fifth 
Discipline) (2012) (ในประเทศไทย มีการแปลหนังสือของปเตอร เซงเก 
ที่นําเอาหลักวินัยท้ัง 5 มาใชกับระบบการศึกษา ชื่อ “โรงเรียนแหง
การเรียนรู”-Schools that learn-2560) ในหนังสือเลมนี้ มีแนวคิดสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับเรื่อง KM คือ ในยุคสมัยของโลกปจจุบัน องคกร/หนวย
การทํางาน/กลุมงานทุกประเภท/ทุกภาคสวน ไมวาจะเปนบริษัท โรงเรียน 
กลุมธุรกิจชุมชน ฯลฯ จะตองเพิ่มเหลี่ยมมุมจากการเคยเปนแค “องคกร
ของการทํางาน” ใหมีสวนผสมของการเปน “องคกรแหงการเรียนรู” 
(Learning organization – LO) ไปดวย เพราะมีแต “ความรูเทานั้น” 
ท่ีจะชวยใหองคกรอยูรอด กาวตอไป พัฒนา และเจริญเติบโต และเคร่ืองมือ
ที่จะมาชวยเจียระไนเหลี่ยมมุมของการเรียนรูในองคกร ก็คอื KM นั่นเอง

 กระแสท่ีสองท่ีเปนคล่ืนลูกใหญของ KM เกิดในชวง 2 ป
สดุทายของศตวรรษที ่20 คอืป ค.ศ.1998 ธนาคารโลกไดตพีมิพเอกสารชือ่ 
Knowledge for Development (1998/1999) (แปลและตีพิมพเปน
ภาษาไทยช่ือ ความรูเพื่อการพัฒนา 2542) เนื้อหาสําคัญหลักๆ 3 เรื่อง
ในหนังสือเลมนี้ก็คือ ประการแรก การเนนเรื่องความสําคัญอยางยิ่งยวด
ของความรูในการดําเนินงานพัฒนาทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 
สุขภาพ สวัสดิการ การศึกษา ประการที่สอง ก็คือการขยายแนวคิดเรื่อง
การจัดการความรูที่เคยใชกันอยูในแวดวงธุรกิจใหกวางขวางออกไปใน
ทกุแวดวง ทกุภาคสวนของสงัคม และประการสดุทาย ในฐานะทีธ่นาคารโลก
เปนหนวยงานระดับสากลที่มีอิทธิพลตอภาครัฐของประเทศตางๆ ดังท่ีได
กลาวมาแลวถึงธรรมชาติบางอยางที่ขัดแยงกันของความรูวา จะเปน 
“สินทรัพยสวนตัว” ขององคกรธุรกิจ หรือจะเปน “สมบัติสาธารณะ” 
ที่ทุกคนมีสิทธิ์เขาใชได ในเอกสารชิ้นนี้จึงเสนอใหภาครัฐเขามามีบทบาท
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ในการจัดการธรรมชาติที่ขัดแยงกันนี้โดยผานมาตรการและกลไกหลายๆ 
อยาง เชน เรื่องการจดลิขสิทธ์ิ เรื่องการลงทุนวิจัยเพ่ือแสวงหาความรู
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ เรื่องการฝกอบรมเรื่อง KM เปนตน

 และเม่ือแนวคิด KM ไดไหลเล่ือนผานเขามาสูแวดวงนักพฒันา
องคกรเอกชน (NGO) หรือภาคประชาชน และกลุมอาสาสมัครตางๆ 
เน่ืองจากกลุม/องคกรเหลาน้ีมีการดําเนินงานเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะ 
(Public good) เปนหลัก ดงันัน้ แนวคิด KM ทีไ่หลมาแวะพักในองคกรตางๆ 
เหลานี้ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบยอยๆ บางสวนไปจากเดิม 
เริ่มต้ังแตการแผรังสีของเปาหมายท่ีกวางขวางไปกวา “การเสริมความ
สามารถในการแขงขันในตลาดธุรกิจ”

 จุดเนนของการนํา KM มาใชในภาคประชาสังคมจึงอาจจะ
แตกรังสีของเปาหมายออกไปในหลายระดับ เชน

 • ระดบับคุคล เปน KM ทีมุ่งพฒันาตัวบคุคลในหลากหลาย
บทบาท ทั้งในแงเปนผูสราง/ผูผลิตความรู ผูใชความรู 
ผูจัดเก็บความรู ผูเปดรับความรู ผูดัดแปลงความรู ผูใฝใจ
เรียนรู (Personal mastery ตามแนวคิดของ P. Senge) 
รวมทั้งเปนผูถายทอดความรู เปนผูแลกเปลี่ยนความรู 
เปนตน

 • ระดับกลุม/องคกร เปน KM ที่มุงพัฒนาการทํางาน
ขององคกร/กลุมใหมีประสิทธิภาพ และทํางานไดผล
ตามเปาหมาย พรอมกับที่ยกระดับเปนกลุม/องคกร
แหงการเรียนรูไปพรอมๆ กันดังท่ีไดกลาวมาแลว

 • ระดับเครือขายและสังคมวงกวาง เปน KM ที่มุงเนน
การแลกเปลี่ยน การถายโอนและการเรียนรูในทุกระดับ 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้งกับเครือขายและสังคม
วงกวาง ซ่ึงอาจถือไดวาในยุคท่ี 3 น้ี แนวคิดท่ีไดรับการชูธง
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ใหสงูเดนขึน้มามากกวา 2 ยคุทีผ่านมา ซึง่ประพนธ (2550) 
ไดสรุปเอาไวอยางสวยหรู คือ “Learn-Care-Share-
Shine”

 อาจกลาวไดวา ในยุคท่ี 3 น้ี เม่ือเกิดการเคล่ือนยายจุดเนนหนัก
ของ KM มาทีต่วัคน (แทน IT) มาท่ีการแลกเปลีย่นเรยีนรู กส็งผลใหน้าํหนกั
ของการรับรูวา “ความรูนั้นก็เปนสมบัติของมนุษยชาติ” มิใชสินทรัพย
สวนตัวของใครคนใดคนหนึ่งหรือของเพียงองคกร/หนวยงานหนึ่ง เริ่มจะมี
การถวงดุลมากข้ึน รวมท้ังแนวคิดเร่ือง “สินทรัพยความรู” (Knowledge asset) 
ก็ไดขยายขอบเขตออกไปจาก “ความรูที่มีอยูในองคกร” ไปถึง “ตัวคนที่มี
ความรู/มปีระสบการณในองคกร” (ในกรณีของ CBR กค็อื บรรดาโหนด-
พ่ีเล้ียงและนักวิจัยชุมชน) ซ่ึงมีความรูประเภทฝงในตัว (Tacit knowledge – 
TKn) และความรูแบบ TKn เริ่มถูกขีดเสนใตใหความสําคัญมากข้ึนทุกที 
(จากแตเดมิทีส่งัคมเราใหคณุคาแตเฉพาะความรูทีม่อียูในหนังสอืตาํราเปน
สวนใหญ)

 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ ทั้งคํานิยาม ทั้งเปาหมาย ทั้งวิธี
การจัดความรูนั้นก็ยังมีทั้ง KM แบบของยุคที่ 1 ยุคที่ 2 และยุคที่ 3 
เบงบานประชันขนัแขงกนัอยูโดยยังไมมกีารตกผลึกหรือมขีอยตุแิตอยางใด
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2ส่วนท่ี

ในส่วนที่ 2 น้ีจะแบ่งเป็น 2 หวัข้อย่อยคือ
(ก) 5 คํานิยามของ KM
(ข) แนวคิด DIKW Pyramid

นานาคํานิยาม



(ก) 5 คํานิยามของ KM

วิธีการอยางหนึ่งที่จะทําความรูจักกับ “สิ่งของ ผูคน หรือแนวคิด
ใหมๆ” ที่เรายังไมรูจักก็คือ การอานคํานิยามวา “ของสิ่งนั้นเปนอยางไร 
คนคนนั้นเปนคนแบบไหน แนวคิดนั้นคืออะไร” อยางไรก็ตาม ในโลกแหง
ขาวสารทวมทนเชนโลกปจจุบันนั้น ผูเขียนไมคอยแนใจวา วิธีการอาน
คํานิยามนั้นจะชวยใหเราไดรูจักสิ่งของ ผูคน หรือแนวคิดใหมๆ หรือเปลา

แตกอนนี ้เราเคยฟงนทิานเร่ืองชายตาบอด 3 คนคลําชางแตละสวน 
แลวก็ระบุคํานิยามวา “ชางคืออะไร” ตามที่แตละคนไดสัมผัสมา แตทวา
ในโลกปจจุบันนี้ คํานิยามเกี่ยวกับสิ่งตางๆ นั้นมีนับเปนสิบ เปนรอย หรือ
อาจจะเปนพันๆ ทําใหนิทานเรื่องชาย 3 คน 3 นิยามนั้น กลายเปนเรื่อง
เด็กๆ ไปเลย

พดูงายๆ กค็อื พวกเรากําลงัอยูใน “อทุยานของดอกไมแหงคาํนยิาม” 
ที่ทําใหเราเร่ิมทําใจลําบากกวาจะเลือกดอกไมดอกไหนดี และย่ิงกวานั้น 
ผลจากการเลือกเก็บดอกไมแหงคํานิยามแบบไหนมายังสงผลตอเนื่อง
มาถึง “การจัดดอกไมลงแจกัน” ของเราอีกดวย

ส�วนที่ 2 • นานาคํานิยาม 37



ในการทํางานวิจัย ผูเขียนจึงคิดวา อาจจะไมจําเปนที่เราตอง
อาราธนาคํานิยามทั้งหลายที่มีในสากลโลกมาใสในงานวิจัยของเรา 
แตที่สําคัญก็คือ เราจําเปนตองเลาแจงแถลงไข (หรือใหการวา) วา 
“เปนดอกอะไร (คาํนยิามไหน) ทีเ่ราเลอืกเกบ็มา” (อยาปลอยใหคนอานงาน
วจิยัตองเลนบทสายลบันกัสบืคนหาคาํนยิามศพัทปฏบิตักิารเอาเองเนอ !!)

ยิ่งเปนกรณีของแนวคิด KM ที่ผูเขียนไดเลาประวัติความเปนมา
ในตอนท่ีแลว แมวาแนวคิด KM อาจจะมอีายยุงัไมมากนกั (แนวคิดทีม่อีายุ
เพียงครึ่งศตวรรษนี้ถือวายังเยาววัยอยูมาก) แตทวา แนวคิดนี้ก็ไดออก
ทองยุทธภพมาแทบจะทุกวงการ เปนแนวคิดท่ีผานมาหลายมือ ดังนั้น
ก็ตองมีการใหคํานิยามที่มากมายหลากหลายอยางไมตองสงสัย

ในท่ีนี ้ผูเขยีนจะเลือกนําเสนอเฉพาะคํานิยาม KM ทีจ่ะนํามาใชงาน
ในตอนตอไปสัก 4-5 คํานิยาม ดังนี้

(1) การใช� keywords หาจุดร�วมของคํานิยาม

(2) คํานิยามของวิจารณ� พานิช (สคส. – ปลาทูโมเดล)

(3) คํานิยามของ กพร.

(4) คํานิยาม “วงเกลียวแห�งความรู�” ของ Nonaka

(5) คํานิยามจาก DIKW Pyramid: วิกิพีเดีย
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(1) การใช้ keywords หาจุดร่วมของคํานิยาม
เมือ่เราตองการ “ประมวลสรปุ” ขอมูลทีห่ลากหลายเชนคาํนยิามของ 

KM เทคนิคหน่ึงท่ีเราสามารถจะนํามาใชไดก็คือ การหา “คํากุญแจรวม” 
(Common keyword) (คลายๆ การหา หรม. ครน. ในวิชาเลขคณิต) 
ตวัอยางเชน มกีารใหคาํนยิาม KM อยูชดุหนึง่ทีเ่กีย่วกับ “เชงิกระบวนการ” 
(คือ KM เปนกระบวนการที่....) เราก็จะสกัดคํากุญแจรวมออกมาจาก
หลายๆ นิยามไดดังนี้

• คํานิยามที่ 1: KM คือการไดมาซ่ึงความรูที่ถูกตองเหมาะสม
เพื่อบุคลากร ในชวงเวลาที่เหมาะสม ชวยใหบุคลากรไดเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู และใชขอมูลสารสนเทศรวมกันในการปฏิบัติงาน 
ในการที่จะมุงม่ันที่จะปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร

• คํานิยามที่ 2: KM คือกระบวนการท่ีชวยองคกรในการระบุ 
คัดเลือก จัดระบบ เผยแพร และถายโอนสารสนเทศและความ
เช่ียวชาญที่สําคัญซึ่งเปนหนึ่งในความจําขององคกรท่ีอยูใน
รูปโครงสรางที่ไมชัดเจนนัก

• คํานิยามที่ 3: KM คือการพัฒนาระบบและกระบวนการที่จะ
ไดรับ ครอบครอง และแบงปนความรูของปญญาชนหรือบุคคล
ที่มีความรู มีประสบการณอันมีคุณคา มีประโยชน

• คํานิยามที่ 4: KM คือการนําความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกรใหไดมากท่ีสุดโดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู 
เพื่อถายทอดและแบงปนไปยังบุคคลเปาหมายไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม

• คํานิยามที่ 5: KM คือการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรไดเขาถึงความรูเพื่อนํามาพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
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จากหนังตัวอยางคํานิยามทั้ง 5 ชุดที่ยกมาน้ี หากเราสกัด “คําท่ี
เปนกุญแจ” (keyword) ออกมาจะพบวาอยางนอยๆ จะมีอยู 5 คําคือ

(1) การระบุ/กําหนดความรูที่จําเปนตองใชงาน (identify needed 
knowledge) เนื่องจากความรูนั้นมีอยูมากมายเหมือนใบไมในปา แตเรา
จะตองคนหา “ใบไมที่อยูในกํามือ” ซึ่งเปนใบไมที่ใชดับทุกขแกปญหาได

(2) การแสวงหาและสราง/การดูดซึมความรูจากแหลงตางๆ 
(create/capture)

(3) การจัดเก็บความรู (storage)
(4) การเรียกความรูที่เก็บเอาไวมาใชประโยชน (retrieval)
(5) การนําความรูไปถายทอด เผยแพร แลกเปล่ียน (sharing /exchange)
ทั้ง 5 คํากุญแจนี้จะปรากฏตัวอยูในคํานิยามแตละชุด อาจจะ

มากบาง นอยบาง แตจะอยูในกรอบของคํากุญแจท้ัง 5 นี้ (the big fi ve) 
คือ (1) ระบุ (ความรูที่ตองการ) (2) สราง/คนหา (3) เก็บ (4) เรียกใช 
(5) แชรแลกเปลี่ยน

etc.

etc.

สร�าง/เก็บ/
เรียกใช� 

knowledge

ส�งผ�าน
ความรู�ที่

เหมาะสมแก�คน
ที่คู�ควร

ถ�ายโอน/
แลกเปลี่ยน
ความรู�ระหว�าง
คนในองค�กร/
ในวงการ
เดียวกัน

KM
คํานิยาม
เชิง

กระบวนการ

1. ระบุ/กําหนด 
(define/identify)

2. สร�าง
(create/capture)

3. เก็บ
(storage)

4. เรียกใช� 
(retrieval)

5. แชร�
(sharing/exchange)

KM
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และหากนํา keywords ทั้ง 5 คํามาเรียงตามลําดับเวลาแบบตนน้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ํา ใหครบวงจร ก็จะเห็นทั้ง 5 keywords ปรากฏตัวตาม
ตําแหนงตางๆ ของสายน้ําดังในภาพ

• การทําให�ความรู�ถูกเข�าถึง ถูกใช� 
 ถูกปรับเปลี่ยน
• ยกระดับความรู�ให�สูงขึ้น
• นําความรู�ไปถ�ายทอด-แลกเปลี่ยน

• ตรวจสอบ กลั่นกรองความรู�ที่รวบรวมมา
• จัดเก็บความรู�ให�เป�นระบบ
• นําไปทดลองใช�
• วิเคราะห�-สังเคราะห�ผลการใช�
• ประมวลผลความรู�จากการทดลองใช�

• การระบุความรู�ที่ต�องการ
• จําแนกประเภทความรู�
• รวบรวมความรู�จากแหล�งต�างๆ

ต�นนํ้า

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

คํานิยาม KM เชิงกระบวนการแบบครบวงจร

(2) คํานิยามของวิจารณ์ พานิช (สคส. – ปลาทูโมเดล)
นพ.วิจารณ พานิช (2547) ผูขับเคล่ือนแนวคิด KM คนสําคัญ

ในประเทศไทย และเปนผูกอต้ังสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพือ่สงัคม 
(สคส.) (โปรดสังเกต 3 คําสุดทายของช่ือสถาบัน) ผูเขียนมีความสนใจ
ในวิธีการใหคํานิยามวา KM คืออะไรของคุณหมอวิจารณท่ีผูเขียนสรุปวา 
เปนวิธีใหคํานิยามแบบสามขาและ Double lock คือใหคํานิยามวา KM ทําไป
เพื่อเปาหมายอะไร ผานกิจกรรม-กระบวนการอะไร และอะไรท่ีไมใช KM

“KM = 4 เป�า 7 กิจกรรม และ 6 ไม�ใช�”

ส�วนที่ 2 • นานาคํานิยาม 41



3
อะไรท่ีไม�ใช� KM

KM คืออะไร
นพ.วิจารณ�

(สคส.)

1

2
ผ�าน 7 กิจกรรม

เป�นการดําเนินการเพื่อ 4 เป�าหมาย

• ขาท่ี (1) KM
เปนกระบวนการเพ่ือบรรลุ 4 เปาหมาย (ดังในภาพ)

1
เพื่อพัฒนางาน

2 เพื่อพัฒนาคน

3
เพื่อพัฒนาองค�กรแห�งการเรียนรู�

4 เป�าหมาย
ของ KM4

เพื่อเพ่ิมความเป�น
ชุมชนในองค�กร 
(Community of 
Practice – CoP)

นาสังเกตวา เปาหมายทั้ง 4 เปานี้ เปนการบูรณาการเอาเปาหมาย
ของ KM ในทั้ง 3 ยุคสมัยของ KM ที่ผานมา คือท้ังเพ่ือปรับปรุงงาน 
ทั้งเพื่อพัฒนาคน ทั้งเพื่อสรางองคกรทํางานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ไปพรอมๆ กนั และตดิตัง้กลไกใหมในการจัดการความรูใหตอเนือ่งยาวนาน 
คือการสราง “ชุมชนแนวปฏิบัติ” (Community of Practice) ขึ้นมา
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• ขาท่ี (2) KM 
เปนกระบวนการที่ประกอบดวย 7 กิจกรรมหลักๆ

ปรับปรุง/ดัดแปลง
ให�เหมาะสม

กําหนด/ระบุความรู�ที่จําเป�น (ต�อการทํางาน)

เสาะหา/แสวงหา+
จัดให�เป�นระบบ

นํามาประยุกต�/ทดลองใช�สกัด (capture) ขุมความรู�/
แก�นความรู�จากการปฏิบัติ

แลกเปลี่ยน/
แชร�กับคนอ่ืนๆ

บันทึก/จัดเก็บ
ชุดความรู�

7 กิจกรรม
ของ KM
(สคส.)

01
02

03

05 04

07

06

เนื่องจากขั้นตอนของทั้ง 7 กิจกรรมนี้เปนคลายๆ โครงกระดูก
ทีอ่าจจะดูโหวงเหวงไปหนอย ผูเขยีนจึงจะเติมเน้ือหนังใหกบัโครงกระดูกนี้
โดยจะยกตัวอยางงานวิจัยมาปะเนื้อเขาไป โดยที่ผูเขียนสังเกตวา งานวิจัย 
KM ที่นําไปใชกับการพัฒนากลุมของประชาชนในระดับรากหญามักจะมี
แบบแผนการทาํวจิยั KM ในลกัษณะของการนําเอา “ขัน้ตอน/กระบวนการ-
กจิกรรม” ตามหลักแนวคิดไปตรวจเช็กกระบวนการทํางานของกลุมท่ีศกึษา
เพื่อ “หารอยโหว (gap)” แลวก็ใหขอเสนอแนะหรือลงมือทํากิจกรรม
แบบปะผุเพื่อเสริมความเขมแข็งของกลุม ตัวอยางที่จะยกมานี้จึงถือเปน 
“แบบฉบับการทําวิจัย KM สําหรับภาคประชาชน”

ผูเขยีนใชงานวจิยัของ วนัทนา เนาววนั และลาํยอง ปลัง่กลาง (2560) 
ทีท่าํการศึกษากระบวนการจัดการความรูของกลุมผูประกอบการธุรกจิชมุชน
ผลิตภัณฑเคร่ืองจักสาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง 

จํานวน 8 กลุม โดยจะเอากระบวนการข้ันตอนกิจกรรม KM ทั้ง 7 กิจกรรม
ของ นพ.วิจารณมาวิเคราะหวา ในภาพรวม กลุมธุรกิจชุมชนทั้ง 8 กลุมได
ทํา KM อะไร แบบไหน และอยางไรบาง
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ผลการวิจัยมีดังนี้
• กิจกรรมที่ 1: การกําหนด/ระบุความรูทีจ่าํเปนตอการทํางาน 

(Knowledge identifi cation) พบวา สวนใหญความรูทีต่องการเปน
ความรูเชงิเทคนิคของการผลิตจกัสาน โดยสมาชิกกลุมจะมีวธิกีาร
ระบุความรูที่ตองการดวยตัวเอง

• กิจกรรมที่ 2: การเสาะแสวงหาความรู มีวิธีการท้ังเปน
รายบุคคลและทํารวมกนัเปนกลุม (ในรปูแบบการประชมุ) แตโดย
สวนใหญจะไมไดใชการแสวงหาความรูใหมๆ จากแหลงความรู
ภายนอกมากนัก หากแตจะนําเอาความรูเดิมจากกลุมสมาชิก
มาปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น

• กิจกรรมที่ 3: การปรับปรุงและดัดแปลงความรูที่แสวงหา
ใหเหมาะสม เมื่อมีความรูใหมๆ เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุงจะมี
หลายระดบั ระดบัทีน่อยทีส่ดุคือ เอาแคเพยีงเปนแนวทาง ระดบั
ที่สูงขึ้นมาคือ เอามาปฏิบัติตาม/ทําตาม แลวระดับที่สูงท่ีสุดคือ 
นําเอามาดัดแปลงปรับปรุงใหมเลย

• กิจกรรมที่ 4: การนํามาประยุกต/ทดลองใช ใชวิธีการลองผิด
ลองถูก

• กิจกรรมที่ 5: การสกัด (capture) ขุมความรู-แกนความรู 
(knowledge asset) จากการลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนน้ีไมปรากฏ
ในการทํา KM ของกลุมตัวอยาง

• กิจกรรมที่ 6: การบันทึก/จัดเก็บขุมความรู โดยสวนใหญ
ผูจกัสานจดจําความรูเอาไวในตัวเอง (เปน tacit knowledge) หรอื
อาจจะเก็บอยูในช้ินงาน มเีปนสวนนอยท่ีมกีารบนัทกึ ผลสบืเนือ่ง
จากวิธกีารจัดการความรูในข้ันตอนจัดเก็บในรูปแบบน้ี ทาํใหเกดิ
ความคลาดเคลื่อน ขอมูลสูญหาย หรือลบเลือนหากตัวบุคคล
หายไป
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• กิจกรรมที่ 7: การถายทอด/แลกเปล่ียนความรู กลุมตัวอยาง
ดําเนินการผานหลายรูปแบบตั้งแต

 - สาธิตหรือแสดง-ทําใหดู
 - บอกกลาว
 - จัดฝกอบรม
 - แจกเอกสารใหอาน (Explicit Knowledge)

เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ดําเนินการโดยกลุมคณาจารยในสถาบัน
การศึกษา และทําวิจัยในลักษณะ “วิจัยและพัฒนา” (Research & 
Development) ดังนั้น หลังจากดําเนินการสําเร็จในขั้นตอนของ “การวิจยั” 
จนผลวิจัยที่ไดคนพบ “รอยโหวของภาคปฏิบัติการ” ในเรื่องการจัดการ
ความรูในขั้นตอนตางๆ แลว ทางทีมวิจัยจึงไดเดินหนาตอในสวนของ 
“การพฒันา” โดยการออกแบบกจิกรรมเพือ่ปะผรุอยราว รอยแตก รอยโหว
ของกระบวนการจัดการความรูของกลุมธุรกิจชุมชนทั้ง 8 กลุม กลไกสําคัญ
ที่ทางทีมวิจัยไดนํามาใชในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูของกลุมเปาหมาย ก็คือ “ศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชน” ของสถาบัน
การศึกษา (ศูนยฯ นี้ทําหนาที่คลายๆ เปน “คุณเอื้อเฉพาะกิจ” (Chief 
Knowledge Offi  cer – CKO) ในปลาทโูมเดล) ซึง่ไดรวมดาํเนนิกจิกรรมตางๆ 
กับกลุมธุรกิจชุมชน เชน

• การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการตลอดทั้งหวงโซ
อุปทาน คือดานการผลิตและดานการตลาด

• การจัดการศึกษาดูงานในแหลงจักสานท่ีมีชื่อเสียง (เพิ่มการ
แสวงหาความรูจากแหลงภายนอก)

• การสรางเครือขายระหวางกลุมธุรกิจชุมชนทั้ง 8 กลุมเพื่อใหเกิด
เปนคลายๆ “ชุมชนของผูปฏิบัติการ” (CoP) ตอไปในอนาคต

เปนตน
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• ขาท่ี 3: 6 อย�างนี้ ยังไม�ใช� KM
วิธีการใหคํานิยามสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น นอกจากจะมีวิธี lock ครั้งท่ี 1 

ดวยการพรรณนาวา “สิ่งนั้นคืออะไรแลว” เพื่อใหแนใจวา คํานิยามน้ัน
จะไมเดินออกนอกเสนทาง ก็อาจจะมีการ lock ครั้งที่ 2 (double lock) 
ดวยการพรรณนาซํ้าอีกคร้ังวา “แลวส่ิงน้ันไมใชอะไรบาง” (สวนใหญ 
double lock มักจะทําหลังจากที่มีการหลงออกนอกเสนทางไปแลว)

น.พ.วิจารณ พานิช (2549) จึงไดระบุซ้ําอีกครั้งหน่ึงวา “แลว KM 
จะไมใชอะไรบางถาเปน 6 รูปแบบนี้” (พูดงายๆ ก็คือ ถาทํามาแบบน้ี 
ยังไมใช KM นะ)

What is 
not KM
(สคส.)

1   ไม�ใช�เป�าหมายในตัวเอง แต�เป�น “เครื่องมือ”

2   ไม�ใช�สูตรสําเร็จเพ่ือบรรลุผล

3   ไม�ใช�วิธีการที่เป�นสูตรสําเร็จ

4   ไม�ใช�การทํา package (หาความรู�มารวมๆ ใส�กล�อง)

5   ไม�ใช�แค� “บันทึกข�อมูล/สารสนเทศ” อย�างไร�เป�า

6 ไม�ใช�การรวบรวมความรู�ไปใส�เครื่องคอมพิวเตอร�/
 หน�าเว็บเพื่อให�บริการคนอื่น
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(3) คํานิยามของ กพร.
คาํนยิามของ กพร. (2549) สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาขาราชการ 

(กพร.) เปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดเรื่อง KM ใหแพรกระจาย
ไปในหนวยงานรฐั (รวมทัง้สถาบนัเพิม่ผลผลติแหงชาต)ิ ดวยการจดัทําเปน
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546 ในหมวด 3 มาตรา 11 ที่มีเนื้อหาสําคัญเกี่ยวของกับการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาใหหนวยราชการเปน “องคกรแหงการเรียนรู” (ตามแนวคิด
ของปเตอร เซงเก P. Senge 2560) และเพื่อใหเกิด Right knowledge, 
Right People, Right Time (มีการใหขอมูลท่ีจําเปนที่ถูกคน ถูกที่ และ
ถูกเวลา) 

ดวยเหตุนี้ คํานิยาม KM ของ กพร. จึงมักจะถูกถือเปนคํานิยาม
ที่ถูกนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติการของหนวยงานราชการเปนสวนใหญ 
ในทีน่ี ้ผูเขยีนจะแยกขยายสวนประกอบยอยๆ ของคํานยิาม KM ของ กพร. 
เพื่อใหเห็นกันชัดๆ ดังในภาพ

1การรวบรวมองค�ความรู�ทีม่อียู�ในตวัคน/เอกสาร/
(ทั้งใน-นอกองค�กร) มาพัฒนาให�เป�นระบบ

4 และนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน 
(การทํางาน) ให�มีประสิทธิภาพ

5 อันจะมีผลต�อองค�กร (ห�วงโซ�ผลลัพธ�) 
ให�มีความสามารถในเชิงแข�งขันสูงสุด

2 เพื่อให�ทุกคนในองค�กรเข�าถึงความรู� และ

3 ใช�พัฒนาตัวเองให�เป�นผู�รู�
กพร.

(2549)
KM คือ…  
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และหลงัจากทีไ่ดใหคาํนยิามแลว กพร. กไ็ดนาํเสนอรปูแบบของการ
จัดการความรูที่ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ซึ่งมีความคลายคลึงกับขั้นตอน 
7 กิจกรรมของ นพ.วิจารณที่ไดกลาวมาแลว โดยอาจจะมีการสลับลําดับ
บางขัน้ตอนไปบางตามลักษณะและภารกจิของหนวยงานราชการ หรอือาจ
จะมีการเพิ่มบางขั้นตอน เชน เนนเรื่อง “การเขาถึงความรู” (Knowledge 
Access) หรือการจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge organization) 
เนื่องจากหนวยงานรัฐเปนองคกรที่มีขนาดใหญประกอบดวยเจาหนาที่
จํานวนมาก เปนตน

การจัดความรู�ให�
เป�นระบบ 
(Knowledge 
organization)

กําหนด/ระบุความรู�ท่ีจําเป�น (ต�อการทํางาน) 
(Knowledge identification)

เสาะหา/แสวงหา+จัดให�
เป�นระบบ
(Knowledge creation 
& acquisition)

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู� (Knowledge 
codification & refinement)

การเข�าถึงความรู� 
(Knowledge access)

การเรียนรู�-ใช�ประโยชน� 
(Learning)

การแบ�งป�น
แลกเปลี่ยนความรู�

(Knowledge 
sharing)

01
02

03

05 04

07

06

7
กระบวนการ
ของ KM
(กพร.)

ไมตองสงสัยเลยวาจะมีงานวิจัยเรื่อง KM เปนจํานวนมากที่นําเอา
คํานิยามและรูปแบบกระบวนการ KM ของ กพร. และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติไปใชเนื่องจากเปนมาตรฐาน ตัวอยางเชน งานวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาผายอมครามใน 4 จังหวัด
ของภาคอีสาน” โดยชัยโรจน ธนสันติ และมาลี ไชยเสนา (2560) โดยทีมวิจัย
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มีความกังวลวาภูมิปญญาเรื่องผาทอยอมครามนั้นจะสูญหายไป
ในอนาคตเพราะผูรูเปนผูสูงอายุ และหากไมมีระบบการจัดการความรู
ทีด่พีอ การวิจยัออกแบบโดยแบงเปน 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนแรก เกบ็ขอมลู
กระบวนการจัดการความรูที่สมาชิกกลุมทอผายอมครามใชอยู ขั้นท่ีสอง 
ลองพัฒนาสรางรูปแบบ KM ใหมจากขอมูลที่เก็บมาโดยตั้งวัตถุประสงค
ของการสรางรูปแบบไว 2 ขอคือ การรวบรวมความรูใหเปนระบบ และ
ใหสมาชิกพัฒนาตนเองขึ้นมาเปนผูถายทอดความรู แลวนําไปทดลองกับ
กลุมใหม ขัน้ทีส่าม ใหผูทรงคุณวฒุปิระเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ KM 
ที่ไดพัฒนาข้ึนมา

ในการวางกรอบข้ันตอนของ KM ทีมวิจัยไดใชแนวทางของ กพร. 
ที่ไดกลาวมาแลว อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา ในขณะท่ีกระบวนการ
ของ กพร. นั้นจะมี 7 ขั้นตอน แตในงานวิจัยชิ้นนี้จะยุบยวบมาเหลือเพียง 
5 ขั้นตอน โดยตัดบางข้ันตอนออกไป เชน ขั้นการเขาถึงความรูซึ่งผูเขียน
คาดวา นาจะเปนเพราะกลุมท่ีทําการศึกษาเปนเพียงกลุมขนาดเล็ก 
จึงไมนาจะมีปญหาเร่ืองการเขาถึงความรู

การปรับประยุกตกรอบจากตนแบบเชนในกรณีงานวิจัยชิ้นนี้ มักจะ
เปนแบบฉบับของการศึกษาเร่ือง KM ที่ตองมีการ “ตัดเย็บ/เลาะเล็ม/
เสริมเพิ่ม” (tailor) กรอบแนวคิดใหเขากับกรณีที่กําลังศึกษาอยู

(4) คํานิยาม “วงเกลียวแห่งความรู้” ของ Nonaka & Takeuchi 
 (1995)

ในท่ีนีจ้ะขอพูดถึงคํานิยาม KM จากขอเสนอของ Nonaka เพียงส้ันๆ 
เอาไวกอน โดยจะไปดูรายละเอียดในหัวขอ “วงเกลียวแหงความรู” 
(เรียกวา SECI โมเดล) อีกครั้งหนึ่ง

Nonaka ไดใหนิยามสั้นๆ ของ KM เอาไววา KM คือปฏิสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ ระหวางความรู 2 ประเภท คือ ความรูที่ฝงอยูในตัวคน 
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(Tacit knowledge – TKn) กบัความรูทีแ่สดงออกมาอยางชัดแจงเปนเอกสาร
หรืออื่นๆ (Explicit knowledge – EKn) ซึ่งเปนความรูที่องคกรตองการ 
สรรหา จัดเก็บอยางเปนระบบ แลกเปลี่ยน กระจาย และถายโอนความรู
ดังกลาว เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาองคกรและสรางบรรยากาศการเรียนรู
ภายในองคกร

KM (Nonaka, 1995) คือ ปฏิสัมพันธ�ระหว�าง Tacit knowledge กับ Explicit 
knowledge ตามการหมุนของวงเกลียวแห�งความรู�

Tacit

Explicit

Tacit Explicit

Tacit Explicit

Tacit

Explicit

(5) คํานิยามจาก DIKW Pyramid: วิกิพีเดีย (2550)
ดังท่ีไดเกร่ินไปขางตนมาบางแลววา หลังจากท่ีแวดวงตางๆ ไดนําเอา

แนวคดิใหมเรือ่ง KM โดยเฉพาะจากแนวคดิทีม่ลีกัษณะ “พรอมนาํไปปฏบิตั”ิ 
เชน การจําแนกแยกแยะประเภทของความรูของ Nonaka ใน SECI โมเดล 
หรือโมเดลของ Marquardt (ดูรายละเอียดตอไป) มาใชไดสักราวๆ 
1 ทศวรรษ ก็เกิดปญหา “การจับผิดตัว” ข้ึนมา กลาวคือ ในขณะท่ีหนวยงาน
ตางๆ กําลังคิดวา “ตนเองไดจัดการความรู” อยูนั้น แตแทจริงแลว สิ่งท่ี
นํามาจัดการนั้นกลับอยูแคในระดับ “ขอมูลดิบ” เทานั้น
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เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ในราวๆ ป ค.ศ.2007 Danny P. Wallace 
จึงไดนําเสนอเรื่อง (ลําดับชั้น) ปรามิด DIKW มาเพื่อแยกแยะสถานะให
ชดัเจนวา สิง่ทีเ่รากาํลงัจดัการนัน้เปน “ขอมูลดบิ” (Data) หรอื “สารสนเทศ” 
(Information) หรือ “ความรู” (Knowledge) หรือ “ภูมิปญญา” (Wisdom) 
(ดูรายละเอียดในหัวขอตอไป)

จากแนวคิด DIKW Pyramid ของ Wallace วิกิพีเดีย (2550) จึงได
นํามาปรับปรุงคํานิยามของการจัดการความรูใหกระชับรัดกุมขึ้นวา 
การจัดการความรูหมายถึง การรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน 
และประยุกตใชความรูในองคกรโดยพัฒนาระบบเพื่อจัดการกับ “ขอมูล” 
ใหแปรสภาพมาเปน “สารสนเทศ” จาก “สารสนเทศ” มาเปน “ความรู” และ
จาก “ความรู” มาเปน “ปญญา” ดังแสดงในภาพ

คือ การรวบรวม สร�าง จัดระเบยีบ แลกเปลีย่น และ
ประยุกต�ใช�ความรู�ในองค�กรโดยพัฒนาระบบจาก

What is KM 
(จากวิกิพีเดีย) 2550

DIKW
Pyramid

 ข�อมูล (Data)

 สารสนเทศ (Information)

 ความรู� (Knowledge)

 ป�ญญา (Wisdom)

เราจะดูหวงโซ/ปรามิดของ Data-Info-Knowledge-Wisdom 
ในตอนตอไป
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(ข) แนวคิด DIKW Pyramid

1
แน�ใจนะว�า “..ใช�ความรู�..”

2
เรื่องนี้ยังไม�มีฉันทามติ

3
ขอเสนออีกป�รามิดหนึ่ง

4
วิธีการใช�ป�รามิด

DIKW ป�รามิด

(1) แน่ใจนะว่า “..ใช่ความรู้..”
ในชวงเปดตัว KM (ชวงระหวางทศวรรษ 1980-1990) ยังไมคอยมี

การแยกแยะ “ลําดับชั้นของขอมูลที่นํามาจัดการ” และดูเหมือนวา สิ่งที่
เรียกวา “ความรู” นั้นจะถูกยอมรับกันโดยปริยาย (ไมวาอะไรก็เปนความรู
ทั้งนั้น) โดยเฉพาะใน 2 ยุคแรกของ KM ท่ีไดกลาวมาแลว คือยุคเนน IT 
และยุคเนนใหคนเขาถึงและเขาใชความรู และแมวาในชวงเวลาดังกลาว 
จะมีนักวิชาการ KM หลายทานนําเสนอ “การจําแนกประเภทของความรู” 
เชน Nonaka แตดูเหมือนวาปญหาเรื่องระดับชั้นของความรูจะยังไมได
ถูกเพงมองดูมากนัก

ผูเขียนเขาใจวา ในชวงเวลาดังกลาวนั้น เมื่อมีการนํา KM ไปใชงาน
มากข้ึน ปญหาเร่ือง “ระดับช้ันของความรู” กค็งจะคอยๆ เผยแสดงตัวออก
มาใหเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในป ค.ศ.2007 Danny P. Wallace 
จึงไดนําเสนอทฤษฎี DIKW Pyramid ท่ีจําแนกแยกแยะความแตกตางระหวาง 
D (Data) I (Information) K (Knowledge) และ W (Wisdom) เอาไววา
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WISDOM

KNOWLEDGE

INFORMATION

DATA

• Data คือ ขอมูลที่ยังอยูกระจัดกระจายทั่วไป เปนขอมูลเพียวๆ 
ยังไมผานกระบวนการอะไรเลย เชน ตัวเลข 2 3 4 5 จึงยังไมมี
ความหมายอะไร

• information (สารสนเทศ) เปนระดับท่ีสงูข้ึนมาของ data เน่ืองจาก
มีการนําเอา data มาจัดเก็บอยางเปนระบบ เชน กลุมเลขคู คือ 
2 4 กลุมเลขค่ี คือ 3 5 ทําใหขอมูลเริ่มมีความหมายมากขึ้น

• Knowledge (ความรู) เปนระดับที่สูงตอมาจาก “สารสนเทศ” 
เนื่องจากมีการนําเอาสารสนเทศมาเพิ่มมูลคาดวยการผาน
กระบวนการประมวลผล

• Wisdom (ปญญา) เปนระดับที่สูงตอมาจาก “ความรู” เนื่องจาก
มีการใสมูลคาเพิ่มบางอยางเขาไปอีก เชน การใสความเขาใจ 
การใสกฎเกณฑหลักการ เปนตน

ขอสรุปของ Wallace ก็คือ ระดับชั้นของ “สิ่งท่ีรู” ทั้ง 4 ประเภทน้ัน
จะเรียงตัวเปนลําดับช้ันแบบปรามิด ไลจากฐานรากตอยอดสูงขึ้นมา
เปนช้ันๆ ช้ันท่ีอยูสูงกวาจะมีมูลคาเพ่ิมมากกวาช้ันท่ีตํ่ากวา ดังน้ัน เวลาท่ีจะ 
“จดัการ” สิง่ที ่“เกบ็มาได/หรอืรูมา” จงึตองเช็กสถานะเสยีกอนวา สิง่ทีรู่นัน้
อยูในปรามิดชั้นไหน
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(2) แต่เรื่องนี้ยังไม่มีฉันทามติ
แมวาจะมีการขานรับแนวคิดของ Wallace ในเรื่องการแยกแยะ

ระดับช้ันของสิ่งที่รูมา รวมทั้งยอมรับรูปแบบการเรียงตัวแบบปรามิดดวย 
แตทวาแนวคิดเร่ือง DIKW นั้นก็เหมือนแนวคิดที่เพิ่งแจงเกิดขึ้นใหมๆ 
กลาวคือ ยังไมตกผลึกเปนเน้ือเดียวกัน ยังไมมีความเห็นพองตองกันวา 
คาํวา “ขอมลู สารสนเทศ ความรู และปญญา” นัน้คอือะไรกนัแน และอะไร
เปน “ปจจัยเพ่ิมมูลคา” ใหเกิดการเล่ือนช้ันขึ้นไป (คลายๆ บรรยากาศ
ที่มีปรามิดจํานวนมากมายหลายแหงในอียิปตอยางไรอยางนั้น)

ในที่นี้จะลองดูตัวอยางปรามิด DIKW แบบตางๆ สัก 2 ตัวอยาง

• ตัวอยางปรามิดที่ 1

ตรวจสอบ ใช�ความรู�ถูกต�อง
หรือไม�

ระวังความน�าเชื่อถือ 
คนวิเคราะห�

ระวังข�อมูลผิด

ลําดับช้ันของความรู�

ป�ญญา
(Wisdom)

ความรู�
(Knowledge)

สารสนเทศ
(Information)

ข�อมูล
(Data)

สร�างทฤษฎี/ความรู�ใหม�/
แนวทางใหม�ๆ ในการทํางาน

 นําไปใช�ประโยชน�

  วิเคราะห�แล�ว (สถิติ/
  ตัวแปร/แนวโน�ม)

   ข�อมูลดิบ

จากรูปปรามิดนี้ จะเห็นการขยับลําดับชั้นของความรู โดยมีการใช
เกณฑสําคัญ 2 เกณฑ คือ (1) ระดับการตรวจสอบความรู (ฝงซายมือ) 
จะเปนการอธิบายวา ความรูในแตละลําดับช้ันน้ัน จะตองตรวจสอบเก่ียวกับ
อะไรบาง และ (2) ลักษณะของความรู (ฝงขวามือ) คือการพิจารณา
เกี่ยวกับการนําความรูไปดําเนินการ ไปจัดการ หรือนําไปใชประโยชน
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ดังน้ัน ในแตละช้ันขอมูล ในฝงซาย ส่ิงท่ีตองตรวจสอบ/ใหความสําคัญ
ก็คือ การระวังขอมูลผิด เพื่อความนาเช่ือถือของขอมูล สวนในฝงขวา 
ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดชั้นแรก จะเปนขอมูลดิบ หากจะขยับขึ้นไปใน
ชั้นสารสนเทศน้ัน ขอมูลจะตองผานกระบวนการวิเคราะหเสียกอน 
(ผานการใชสถิติ/ตัวแปร/แนวโนม) และหากจะขยับข้ึนไปเปนช้ันความรู 
ก็ตองมีการนําสารสนเทศนั้นไปใชงาน เปนตน

• ตัวอยางปรามิดที่ 2

Know Why

Know How

Know What

Knowledge Management

Focus:
Create
Organize
Apply
Transfer

Information Management

Focus:
Collect
Process
Disseminate
Store
Display
Protect

WISDOM
SHARED

UNDERSTANDING

INFORMATION

KNOWLEDGE

DATA

Judgment

Cognition

Processing

Decision
Risk

สวนในภาพนี้ จะเห็นวาการใชเกณฑเพื่อขยับเล่ือนชั้นปรามิด
จะแตกตางจากรูปแรก ในภาพนี้จะมีเกณฑสําคัญ 2 เกณฑคือ

(1) เกณฑระดับการจัดกระทํากับความรู (ฝงซายมือ) ซึ่งแบงเปน 
2 เกณฑยอย ถามกีารจดักระทาํในชัน้ที ่1 (Data) ไปในชัน้ท่ี 2 (Information) 
จะเรียกวา “การจัดการสารสนเทศ” (Information Management) 

แตถาเปนการจัดกระทําตัง้แตชัน้ 2 ขึน้ไปช้ัน 3-4 จงึจะเรียกวา “การจัดการ
ความรู” (Knowledge Management)
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(2) เกณฑระดับของความรู (ฝงขวามือ) จะเห็นไดวา ทั้ง 4 ระดับ
เปน “การรู” (Know) เหมือนกัน แตทวา การที่จะสังกัดอยูในชั้นไหนก็ขึ้น
อยูกับวา “รูอะไร” เชน ชั้น Data และ Information นั้น เปน “การรูวาอะไร
เปนอะไร” (Know What) สวนชั้นที่ 3 Knowledge เปน “การรูวาจะนําไป
ใชไดอยางไร” (Know How) และข้ันท่ี 4 คือ Wisdom นั้นตองเปน 
“การรูวาทําไมจึงเปนเชนนั้น” (Know Why) ซึ่งหมายถึงการรูหลักการ/
กฎเกณฑเบ้ืองหลัง

(3) ขอนําเสนออีกปิรามิดหนึ่ง
เนื่องจากการสรางปรามิดนั้นยังไมสิ้นสุด ดังนั้นผูเขียนจึงขอสราง

ปรามดิ DIKW อกีสกัอันหน่ึงมาใหพจิารณา โดยเกณฑหลักท่ีผูเขยีนใชกค็อื 
“ความสัมพันธระหวางความรูกับคนรู” หนาตาของปรามิดของผูเขียน
จะเปนดังในภาพ

 Knowledge ที่มีความเข�มข�น ตกผลึก สะสมผ�าน
กาลเวลา คิดทะลุ (insight) บูรณาการหลาย
ชุดความรู� เป�นหลักการ ใช�ในการตัดสินใจ ฝ�งลึกเป�น
ความชํานาญ ผ�านการทดสอบมาหลายต�อหลายครั้ง

 การมีความสัมพันธ�ระหว�าง Data หรือ 
Information x คนไปรู� (หรือว�า ทําไม/อย�างไร)

 มีความสัมพันธ�ในรูปแบบต�างๆ ระหว�างข�อมูล 
ทําให�เพิ่มมูลค�า/ความหมายมากขึ้น

 ข�อมูลเพียวๆ อยู�อย�างโดดๆ ยังไม�มีความหมายใดๆ
แบบที่ 4

ป�ญญา
(Wisdom)

ความรู�
(Knowledge)

สารสนเทศ
(Information)

ข�อมูล
(Data)
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คําอธิบายประกอบภาพนี้ก็คือ
(i) ขอมลู (Data) เปนระดับขอมลูเพียวๆ ทีไ่ปเก็บมา นาํเสนออยาง

โดดๆ อยางเปนอิสระไมเก่ียวของกัน ทําใหขอมูลยังไมมีความหมายใดๆ 
ตัวอยางเชน ขอมูลเรื่องอาชีพของคนพิการที่ทีมวิจัยเรื่องอาชีพคนพิการ 
จังหวัดโคราช เก็บมาไดจากกลุมตัวอยาง

= ข�อมูลเพียวๆ อยู�อย�างโดดๆ ยังไม�มีความหมายใดๆData 
(ข�อมูลดิบ)

D1
เลี้ยงสัตว�

D2
ช�างซ�อม

D7
ค�าขาย

D6
ทํานา

D5
ปลูกผัก

D9

D4
ทอผ�า/
เย็บผ�า

อาชีพของ
คนพิการ

D3
ตัดผม

D8
จักสาน
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(ii) สารสนเทศ (Information) หากจะขยับระดับจาก “ขอมูล” 
ขึ้นไปสูระดับ “สารสนเทศ” จะตองมีการสรางความสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ ระหวางขอมูลต้ังแต 2 ชุดขึ้นไปดังในภาพแรก เปนการสราง
ความสัมพันธระหวางขอมูลชุด “ประเภทอาชีพคนพิการ” กับขอมูลชุด 
“จํานวนคนพิการในแตละอาชีพ” เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้

ประเภทอาชีพคนพิการ จํานวน
คนพิการ ประเภทอาชีพคนพิการ จํานวน

คนพิการ

1 ช�างซ�อม 7 5 ทอผ�าและเย็บผ�า 3

2 เลี้ยงสัตว� 5 6 ทํานา 2

3 ปลูกผัก 5 7 ตัดผม 2

4 ค�าขาย 4 8 จักสาน 2

รวม 30 คน

มีความสัมพันธ�ในรูปแบบต�างๆ ระหว�างข�อมูล 
ทําให�เพิ่มมูลค�า/ความหมายมากขึ้น

Information 
(สารสนเทศ/ข�อสนเทศ)

D1 + D2
D3 - D4
D5 × D6
D7 ÷ D8

จัดกลุ�ม (grouping)

การจัดระบบข�อมูล (organize)

การวางโครง (structure)เปรียบเทียบ

Categoryเชื่อมโยง

เป�นเหตุเป�นผลประมวลสรุป
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คาํวา “การสรางความสัมพนัธระหวางขอมลู” นัน้ ผูเขยีนใชสญัลักษณ
ทางคณิตศาสตร คือ บวก ลบ คูณ หาร มาเปนไอเดีย ซึ่งหมายความวา 
เราอาจจะเอาขอมูลมารวมกัน มาหักออกจากกัน มาเพิ่มแบบทบทวีคูณ 
หรือมาลบออกจากหลายๆ ครั้ง

สวน keyword ที่ปรากฏในภาพก็คือ ตัวอยางของช่ือรูปแบบ
ความสัมพนัธระหวางขอมลูตัง้แต 2 ชดุขึน้ไปท่ีจะยกระดับจาก “ขอมลูดบิ” 
ขึ้นมาเปน “สารสนเทศ” เชน

• การจัดกลุม (grouping) เชน ความสัมพันธระหวางกลุมอาชีพ
ของคนที่พิการประเภทตางๆ เชน พิการทางสายตา พิการดาน
การเคลื่อนไหว พิการทางสมอง กับประเภทอาชีพท้ัง 8 ประเภท

• การจัดระบบขอมูล (organize) เชน เรียงลําดับอาชีพทั้ง 
8 ประเภทตามพัฒนาการของชวงเวลาท่ีเกิดขึ้น (อาชีพไหน
เกิดกอน-หลัง)

• การวางโครง (structure) เชน การวางโครงสรางอาชีพท้ัง 
8 ประเภทตามระดับความยากงายในการประกอบอาชีพเปน 
3 ระดับ (งาย ปานกลาง ยาก)

• การจดั category หรอื cluster อาจจะคลายคลงึกบัการจดักลุม 
แตทวาเปนกลุมยอยหลายๆ กลุมมารวมกันเปน “กลุมกอน” 
เชน กลุมประเภทอาชีพที่ตองใชเงินทุนสูง เงินทุนปานกลาง 
เงินทุนนอย เปนตน

• การจัดความสัมพนัธแบบเปนเหตุเปนผล เชน การใหคาํอธิบาย
วา “อาชีพประเภทอิสระ” จะเปดโอกาสใหคนพิการประกอบอาชีพ
ไดงายกวา “อาชพีลกูจาง/รบัจาง” หรืออาชพีทีม่สีถานทีแ่ละเวลา
ทํางานอยางตายตัว เปนตน
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• การประมวลสรปุ เชน จากอาชพีทัง้ 8 อาชพีทีค่นพิการจะทาํได
เปนอาชีพระดับลางทั้งนั้น มิใชอาชีพแบบ “วิชาชีพ” เชน วิศวกร 
นักบัญชี แพทย ผูบริหาร เปนตน

• การเชือ่มโยง เชน การเช่ือมโยงระหวางประเภทอาชีพกบัปรมิาณ
ของรายได เปนตน

• การเปรียบเทียบ เชน การเปรียบเทียบความจําเปนที่ตองมี
การฝกฝนอบรมกับประเภทอาชีพตางๆ ทั้ง 8 ประเภท

(iii) ความรู (Knowledge) สําหรับสิ่งท่ีรูที่จะขึ้นมาอยูในระดับ 
“ความรู” ของ KM นั้น ผูเขียนคิดวา จะตองเนนวา เปนปฏิสัมพันธระหวาง 
Data (ชั้น 1) หรือ Information (ชั้น 2) กับ “ตัวคนที่จะมารู” และนาจะ
เปนการรูในระดับ “ทําไม” และ “อยางไร” (why & how) ดังแสดงในภาพ

การมีความสัมพันธ�ระหว�าง 
Data หรือ Information × คนรู� (รู� why, รู� how)

Knowledge 
(ความรู�)

ต้ังคําถาม

ดัดแปลง/ประยุกต�ใช�

นําไปใช�

If-Then

วิเคราะห�/สังเคราะห�

(มีไขควง)

ตรวจสอบ

เป�นบทเรียน

ตัดสินใจ

Idea/Learning/
Notion/อภิปราย/
พิจารณา/ไตร�ตรอง/

ทบทวน

D1 I2

+
-
×
÷
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ในภาพท่ีผูเขียนไดยกตัวอยาง “รูปแบบปฏิสัมพันธระหวาง Data/Info 
กับคนรู” เอาไวหลายๆ แบบพอเปนไอเดีย เชน 

• คนรูตั้งคําถามกับ Data/Info ที่ไดพบ เชน เอะ ทําไมคนพิการ
จงึไมสามารถประกอบวชิาชพีระดบัสงู เชน เปนแพทย ทนายความ 
ผูบริหาร ฯลฯ ได 

• คนรูนํา Data/Info ที่ไดมาดัดแปลง/ประยุกตใหม เชน ทีมวิจัย
พลังงานทางเลือกจังหวัดสุรินทร ไดนําสารสนเทศเรื่องการทํา
โซลาเซลลแบบอยูกบัทีม่าดัดแปลงเปนโซลาเซลลแบบเคล่ือนยาย
ไดเพื่อนําไปใชในไรนา เปนตน

• คนรูนํา Data/Info ที่ไดไปใชงาน เชน ในป พ.ศ.2563 โหนด
พ่ีเล้ียง CBR จังหวัดลําปาง ไดทําโครงการวิจัยเร่ืองการใชประโยชน
จากปาชุมชนในหลายอําเภอของจังหวัดลําปาง ผลจากการเก็บขอมูล
เรื่องประเภทของตนไมในปาชุมชน (Data & Info) ทีมวิจัย
ไดคนพบความรูวา มากกวา 90% ของตนไมในปาชุมชนเปน
ไมผลัดใบ ซึ่งจะทิ้งใบทั้งหมดในชวงฤดูแลง สงผลใหชาวบาน
ไมสามารถจะใชประโยชนจากปาได และแถมวาใบไมที่ทิ้งใบน้ี
ยังจะกลายเปนกองเชื้อเพลิงมหึมาของปญหาไฟปาและ
หมอกควัน ดังนั้น การอนุรักษและปองกันปาจึงตองจัดการกับ
สัดสวนของไมผลัดใบและไมไมผลัดใบดังกลาว เชน ตองปลูก
ไมไมผลัดใบมากขึ้น เปนตน

• คนรูตั้งคําถามแบบ If...then (ถา...แลว) เชน ถาไมมีไอนั่น 
แลวจะทําไอนี่ไดหรือไม เชน ถาชุมชนไมมีผูนําท่ีเขมแข็ง 
จะสามารถทําวิจัย CBR ไดหรือไม/อยางไร
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• คนรูทําการวิเคราะห-สังเคราะห Data/Information ที่ไดมา 
การวเิคราะหคอืการแยกแยะขอมูลออกเปนชัน้ๆ เปนกลุมๆ แลว
นํามาสังเคราะหคือการนํากลับมารวมในรูปแบบใหมเพื่อใหเกิด
ความหมายใหม

• คนรูทําการตรวจสอบ Data/Info ที่ไดมา เชน ทีมวิจัยท่ีศึกษา
ปลาในเขื่อนปากมูลไดจับปลาในแมน้ํา นํามาถายรูป ระบุวาชื่อ
ปลาอะไร โดยในข้ันตอนน้ี ไดใชชาวบานผูชํานาญเร่ืองปลาจํานวน 
10 คน มาลงความเห็นเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เปนตน

• คนรูนําความรูที่จัดการไดมาเปนบทเรียนสําหรับการพัฒนา
ปรับปรุงงานในอนาคต 

• คนรูนาํความรูทีจ่ดัการไดมาชวยเปนทางเลอืกหลายๆ ทางทีจ่ะ
ใชตัดสินใจ อันเปนรูปแบบท่ีพวกเราใชกันอยูในชีวิตประจําวัน 
เชน การจัดการความรูวา ชวงเวลาใด รถจะติดหนาแนนท่ีสุด
ในกรุงเทพฯ เพื่อจะตัดสินใจวา ควรจะออกจากบานในเวลา
สักเทาไหร เปนตน

จากตัวอยางรูปแบบปฏิสัมพันธระหวาง “คนรู” x “data-info” นั้น 
ในภาคปฏิบัติการหรือในชีวิตท่ีเปนจริง เราจะเห็นวา “ปฏิสัมพันธ” นี้
ฝงตัวอยูใน “คําพูด/การเขียน” เชน คําวา

• ผมมีความคิด (idea) ในเรื่องน้ีวา....
• เจ็บครั้งนี้ ฉันมีเธอเปนดั่งครู สอนฉันใหเขาใจ.... (การเรียนรู)
• ดิฉันมีขอสังเกต (notion) วา....
• ผลจากการอภิปราย ขอดี-ขอเสีย ผมคิดวา....
• ขอใหกลับไปพิจารณา ขอมูลนี้อีกครั้ง
• พวกเราไดทบทวน/ไตรตรองประเด็นนี้อยางถี่ถวนแลว
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(iv) ปญญา (Wisdom) คําวา “ปญญา” ในที่นี้ ผูเขียนหมายความ
ถึงความรูที่มีมูลคาเพิ่มบางอยางข้ึนมา เชน มีความเขมขน ลุมลึก ตกผลึก 
สัง่สมผานกาลเวลา เปนการคิดแบบทะลุ เหน็แจงแทงตลอด อาจจะเกิดมา
จากการบูรณาการชุดความรูหลายๆ ชดุเขาดวยกัน มลีกัษณะเปนหลักการ
สากลหรอืทัว่ไป หรอืฝงลกึเปนความชาํนาญเน่ืองมาจากประสบการณ หรอื
ผานการทดสอบมาคร้ังแลวครั้งเลา

ตัวอยางรูปธรรมของความรูระดับเขมขนที่เปนปญญาก็เชน
• นักบินที่มีชั่วโมงบินสูง
• นักกีฬาที่ Turn Pro
• คนขับรถสิบลอที่ชํานาญเสนทาง
• ผูรู ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
• บรรดาแกเหมืองฝายท่ีรูจักธรรมชาติของสายนํ้าเปนอยางดี
เปนตน

(4) วิธีการใช้ DIKW Pyramid
ในการนําเอาแนวคิด DIKW Pyramid มาใชในเรื่อง KM นั้น มีบันได 

3 ขั้นเปนตัวชวยดังนี้

วิธีการใช� DIKW Pyramid

ระบุว�า วัตถุดิบท่ี
เก็บมาได� อยู�ระดับ
ช้ันไหนของป�รามิด

ยกระดับข�อมูล/
สารสนเทศให�ข้ึน
ถึงระดับความรู�

ยิ่งไต�ระดับป�รามิด
สูงขึ้นจะยิ่งมองเห็น
ได�ไกลมากข้ึน

1

2

3
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สําหรับในบันไดขั้นที่ 3 หมายถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเราไดไตขั้น
บันไดปรามิดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนเวลาที่เราไตเขาสูงขึ้นไปเร่ือยๆ แลว
มองลงมา ก็จะพบวา ยิ่งปนสูงขึ้นไป ก็ยิ่งมองลงมาเห็นขอบเขตพ้ืนท่ี
ขางลางไดกวางขวางขึ้น หรือพูดงายๆ วา ระดับของความรูในขั้น Data-
Info-Knowledge-Wisdom จะแผรังสีไปไดไกลมากนอยไมเทากัน 
ดังที่มีนักวิชาการ KM บางทานไดสรางตัวแบบแสดงการแผรังสีเอาไว
ในภาพ

Knowledge ท่ีมีความเข�มข�น ตกผลึก สะสมผ�านกาลเวลา 
คิดทะลุ (insight) บูรณาการหลายชุดความรู� เป�นหลักการ 
ใช�ในการตัดสินใจ ฝ�งลึกเป�นความชํานาญ ผ�านการทดสอบ
มาหลายต�อหลายครั้ง

Wisdom 
(ป�ญญา)

W Prespective

K Predictive

I Descriptive

D

พื้นท่ีมองเห็น
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(i) ระดับชั้น Data เนื่องจากขอมูลกระจายตัวแบบอนุมูลอิสระ 
ยนือยูเดีย่วๆ จงึยงัไมมคีวามหมายอะไร (ทีพ่บเหน็บอยๆ คอื การรายงาน
แบบมีแต bullet เปนขอๆ) ขอมูลระดับ Data นี้จะแสดงพ้ืนที่การมองเห็น/
พื้นที่แหงความเขาใจไดนอยมาก ตัวอยางเชน

 .... หมูบานนี้มี 200 ครัวเรือน ....
 (ผูอานไมทราบวา จํานวนครัวเรือนแบบนี้ เปนชุมชนขนาดไหน 

(เล็ก กลาง ใหญ) และที่สําคัญคือ จํานวนครัวเรือนเขามาเกี่ยวของกับ
ประเด็นศึกษาวิจัยของเราอยางไร) 

(ii) ระดับชั้น Information หากไตปรามิดขึ้นมาถึงขั้น Info นี้ 
ผูรูก็จะสามารถเร่ิม “พรรณนา” (Descriptive) บางอยางได ตัวอยางเชน 
“เพราะเปนชมุชนทีก่อตัง้มาดวย 2-3 ตนตระกลูเทานัน้ ดงันัน้ คนในชมุชน
ทัง้หมดจึงเปนสายเครือญาติกนั และทําใหการบริหารจัดการเร่ืองตางๆ 
ในชุมชนทําไดโดยงาย...”

(iii) ระดับชั้น Knowledge ความสูงในระดับชั้นนี้ทําใหสามารถ 
“คาดการณ ทํานาย พยากรณได” (Predictive) ตัวอยางเชน เวลาอานเรื่อง 
“สามกก” เมื่อขงเบงไดขอมูลจากทหารกองสอดแนมวา “ทัพท่ียกมาครั้งนี้
มีธงประจําตัวของโจโฉ ก็คาดการณไดเลยวา....”

(iv) ระดับชั้น Wisdom เปนความรูในระดับยอดเขา (Summit) 
ดังนั้นจึงสามารถมองเห็นพื้นที่เบื้องลางไดแบบ 360 องศา (Prespective) 
ซึง่หมายความวาเปนชดุความรูทีท่าํใหสามารถหาทางออกหรือหาทางเลือก
ไดมากกวาทางเดียว ทําใหการตัดสินใจมีโอกาสเลือกเสนทาง/หนทางท่ีดี
ที่สุดได

 

ส�วนที่ 2 • นานาคํานิยาม 65



(5) หลากหลายวิธีการในการจัดประเภทความรู้
ในเน้ือหาท่ีวาดวย DIKW ปรามิดท่ีกลาวมาแลวน้ัน ดูเหมือนจะเปน

การพิจารณา “ความรู” ในแนวตั้ง คือใหความสนใจกับ “ความรู” ในระดับ
ชั้นตางๆ ที่มีมูลคาเพิ่มแตกตางกัน สรางผลลัพธ/ผลสืบเนื่องท่ีแตกตางกัน

และแมจะข้ึนมาอยูในระดับช้ันเดียวกันแลว หากพิจารณาในแนวนอน 
ก็ยังสามารถจะจําแนกประเภทของ “ความรู” ออกไดอีกหลายๆ แบบ 
ในที่นี้จะยกตัวอยางการแบงประเภทความรูใหดูสัก 2 แบบ ดังในภาพ

Know why
รู�หลัก

1

2

3

4

การแบ�งประเภท
ความรู�

Tacit Explicit

Know what
รู�จัก/รู�จํา

Know how
รู�ทํา

Care why
คุณค�า/ความเช่ือ

การแบงประเภทความรูแบบที่ 1: Nonaka ไดแบงประเภทความรู
ออกเปน 2 แบบ คือความรูฝงในตัวคนและความรูชัดแจง

การแบงประเภทความรูแบบที่ 2: ใช 4 keywords เปนตัวแบงคือ 
(i) Know what: รูวาอะไรเปนอะไร เปนการรูจักหรือรูจํา
(ii) Know how: เปนการรูวิธีการลงมือทํา เปนขั้นนําความรูจัก

ไปประยุกตใช
(iii) Know why: เปนการรูหลกัการท่ีอยูเบือ้งหลัง หรอืรูกฎเกณฑ

66 เครื่องมือการจัดการความรู� (KM) ในงานวิจัยเพื่อท�องถิ่น (CBR)



(iv) Care why: เปนความรูระดบัของการตระหนกัถงึคุณคาหรอื
ความเช่ือที่สรางสรรคมาจากภายในของตัวผูรู 
เชน ความเชือ่วา “งานวจิยั CBR สามารถพฒันา
ปญญาของคนธรรมดาได” “ในการเสริมพลัง 
ผูเสริมพลังตองมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
คนที่ดอยพลัง” เปนตน

 ดูพี่เขา  ก็รู�จํา

  ลงมือทํา  ก็รู�จริง

   มีหลักการอ�างอิง ก็รู�แจ�ง

บทเรียนจาก
โหนดรุ�นน�อง

CBR

การฝ�กปฏิบัติ: เนื่องจากแนวคิดเรื่อง DIKW ป�รามิด เป�นเรื่องค�อนข�างใหม�
สาํหรบัผู�เข�าร�วมอบรม ดงันัน้ ทางทมีจดัการประชมุจงึได�จัดช�วง “การฝ�กปฏิบัต”ิ 
เรื่อง DIKW สําหรับผู�เข�าร�วมอบรม โดยให�ผู�เข�าร�วมในแต�ละโครงการทํางาน
ในกลุ�มย�อย โดยยกตัวอย�าง “วัตถุดิบ” (material) จากโครงการของตัวเอง 
แล�วจัดระดบัว�า วัตถดุบิใดเป�น Data/Information/Knowledge/Wisdom 
แล�วมานําเสนอต�อกลุ�มใหญ� โดยมีวิทยากรและผู�เข�าร�วมประชุมให�ข�อคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู�ร�วมกัน

กอนท่ีจะปดมานของเน้ือหาในสวนท่ี 2 ที่วาดวยเร่ืองคํานิยาม
เพื่อจะกาวไปสูเนื้อหาสวนท่ี 3 ที่วาดวยโมเดลตางๆ สําหรับการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อเปนการขีดเสนใตใหผูอานไดมองเห็น ไดตระหนัก 
จนถึงระดับซาบซ้ึงกับการทํา KM ผูเขียนจะขอปดทายสวนน้ีดวยหัวขอ 
“ประโยชนของการทํา KM” พอสังเขป
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(6) ประโยชน์ของการทํา KM
จากตัวอยางงานวิจัยเรื่อง KM ที่มีอยางมากในชวงปลายทศวรรษ 

2540-2550 ผูเขยีนพบวาในงานวิจยัเรือ่ง KM แตละชิน้ กจ็ะมุงใชประโยชน
ของ KM ไปในแงมุมตางๆ ในที่นี้ผูเขียนจึงจะประมวลประโยชนของ KM 
มานําเสนอเปนตัวอยางในที่นี้ โดยที่ผูเขียนพบวา ประโยชนของ KM นั้น
เปนแบบอเนกประสงค คือใช ไดประโยชน ในหลายแงหลายมุม 
เปนประโยชนสาํหรบับคุคลหลายกลุมและหลายระดบั และยงัเปนประโยชน
แบบเปดปลาย คือยังสามารถสรางสรรคตอไปไดอีกเรื่อยๆ

1 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

นานาประโยชน�
ของ KM

แปลง TKn เป�น EKn

ช�วยพัฒนานวัตกรรม

นําไปขยายผล

เพิ่มผลผลิต Productivity

etc.

ประมวลฐานความรู�เดิม

ทบทวนหน�าตักความรู�

ก�อร�างสร�างความรู�ใหม�

พบช�องโหว�ของการปฏิบัติงาน

พัฒนาความสามารถคนทํางาน

เพิ่มประสิทธิภาพขององค�กร

การทํา KM มีประโยชนดังตอไปน้ี
(1) เปนชวงเวลาท่ีจะดึง “ความรูท่ีมีอยูในตัวคน” (Tacit Knowledge) 

มาจดัการใหอยูในรปูของความรูชดัแจง (Explicit Knowledge) ซึง่จะสงผล
ตอเนื่องยืดยาวออกไปเปนสายโซ เชน ทําใหความรูไมสูญหายโดยงาย 
ทําใหเขาถึงความรูไดสะดวกขึ้น เปนตน
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(2) เปนโอกาสท่ีจะประมวลฐานความรูเดิมท่ีอาจจะกระจัดกระจาย
ไดรวบรวมเขามาจัดเก็บไวอยางมีระบบ มีการแยกหมวดหมู ทําใหเขาถึง
และนําไปใชไดงาย ทําใหการนําความรูมาใชน้ันทันเวลาและทันตอสถานการณ 
หลีกเลี่ยงปญหาเร่ือง “มารูเม่ือสายไป” หรือ “หาที่อยู/ที่ตั้งของความรู
ไมเจอ” (fi le not found)

(3) เปนชวงเวลาทีจ่ะไดทบทวน “หนาตกัความรูทีม่อียู” และสามารถ
จะนําไปใชงานได ในเวลาเดียวกัน การทํา KM ก็จะชวยใหคนพบวา “ความรู
อะไรบางทีก่ลุม/หนวยงาน/องคกรของเรายงัขาดอยู” (เห็น Knowledge gap) 
ความรูที่มีอยูแลวในกลุม/องคกรนี้ถือวาเปน “สินทรัพยทางปญญา” 
(intellectual asset)

(4) ตอเน่ืองจากขอท่ี 3 เม่ือกลุม/องคกรไดคนพบ “ความรูที่ยัง
ขาดตกบกพรองอยู” ชวงเวลาตอจากน้ันก็คือ KM จะเปนชวงเวลาของ 
“การกอสรางสรางความรูใหมขององคกร” ตัวอยางจากของจริงก็เชน
บริษัท 3 เอ็ม (ทําอุปกรณเคร่ืองเขียนและสํานักงาน) ไดเปดโอกาสให
บุคลากรใชเวลา 15% ในการทําวิจัยเรื่องท่ีตนสนใจและมีสิทธิในการ
ขอเงินสนับสนุนการวิจยั ทาํใหบรษิทัสามารถผลิต “สกอตชเทป” ขึน้มาจาก
ผลงานของบุคลากรท่ีไดมาพบปะแลกเปล่ียนความรูกัน (คือชุมชน
แนวปฏิบัติ – CoP)

อันท่ีจริง เวลาเราพูดวา “ตอยอดหรือสรางความรูใหมๆ ” น้ัน เวลาพูด 
ดูเหมือนจะทําไดงายๆ แตเวลาลงมือทําจริงๆ จะไมใชเรื่องงายๆ เลย 
โดยเฉพาะถาการสรางความรูใหมนั้นออกสตารทจากเลขศูนย ดวยเหตุนี้ 
การทํา KM ดวยการประมวลความรูเดิมที่มีอยูกอนมาเปนหนาตัก จึงเปน
เสมือน “ไมค้ําถอ” เวลาที่เราเลนกระโดดสูงท่ีจะชวยใหมีแรงสงดีดตัวขาม
ไปสู “ความรูใหม” ทําใหเพ่ิมโอกาสมากข้ึนท่ีจะตอยอดหรือสรางความรูใหม 
และยงัชวยหลกีเลีย่งวงจรของการคดิขึน้มาเองลอยๆ โดยไมมทีีม่าทีไ่ปหรอื
มีหลักอางอิง
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(5) การทาํ KM ชวยใหเกดิการคนพบชองโหวของการปฏบิตังิาน 
ซึ่งเปนรูปแบบการใชประโยชนที่พบมากในภาคธุรกิจ รวมทั้งไดมีการนํา
ประโยชนในแงมุมนี้มาใชบางในหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชน เชน 
สุภาสินี นุมเนียน (2553) ศึกษาชองโหวในการพัฒนาเชิงอนุรักษแหลง
วัฒนธรรมเมืองอโยธยา และพบวา ชุมชนยังขาดความรูเกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนาเชิงอนุรักษวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมจริงๆ (แมจะมีสํานึกแหงการ
อนุรักษอยูอยางเต็มเปยม) เชน จะซอมแซมโบราณสถานใหถูกตองได
อยางไร จะมีวิธีเก็บรักษาวัตถุโบราณไวอยางถูกตองไดอยางไร เปนตน

(6) การทํา KM ชวยเพิ่มขีดความสามารถในดานที่จําเปนของ
คนทาํงาน เนือ่งจากกระบวนการทาํ KM จะเริม่ตนออกสตารทที ่“การระบุ
ความรูที่ผูปฏิบัติงานยังขาดอยูแตเปนความรูที่จําเปนตองใชงาน” 
(Identifi cation of needed knowledge) ดังนั้น ทําใหการออกแบบกิจกรรม
เพื่อเติมเต็มชองวางดังกลาวจะทําไดอยาง “เกาตรงท่ีคันพอดี” และชวย
หลีกเลี่ยงปญหา “มีการฝกอบรมบอย มีการดูงานแยะ แตคนทํางานไมได
เกงขึ้นเลย”

(7) การทํา KM จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ
องคกร ซึ่งประโยชนขอนี้ดูจะเปน The Must สําหรับภาคธุรกิจซึ่งอยูใน
ลูวิ่งของการแขงขัน เพียงแคเราหยุดหรือชะลอการวิ่งเพียงเล็กนอย คนอื่น
ก็แซงหนาไปเสียแลว ดังนั้น หนวยงานเหลานี้จึงมักจะมีทาบังคับคือ 
ตองมีภาระงานใหมมาใหทํา ตองสรางผลผลิตใหมๆ มีคนทํางานรุนใหม
เขามา ซึ่งหากไมมีการทํา KM หนวยงานดังกลาวก็เทากับตองเริ่มตนออก
สตารทจากเลขศูนยซึ่งจะสิ้นเปลืองทรัพยากรทุกอยาง เชน เวลาท่ีตองใช
ในการอบรมพนักงานใหม
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หากทวา การทํา KM จะเปนกระบวนการสรางความรูใหมจาก
ความรูเดิมที่ไดเก็บรวบรวม มีการประมวลจัดระบบ มีการยกระดับใหเปน
ความรูใหม ดังนั้น การมีความรูใหมเปนหนาตักจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานขององคกร

(8) การทํา KM จะชวยเพิ่มผลผลิต (หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต) ใหแกกลุม/หนวยงาน/องคกร เปนผลประโยชนท่ีคอนขางเห็น
ไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2564 เมื่อทีมนักวิจัยชุมชน CBR 
ที่ไดจัดการความรูเรื่องการเล้ียงโคเน้ือภายใตการดูแลของโหนดพ่ีเลี้ยง 
จงัหวัดมกุดาหาร และพบวามหีวงโซของการผลติจนถงึการตลาดอยู 9 หวง
ทีเ่ช่ือมโยงกนั ทมีวจิยัไดวเิคราะหวา มปีจจยัอะไรบางท่ีเกีย่วของกับปรมิาณ
และคุณภาพของผลผลิตโคเนื้อ และไดยกระดับของความรูตอไปวา 
จะพัฒนาปรับปรุงปจจัยที่เกี่ยวของน้ันใหดีขึ้นกวาเดิมไดอยางไร ผลลัพธ
สุดทายที่เกิดขึ้นก็คือ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโคเนื้อที่เพิ่มขึ้น
จากเดิม

กระบวนการขยาย
ห�วงโซ�การผลิต
โคเน้ือคุณภาพดี

2. สายพันธุ�
โคเนื้อ

8. การจัดการขี้วัว 5. การจัดการและ
ป�องกันโรค

4. การเลี้ยงโคขุน
ระยะสั้น

3. การปรับปรุง
พันธุ�โคเนื้อ

6. อาหารโคเนื้อ

1. การปรับ
เปลี่ยนแนวคิด

9. การตลาด

7. เครื่องมือและเทคโนโลยี
การจัดการโคเนื้อ
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(9) การทาํ KM เพือ่นําความรูทีเ่กิดขึน้ไปใชในการขยายผลการ
ทํางาน ซึ่งเปนกรณีของโครงการวิจัย CBR ทั้ง 14 โครงการในภาคอีสาน 
ในป พ.ศ.2564 ทีไ่ดกลาวมาแลวตัง้แตตน โดยทีก่อนหนานี ้บรรดาพีเ่ลีย้ง/
โหนด CBR เคยมีวิธีการอ่ืนๆ ที่ไดใชในการขยายผลการทํางานมาแลว 
เชน ใชนักวิจัยในพ้ืนที่เดิมเปนผูขยาย ใชประเด็นวิจัยเปนตัวขยาย ฯลฯ 
และในป พ.ศ.2564 โครงการวิจัยทั้ง 14 โครงการจะใชวิธีการจัดการ
ความรูเปนเครื่องมือการขยายผลโดยมีบทเรียนของงานวิจัยรุนพี่ เชน 
งานวิจัยเรื่อง “การขยายผลดวยการจัดการความรูเร่ืองการจัดการน้ํา” 
ของบิน คงทน และคณะ (2560) ที่ไดกลาวถึงมาแลวเปนความรูตนทุน
หนาตัก

(10) การทํา KM จะเปนกระบวนการท่ีนาํไปสูการสรางนวัตกรรม
ในกลุมและองคกร มงีานศกึษาของนกัวชิาการจาํนวนมาก (อางในสมนกึ, 
2010) ทีพ่บความสมัพนัธระหวางระดบัการพฒันาขององคกรในการจดัการ
ความรูกบัขดีความสามารถในการสรางนวตักรรมทัง้แบบเฉยีบพลนั (Radical 
innovation) และนวัตกรรมในลักษณะคอยๆ เปนคอยๆ ไป (Incremental 
innovation) และดังที่พวกเราตระหนักดีวา ปจจุบันนี้ แมแตทรัพยากรที่ดิน 
โรงงาน วัสดุอุปกรณ เครื่องจักร ฯลฯ ก็ยังไมใชปจจัยชี้ขาดความอยูรอด
ของกลุม/องคกร หากแตเปนสินทรัพยทางปญญาและนวัตกรรมตางหาก
ที่เปนหลักประกันสําคัญ ซึ่ง KM จะเปนเคร่ืองมือ/อาวุธ/ตัวชวยที่สําคัญ 
ดังนั้นปจจุบันนี้ การแปลง “ชาวบานเกษตรกร” ใหมาเปน “ผูประกอบการ” 
เทานั้น ก็อาจจะยังไมเพียงพอ แตยังตองกาวไปใหถึง “การเปนผูสราง
นวัตกรรม” อีกดวย
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3ส่วนที่

3 โมเดลท่ีจะนําเสนอก็คือ
(1) โมเดลปลาทู
(2) โมเดลวงเกลียวแห่งความรู้
(3) โมเดลของมาร์คาร์ท (Marquardt Model)

โมเดลของ

KM



ในสวนที่ 3 นี้ จะเปนเนื้อหาท่ีวาดวย “โมเดล/แบบจําลอง” (Model) 
ซึง่จะเปนตวัชวยทาํงานในภาคปฏบิตักิารไดหลายๆ อยาง เชน ชวยในการ
วิเคราะหขอมูลที่เก็บมาไดแลว ชวยในการจัดการใหเปนระบบ ชวยในการ
แปลงประเภทขอมูล หรือชวยในการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพ
ดาน KM เปนตน

ในท่ีน้ี ผูเขียนจะขอนําโมเดล KM มาจําหนายแกชาว CBR สัก 3 โมเดล 
ซึง่ผูเขยีนพบวา ทัง้ 3 โมเดลนีม้กีารนาํมาใชกนัอยางแพรหลายในการศกึษา
วิจัยเรื่อง KM ของไทย และทั้ง 3 โมเดลนี้ก็ไมมีความซับซอนมากนัก และ
ไมยุงยากที่จะใชสําหรับกลุม/องคกรวิจัยและพัฒนาของชาวบาน

3 โมเดลที่จะนําเสนอก็คือ
(1) โมเดลปลาทู (สคส. 2545)
(2) โมเดลวงเกลยีวแหงความรู (Knowledge Spiral) (Nonaka, 1991)
(3) โมเดลของมารคารท (Marquardt Model, 1996)

ส�วนที่ 3 • โมเดลของ KM 75



(1) โมเดลปลาทู

โมเดลนี้พัฒนาขึ้นโดยสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม 
(สคส.) ในราวๆ ชวงป พ.ศ.2545 (โดย อ.ประพนธ ผาสุขยืด และ 
นพ.วิจารณ พานิช)

ชื่อนามของโมเดลก็แสดงอยางชัดเจนแลววา ใชภาพของ “ปลาทู” 
เปนตวัแทนหลักการและความคิด โมเดลปลาทูเสนอวา สวนประกอบสําคัญ
ของกระบวนการจัดการความรูนัน้เปรยีบเสมือน 3 สวนหลกัๆ ของตวัปลา 
คือ หัวปลา ลําตัวปลา และหางปลา

ผูเขียนไดประมวลหัวขอยอยของโมเดลปลาทูเปน 4 สวน ดังแสดง
ในภาพ

บทบาทหน�าที่
ของ actor 
ในแต�ละส�วน
ของปลาทู

ปลาทูโมเดล
(นพ.วิจารณ�, 
อ.ประพนธ�,

2547)

24

1

3

Tool 4 KM

3 ส�วนของปลา

7 ข้ันตอน/กิจกรรมของ KM

1คุณเอื้อ

4 คุณลิขิต

5 คุณประมวล/
คุณวิศาสตร�

2 คุณอํานวย

3 คุณกิจ

สําหรับหัวขอยอยที่ 1: 3 สวนของปลา และหวัขอยอยท่ี 2: บทบาท
หนาที่ของ actor ในแตละสวนของปลาทูนั้น จะมีความสัมพันธกัน

สวนหัวขอยอยที่ 3: 7 ขั้นตอนของกิจกรรม KM นั้น ขอใหยอน
กลับไปดูเนื้อหาสวนนี้ในหัวขอ “คํานิยามของ KM ของ นพ.วิจารณ พานิช 
(สคส.)” ที่อยูขางหนา

สวนหัวขอยอยที่ 4: เครื่องมือสําหรับ KM นั้น ผูเขียนขอนําไป
ประมวลรวมไวเปนสวนที่ 4 ของเอกสารช้ินนี้
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โมเดล “ปลาทู”
ส�วนกลางลําตัว ส�วนที่เป�น “หัวใจ” 
ให�ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู� ช�วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
(Share & Learn)

ส�วนหาง สร�างคลังความรู� เชื่อมโยง
เครือข�าย ประยุกต�ใช� ICT “สะบัดหาง” 
สร�างพลังจาก CoPs

ส�วนหัว ส�วนตา มองว�ากําลังจะไปทางไหน 
ต�องตอบได�ว�า “ทํา KM เพื่ออะไร”

(Share & Learn)(Share &(S

“คุณเอื้อ”
Chief Knowledge
Officer: CKO

“คุณอํานวย”
Knowledge
Facilitator

“คุณกิจ”
Knowledge
Practitioner

Knowledge Sharing

Knowledge AssetsKnowledge Vision

หัวขอที่ 1: 3 สวนของปลา โมเดลน้ีนําเสนอภาพรวมวากระบวนการ
จัดการความรูนี้จะประกอบดวย 3 สวนใหญๆ คือ หัวปลา ตัวปลา และ
หางปลา โดยที่ในแตละสวนน้ีจะมี “บรรดาคุณๆ ทั้ง 6 ทาน” (คุณเอ้ือ 
คุณอํานวย คุณกิจ คุณลิขิต คุณประสาน/ประมวล และคุณวิศาสตร) 
แสดงบทบาทสําคัญอยูในแตละสวน (ดูรายละเอียดตอไป)

สวนที่ 1: หัวปลา (Knowledge Vision) หมายถึง เปาหมายหลัก
ของการดําเนินการจัดการความรู เปนสวนท่ีกํากับวาปลาจะวายไป
ในทิศทางใด เปนสวนที่ตองตอบใหชัดเจนกอนวา “เราจะทํา KM ไป
เพ่ืออะไร” ทาํไปทําไม ทาํแลวตองการใหเกดิผลอะไร ผลท่ีเกดิจะชวยหนุน
การบรรลุเปาหมาย/วิสัยทัศนขององคกรหรือเปลา โดยผูจัดการความรู
จะตองเห็น “เปา” ในการจัดการความรูเสียกอน เนื่องจากความรูนั้น
มีจํานวนมากมาย สวนของหัวปลาน้ีจะสะทอน “วิสัยทัศนความรู” 
(Knowledge vision) หรอืหวัใจของความรูเพือ่การบรรลวุสิยัทัศนขององคกร 
(หมายความวา ปลา KM ก็ควรจะวายไปในทิศทางท่ีเปนวิสัยทัศน/
ยุทธศาสตรขององคกร) จึงควรชวยกันตรวจสอบประเด็นนี้กอนจะลงมือ
ทําการจัดการความรู
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ตัวละครท่ีมีความสําคัญในการสงเสริมใหเกิดหัวปลา (และตาปลา
ใสแจว) ที่ชัดเจนก็คือ คุณเอ้ือ (ระบบ) (Chief Knowledge Offi  cer – CKO)

สวนที่ 2: ตวัปลา (Knowledge Sharing) สวนนีค้อืตวักจิกรรมตางๆ 
ของกระบวนการ KM เริ่มต้ังแตการระบุความรูที่ตองการ แสวงหา จัดเก็บ 
.... ตามกจิกรรม 7 ประเภททีแ่สดงไวในคาํนยิาม KM ของ สคส. โดยเนือ้หา
ความรูที่จะนํามาแลกเปล่ียนนั้นจะถือเอาความรูจากประสบการณและ
การทํางานจริงเปนตัวตั้ง ความรูจากหลักการ/ทฤษฎเีปนตัวเสริม

สวนตัวปลานี้ ตัวละครสําคัญมี 2 ตัวคือ “คุณอํานวย” (Knowledge 
Facilitator) ซึง่จะทาํหนาทีจ่ดุประกายและเอือ้อาํนวยใหกระบวนการดําเนนิ
ไปไดอยางดี (คุณอํานวยตองไมเปลี่ยนชื่อไปเปน “คุณอํานาจ” นะ) และ 
“คณุกิจ” เปนผูทีแ่สดงบทบาทแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Practitioner) 
หรือผูทํากิจกรรมการจัดการความรูนั่นเอง ความสําเร็จของ KM นั้น 
แมวาจะมีคณุเอือ้เปนคนจดุประกาย คณุอํานวยเปนผูสานตอ แตทวากต็อง
ทําใหคุณกิจมีความรูสึกเปนเจาของของการ KM อยางแทจริงเทานั้น 
การทํา KM นั้นจึงจะบรรลุเปาหมาย

สวนที่ 3: หางปลา หมายถึงตัวความรูทีถ่กูจดัการเปน “ขมุความรู” 
(Knowledge Assets) ที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยที่ขุมความรูนี้
อาจจะอยูในรูปแบบของฐานขอมูล คลังความรู การบันทึก การประมวล 
การจัดเก็บ การเรียกใช ฯลฯ ซึ่งอาจจะจัดเก็บในหลายๆ รูปแบบเพื่อเอื้อ
อํานวยตอการเขาถึงและการนําไปใช โดยกลุมบุคคลที่จะแสดงบทบาท
ในสวนของหางปลาน้ี กม็ตีัง้แตคณุลขิติทีช่วยบันทกึ คณุประมวลท่ีชวยสรุป
ตีความและยกระดับขอมูลใหเปนความรูที่สูงขึ้น (ตามแนวคิด DIKW 
ปรามิดที่กลาวมา) และคุณวิศาสตร (Wizard) ที่ทําหนาที่ดูแลระบบ IT
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หัวขอที่ 2: บรรดาคณุๆ ทัง้ 6 ทาน ขอพดูซ้าํเพือ่ย้าํเตอืนบทบาท
หนาที่ของบรรดาคุณๆ ทั้ง 6 ทานอีกครั้ง ดังน้ี 

(i) คุณเอ้ือ (CKO) เปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิด
การจัดการความรู เชนในการจัดการประชุมครั้งนี้ อาจเทียบเคียงไดวา 
กลไกภาคอีสานไดเลนบทคุณเอ้ือ

(ii) คุณอํานวย (Knowledge Facilitator) ไดแกบุคคลท่ีทําหนาที่
เปนวิทยากรหลัก วิทยากรกระบวนการ เปนนักตั้งคําถาม และเปน
ผูจัดกระบวนการใหเกิดกระบวนการเรียนรูผานการลงมือทํากิจกรรม 
อาจเทียบเคียงไดวา ในการประชุมคร้ังนี้ ผูเขียนและทีมงาน (เปนวิทยากร
ประจํากลุมยอย) ไดเลนบทเปนคุณอํานวย

(iii) คุณกิจ (Knowledge Practitioner) เปนบุคคลที่เขามารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการจัดการความรู ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็คือ 
โหนด/พี่เลี้ยง และนักวิจัยชุมชน CBR

(iv) คุณลิขิต (Notetaker) เปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีในการบันทึก
สิ่งสําคัญที่ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุม (รวมถึงการถายภาพ/
วีดิทัศน/อัดเสียง) ในการประชุมคร้ังนี้เปนทีมงานของกลไกกลาง

(v) คณุประมวล เปนบคุคลทีท่าํหนาทีส่รปุรวบยอดความรูในแตละ
ระยะ ในการประชุมคร้ังนี้ คือกลไกภาคอีสาน

(vi) คุณวิศาสตร เปนเจาหนาที่ดาน IT ที่ชวยดูแลระบบการจัดเก็บ 
การเขาถึง และการเรียกใชความรูที่จัดการมา
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หัวขอที่ 3: ปฏบิตักิารเพ่ือลางตาปลาใหแจมใส หลงัจากผูเขยีน
ซึ่งเลนบทบาทเปนวิทยากรหลักไดติดตั้งความรูเรื่องโมเดลปลาทูใหแก
ผูเขารวมประชุมแลว และเนื่องจากผูเขียนไดทําการบานมาลวงหนาดวย
การอาน “โครงรางขอเสนอการวิจัย” (Research proposal) ของโครงการ
วิจัยทั้ง 14 โครงการที่เขามาอบรมโดยใชโมเดลปลาทูไปวิเคราะห ผูเขียน
ไดคนพบวา “ชองโหวที่เปนขอออนที่สุด” ของโครงรางฯ ก็คือ “สวนที่เปน
หัวปลา”

ดังนั้น ผูเขียนจึงได “จัดการความรู” ดวยการประมวล “ชองโหว” 
ในสวนของหัวปลา KM ออกมาเปน 6 ประเด็นหลัก และคืน “สารสนเทศ
สวนนี้” ใหกับที่ประชุม พรอมท้ังปฏิบัติการซอมแซมสวนที่สกึหรอดวยการ 
“Drill” (ฝกหดัในกลุมยอย) ใบงานท่ีกาํหนดใหกลุมยอยทํากค็อื ใหกลุมยอย
จัดการขอมูลในโครงการของตนเองใหมีความชัดเจนใน 6 ประเด็นนี้ 
แลวมานําเสนอในท่ีประชุมพรอมรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ที่ประชุมรวมกัน

6 ประเด็นทีเ่ปน “ป.ปลาตามัว” ในสวนของหัวปลาท่ีพบในโครงรางฯ 
ของผูเขารวมก็คือ

หัวปลา 
Knowledge 

Vision
(KV)

1 Focus เป�าหมาย

หัวข�อย�อย

2 ระบุขอบเขต Knowledge ที่จะจัดการ

3 ระบุประเภทความรู�ที่จะจัดการ

4 นิยามศัพท�ให�ชัดเจน

5 ระบุกลุ�มเป�าหมายที่จะใช�ความรู�

6 ระบุช�องว�างระหว�างความรู�เก�าที่มี  ความรู�ใหม�ที่ต�องการ

ผลลัพธ�ดาบคู�
คน

ของ

เวลา

ประเด็น
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(i) การโฟกัสเปาหมาย (Focus of Topic) ในสวนน้ี หลายโครงการ
ยังไมชัดเจนเทาท่ีควร เชน ในแงชุดความรู โครงรางฯ มักจะเขียนวัตถุประสงค
แบบกวางๆ วา “จะสรางชุดความรู” แตไมไดระบุวา “เปนชุดความรูวาดวย
เรื่องอะไร” หรือเปน “ชุดความรูของคนกลุมไหน” ตัวอยางเชน ในประเด็น
เรื่องการทองเที่ยวชุมชน ชุดความรูเกาที่จะจัดการนั้นเปนชุดความรูที่สรุป
มาจากชุมชน (ชุดความรูเรื่องการทํางานกับชุมชนดานการทองเที่ยว) 
แตหากจะนําเอาไปขยาย/ไปใชกับ “ภาคีท่ีเปนหนวยงานราชการ” ลักษณะน้ี
ตองต้ังคําถามวา “จะทําไดหรือไม” เน่ืองจากลักษณะของชุมชนและหนวยงาน
ราชการมีความแตกตางกัน หรือควรจะเลือกการจัดการความรูจาก “ชุดความรู
เรื่องการทํางานดานการทองเท่ียวกับภาคีหนวยงานรัฐ” มากกวา เปนตน

 ดังน้ัน จึงตองกําหนดเปาของการจัดการความรูใหชัดเจน ต้ังโฟกัส 
และเล็งเฉพาะเจาะจงลงไปวา ความรูอะไรท่ีเราตองการ เปนความรูจาก
คนกลุมไหน เปนเรื่องหรือเปนประเด็นอะไร

(ii) การระบขุอบเขตความรูที่จะจัดการ (Scope of knowledge) 
เนือ่งจากศูนยประสานงาน/โหนดพ่ีเลีย้ง CBR หลายแหงไดเกาะติดทาํงาน
ในบางประเด็นมานานนับสบิป และดําเนินงานหนุนเสริมโครงการวิจยั CBR 
จํานวนมาก ดังน้ัน ในการจัดการความรูแตละคร้ัง จึงควรมีการลากเสนวงรอบ
สายสิญจนใหเห็นขอบเขตของความรูที่จะนํามาจัดการบาง มิฉะนั้น ขอมูล
ที่จะนํามาจัดระบบจะมีมากเกินไป

 วิธีการระบุขอบเขตสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ
 (ก) การวางขอบเขตดวย “ระยะเวลา” เชน กําหนดวาจะใช

งานวิจัยที่ดําเนินการในระหวางชวงปอะไรถึงปอะไร (เปนระบบเดียวกับ
การคนหาขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ)

 (ข) การวางขอบเขตดวย “ประเด็น”/สถานะของประเด็น 
ตัวอยางเชน งานวิจัยเร่ืองการทองเท่ียวชุมชนซ่ึงมีจํานวนมาก อาจจะ 
“กําหนดประเด็นใหแคบลงมา” เชน จัดการความรูกับกลุมที่ยังไมไดจัดตั้ง
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เปนวิสาหกิจชุมชน หรือ KM กับกลุมท่ีจัดต้ังเปนวิสาหกิจแลวแตยังไมเขมแข็ง 
หรือ KM กับกลุมที่ตั้งมานานแลว แตกําลังอยูในชวงซบเซาและตองการ
การฟนฟูสภาพ เปนตน ชุดความรูที่เกี่ยวกับการจัดการความรูเรื่องหวงโซ
อุปทานก็เชนกัน

(iii) ระบุประเภทความรูทีจ่ะจัดการ โดยการระบุประเภทความรูนี้
ก็จะเก่ียวโยงกับการวิเคราะห painpoint (จุดเจ็บ) หรือปญหาของพ้ืนท่ี เชน 
เม่ือวิเคราะหเรื่อง การสรางเครือขายของกลุมทองเท่ียว ตองระบุวา 
จุดเจ็บของกลุมอยูที่ไหน กลุมไมสามารถสรางเครือขายกับกลุมตางๆ 
ภายในชุมชน หรือกลุมไมสามารถประสานเครือขายภายนอกได รวมท้ัง
อาจจะตองระบุวา เครือขายที่จะสรางนั้น เปนเครือขายแบบไหน เชน 
เครือขายความรู เครือขายธุรกิจ เครือขายการขับเคล่ือนนโยบาย ฯลฯ 
เนื่องจากแตละเครือขายตองการความรูที่จะไปจัดการแตกตางกัน

(iv) การกําหนดนิยามศัพทปฏิบัติการใหชัดเจน การนิยามศัพท
ปฏิบัติการ (Operational defi nition) เปนการทําขอตกลงระหวางนักวิจัย
กับคนอานวา สําหรับคําศัพทคํานี้จะหมายความถึงอะไรในงานวิจัยชิ้นนี้ 
และจะสงผลถึงการสรางเคร่ืองมือวัดและเก็บขอมูล

 ดังนั้น เมื่อเห็นคําวา “เศรษฐกิจชุมชน” ในงานวิจัยแตละช้ิน 
จงึอาจจะมนียิามศพัททีแ่ตกตางกนั งานวจิยับางชิน้หมายถงึการสรางความ
เขมแข็งใหกองทุนหมูบาน บางช้ินอาจจะหมายถึงการพัฒนาระบบการผลิต
ใหครบหวงโซอุปทาน

 สําหรับงานวิจัย CBR ซึ่งมักจะเลนกับประเด็นที่เปนนามธรรม 
(เชน การสรางการมีสวนรวม การพัฒนาศักยภาพชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ) ก็ยิ่งมีความจําเปนที่จะตองมีการนิยามศัพท
ปฏิบัติการใหชัดเจน อยางไรก็ตาม การกําหนดนิยามศัพทปฏิบัติการก็ตอง
มีหลักการ มีเหตุผล มีสภาพความเปนจริงของพ้ืนที่ในการกําหนด ไมใช
การกําหนดเอาเองตามใจชอบ
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(v) การระบุกลุมเปาหมายท่ีจะใชความรู ในนิยามของ KM 
ที่นาสนใจนิยามหนึ่งก็คือ KM เปนกระบวนการสงมอบ (deliver) ความรูที่
จําเปนใหแกกลุมคนท่ีตองการใชในเวลาท่ีถูกจังหวะ ซึ่งก็หมายความวา 
ไมใชทุกคนที่จะตองรูทุกเรื่องในเวลาเดียวกัน นักจัดการความรูจึงตอง
ทราบวา ในชวงเวลาใด คนกลุมไหนจะตองการชุดความรูแบบใดในการใชงาน/
แกปญหาอะไร โดยอาจจะมี “ชุดความรูพื้นฐาน” ที่ทุกคนใน CBR จําเปน
ตองรู แตก็อาจจะมีความรูเฉพาะเร่ืองที่คนบางกลุมเทานั้นจําเปนตองรู
ในชวงเวลาหนึ่งๆ เปนตน

(vi) การระบุชองวางระหวางความรูเกาท่ีมีกับความรูใหมที่
ตองการ เชน โหนด/พี่เลี้ยงมีชุดความรูวิธีการทํางานกับชุมชน/ชาวบาน 
(ความรูแนวนอน) แตเมือ่จะโยกชุดความรูนีไ้ปใชในแนวต้ัง (การทํางานดาน
ขับเคลื่อนนโยบาย) จะมีชองวางอะไรบาง ซึ่งบางชองวางอาจตองใชเวลา
ในการเติมความรูใหมๆ เขามา เชน ตองรูจักการทํา Policy brief ในการเขา
ประชุมกับฝายนโยบายที่ไมมีเวลามากนักท่ีจะรับฟงเรื่องราวแบบยาวๆ 
เปนตน

(2) โมเดลวงเกลียวแห่งความรู้: SECI โมเดล

ในป ค.ศ.1991 ที่ปเตอร เซงเก ไดเขียนหนังสือเรื่อง “องคกร
แหงการเรียนรู” ก็เปนชวงเวลาเดียวกับที่ Ikujiro Nonaka ศาสตราจารย
แหงมหาวทิยาลยั Hitotsubashi ในญีปุ่นไดรวมกบั Hirotaka Takeuchi เขยีน
บทความเร่ือง “Knowledge-Creating Company” (บริษัทสรางสรรคความรู) 
ซึ่งไดตีพิมพเปนหนังสือเลมในป ค.ศ.1995 เนื้อหาในหนังสือเปนเรื่องท่ีวา
ดวย “ทฤษฎีการสรางความรู” (Theory of Knowledge Creation)
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เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลปลาทูที่ไดกลาวมาแลว ในขณะท่ีโมเดล
ปลาทเูนนหนกัไปทีภ่าคปฏบิตักิารของการจดัการความรู (มเีปาหมายใหเกดิ
การลงมือทําจริงๆ) แนวคิดของ Nonaka & Takeuchi จะเริ่มลงไปใน
รายละเอียดที่แตกตางจากปลาทูโมเดลใน 2-3 แงมุมคือ

(1) Nonaka จะแยกความรูออกเปนประเภทยอยๆ ที่แตกตางกัน 
โดยใชเกณฑเรื่อง “แหลงท่ีอยูของความรู” เปนเกณฑ (ไมไดแยกเปน
หมวดหมูตามลักษณะเน้ือหา เชน ความรูเรือ่งอาหาร เรือ่งยา เรือ่งพชื ฯลฯ)

(2) เมื่อแยกประเภทของความรูแลว Nonaka ไดแสดงใหเห็น 
“กระบวนการแปลงราง” สลับกันไปมาระหวางความรูประเภทตางๆ

(3) Nonaka ไดแสดงใหเหน็ “วงจรท่ีมกีารเชือ่มตอระหวางการแปลง
ความรูสลับไปมา” วงจรนี้จะมีการหมุนรอบเปน “วงเกลียวแหงความรู” 
(Knowledge Spiral) ซึง่เปนกระบวนการยกระดับหรอืการสรางความรูใหมๆ  
ใหเกิดขึ้นจากการหมุนรอบของวงเกลียวนี้

ในที่นี้ ผูเขียนขอนําเสนอแนวคิดสําคัญของ Nonaka ที่มักเรียก
ยอๆ กันวา SECI (เซกิ) โมเดล ดังนี้

1

23

SECI Model
“วงเกลียวแห�ง
ความรู�”

(Nonaka 1995)

Tacit Kn.
ความรู� 2 ประเภท

Explicit Kn.

วงเกลียวแห�งความรู� 
SECI

คิดต�อจาก
SECI โมเดล
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(1) ประเภทของความรู ผูเขียนไดกลาวถึงความรู 2 ประเภทที่ 
Nonaka ไดแยกเอาไวแลวในขางหนา ในตอนนี้ เราจะมาลงรายละเอียด
ดูสเปก (spec) ของความรู 2 ประเภท คือ ความรูฝงในตัวคน และความรู
ชัดแจงกันในรายละเอียด

 (1.1) ความรูฝงในตัวคน (Tacit knowledge – TKn) มีสเปก
สําคัญๆ ดังแสดงในภาพ

อยู�ในตัวคน
อาจจะอธิบายเป�นคําพูดไม�ได� 
แต�แสดงให�ดูได�

มีแหล�งกําเนิดมาจากการ
ลงมือทํา/การฝ�กปฏิบัติ/

การฝ�กฝนจนเกิด
ความชํานาญ

อาจเป�นความเชื่อ/skill/
ความสามารถส�วนบุคคล/
มีบริบทเฉพาะ

เอาไปแลกเปลี่ยนลําบาก
ต�องมีรูปแบบเฉพาะ
ในการถ�ายทอด/ถ�ายโอน

ความรู�ฝ�งลึก
(Tacit Knowledge)

T.Kn

1 2

4

6

3

5

  (i) TKn เปนสิ่ งที่ฝ งลึกอยู ในตัวคน เชน ทักษะ 
ความชํานาญ ฝมือ ประสบการณ พรสวรรค สัญชาตญาณ ความคิดริเริ่ม 
ฯลฯ โดยอาจจะฝงอยูในสวนตางๆ ของรางกาย เชน 

   • สัญชาตญาณของนักฟุตบอลเวลาอยูในสนาม 
    (ภาษาอังกฤษเรียกวา feel the game)

   • สายตาท่ีมองเห็นมุมแทงของนักสนุกเกอร
   • ความชํานาญในการใชนิว้มอืประสานกบัลมหายใจ

    ของนักเปาแคน
   เปนตน
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  (ii) ความรูแบบ TKn นีจ้ะไมปรากฏออกมาเปนเอกสาร 
แมแตบางคร้ังจะแสดงออกมาหรือจะอธิบายเปนคําพูดก็ยังทําไมได 
(วาทําไมจึงทําแบบน้ันหรือรูไดอยางไร) แตสามารถแสดงหรือสาธิตการใช
ความรูใหดูได

  (iii) แหลงกําเนิดของ TKn นี้ มักมาจาก 2 แหลง 
แหลงแรกเกิดมาจากการปฏิบัติงานน้ันๆ มาเปนเวลาตอเน่ืองยาวนาน
จนเกดิเปนทกัษะความชํานาญ (มชีัว่โมงบนิสงู) และแหลงทีส่อง เกดิมาจาก
ความรูที่ไดจากการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ เชน ความรูของ
ตาํรวจจราจรในกรุงเทพในการแกปญหารถติด แตมกัไมใชความรูทีเ่กดิจาก
การทองจําเทานั้น

  (iv) ลักษณะของความรู TKn นี้มีรูปแบบที่หลากหลาย
ดังท่ีกลาวมาแลวในขอ (i) และมักเก่ียวของกับความเช่ือ มุมมอง ความคิดเห็น
สวนตัว คานิยม สัญชาตญาณ ลางสังหรณ ฯลฯ โดยมีลักษณะสําคัญคือ 
เปนความสามารถเฉพาะสวนบุคคล หรือเปนความรูในบริบทเฉพาะ 
เชน คนทะเลอาจจะมีความสามารถในการทรงตัวไดดีบนเรือ แตถา
เคลื่อนยายไปทรงตัวบนภูเขา อาจจะทําไมได เปนตน

  (v) จากลักษณะเฉพาะตัวของ TKn และการท่ีอธิบาย
ไดยาก ทําใหการนําความรู TKn ไปถายทอดหรือไปแลกเปล่ียนจะทําไดลําบาก

  (vi) จากลักษณะเฉพาะของความรูดังกลาว ทําใหตอง
มีรูปแบบเฉพาะในการถายทอดหรือถายโอน เชน

   • หมอพืน้บานโบราณจะถายทอดความรูใหลกูศษิย
ดวยการใหลูกศิษยถือลวมยาติดตามไป คอยสังเกต
เวลารักษา จดจําเวลาสั่งยา ลงมือปฏิบัติดวย
การไปหัดเก็บสมุนไพร เปนตน

   • ครูสอนรําพื้นบานหรือครูนาฏศิลปจะตองสอน
ดวยการจบัเนือ้จบัตวัใหตัง้ทาตัง้วงใหถกูตอง แลว
จดจําทาเอาไว
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   • ครูชางไมหรือชางทําผม จะเร่ิมสอนดวยการให
ลูกศิษยมาเปนลูกมือ (Apprentice) แลวหัดจับ
สัมผัสขี้เลื่อยหรือหัดจับเสนผมเสียกอน เปนตน

 (1.2) ความรูชัดแจง (Explicit knowledge – EKn) มีสเปก
สําคัญๆ ดังแสดงในภาพ

1

2

4 3

5
ความรู�ชัดแจ�ง

(Explicit 
Knowledge)

E.Kn

เป�นความรู�ที่ถูกรวบรวมออกมาเป�นลายลักษณ�อักษร/ภาพ/ฯลฯ

มีการจัดระบบไม�ข้ึนอยู�กับ
ตัวบุคคล

แลกเปลี่ยนได�ง�ายถ�ายทอด/ถ�ายโอนได�ง�าย

  (i) EKn เปนความรูที่ปรากฏใหเห็นชัดแจง เชน ความรู
ทีป่รากฏในหนังสอื บทความ ตาํรา คูมอืตางๆ หรอืความรูทีแ่ฝงอยูกบัวตัถุ
สิ่งของ สิ่งกอสราง วัสดุอุปกรณตางๆ เปนความรูที่อยูนอกตัวคน อาจจะ
อยูในรปูแบบของลายลกัษณอกัษร ภาพ เสยีง ฯลฯ (เชน วดิโีอสอนบทเรยีน
ตางๆ หนาเว็บ YouTube Podcast ฯลฯ)

  (ii) ความรูชดัแจงน้ีมกัจะมกีารจดัใหเปนระบบระเบยีบ 
มขีัน้ตอน ตวัอยางเชน วดิโีอสอนการทําปุยหมกั จะเรียงลําดบัขัน้ตอนตางๆ 
เอาไวอยางเปนระบบ

  (iii) เนื่องจากลักษณะที่เห็นไดอยางชัดเจน ทําให
ความรูแบบนีส้ามารถนําไปแลกเปลีย่นแบงปนกนัไดงาย เชน เมือ่มกีารสรปุ
รายงานผลการวิจัยออกมาเปน Powerpoint 1 ชุด ก็สามารถจะพาไป
นําเสนอไดทุกที่และหลายครั้งกับคนกลุมตางๆ
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  (iv) สืบเนื่องจากขอ (iii) เนื่องจากเปนความรูที่ชัดแจง 
มีระบบ มีเน้ือหาท่ีบรรจุอยูในหลายรูปแบบ ทําใหการถายทอด การถายโอน 
การเรยีนรูเปนไปไดโดยงาย ตัง้แตระดบัการเขาถงึไดงายของผูเรยีน ไปจนถงึ
การนําความรูที่จัดการแลวไปใชประโยชนไดจริงของผูที่สนใจ

  (v) เมื่อความรูมาปรากฏอยูในรูปของความรูชัดแจง 
ความรูนั้นก็แยกตัวเองออกจาก “เจาของความรู” แลว เชน เราเปนคนไทย
ก็สามารถจะอานตําราท่ีผูเขียนเปนชาวตางประเทศไดโดยไมจําเปนตอง
เคยเห็น ตองเคยพบปะกับตัวจริงของผูเขียนมากอน การเขาถึง การเรียนรู 
และการนําไปใชประโยชนของผูเรยีนจึงไมจาํเปนตองข้ึนอยูกบั “ตวับคุคล” 
คือเจาของความรู รวมทั้งการผลิต/การทําสําเนาความรูชัดแจงก็ทําได
คร้ังละมากๆ ซึ่งทําใหการเผยแพร ถายทอด ถายโอน แลกเปลี่ยนความรู
เปนไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว

(2) วงเกลียวแหงความรู – SECI โมเดล ตอเนื่องจากการจําแนก
ประเภทความรูออกเปน 2 ประเภทท่ีกลาวมาแลว Nonaka & Takeuchi 
ไดนําเสนอทฤษฎีการสรางความรูท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางความรูฝงลึก
กับความรูชัดแจงแบบสลับไปสลับมา ปฏิสัมพันธดังกลาวนั้นมี 4 รูปแบบ 
คือ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization 
(คําศัพทเหลานี้มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงใน SECI โมเดลเทานั้น) 
นักวิชาการจึงนิยมเรียกวา SECI โมเดล (นําเอาอักษรตนของแตละรูปแบบ
มารวมกัน) ดังในภาพ
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วงเกลียวแห�งความรู� (Knowledge Spiral : SECI Model)

Externalization

Combination

Socialization

Internalization

ความรู�ท่ีฝ�งอยู�ในคน
(Tacit Knowledge)

ความรู�ท่ีชัดแจ�ง
(Explicit Knowledge)

ความรู�ท่ีชัดแจ�ง
(Explicit Knowledge)

Combinationrnalization

EExtet rnaalallliiizizzationSocciciiaalaalalizizi atatttioioioooionnnnn

(

ความรู�ท่ีฝ�งอยู�ในคน
(Tacit Knowledge)

 สวนบรรดาเคร่ืองมือท่ีจะถูกนํามาใชสราง “ปฏิสัมพันธ-การแปลง
สลับกันไปมาระหวาง TKn-EKn” ก็มีอยางหลากหลาย เชน การเสวนา 
การใชอุปมาอุปไมย การสาธิต ฯลฯ ดังที่แสดงในภาพ

Interaction

Dialogue

การทดลอง

การสาธิต

การใช�อุปมาอุปไมย

KM
คือ

SECI

1. Socialization
TK ---> TK

2. Externalization
TK ---> EK

4. Internalization
EK ---> TK

3. Combination
EK ---> TK
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 (i) Socialization: จาก TKn สู TKn (สงัคมประกิต/การถายทอด
ทางสงัคม) เปนกระบวนการแบงปนประสบการณและสรางความรูฝงลกึจาก
คนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งหรืออีกกลุมหนึ่ง ตัวอยางในชีวิตประจําวันก็เชน 
พอที่สอนลูกใหขี่จักรยาน หัวหนาสอนงานใหลูกนอง การฝกทดลอง
ปฏิบตังิาน (on-the-job training) ในแวดวง CBR อาจจะไดแกวธิกีารท่ีโหนด
รุนพี่ถายทอดความรูวิธีการทํางานกับชาวบานใหแกโหนดรุนนอง หรือ
ชาวบานใชวิธีการศึกษาดูงาน ดังตัวอยางในรูปของการสอนวิธีการทํา
ปุยหมักของกลุมเกษตรอินทรีย เปนตน

  เน่ืองจากคุณลักษณะของความรูฝงลึกท่ีไดกลาวมาแลว ดังน้ัน 
การสรางความรูในรูปแบบน้ีจึงมักไมไดใชวิธีการถายทอดโดยการส่ือสาร
ดวยภาษา (เชน การใชคําพูดอธิบาย) แตเพียงอยางเดียว หากแตตอง
ผสมผสานกับวิธีการเรียนรูแบบอื่นๆ รวมไปดวย เชน การสังเกต 
การเลียนแบบ การใหลงมือทดลองปฏิบัติเอง เปนตน
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 (ii) Externalization: จาก TKn สู EKn (การถายทอดความรู
ในตัวคนสูภายนอก) เปนกระบวนการของการทําใหความรูฝงลึก (TKn) 
มีการนําออกมาเปนรูปรางท่ีชัดเจนกลายเปนความรูชัดแจง (EKn) เคร่ืองมือ/
วิธีการท่ีจะนํามาชวยในกระบวนการแปลงน้ีก็เชน การอุปมาอุปไมย 
(metaphors) (งานชิ้นนี้ยากราวกับเข็นครกขึ้นภูเขา) การเปรียบเทียบ 
การแปลงความรูนามธรรมใหเปนรปูธรรม (เชน การถอดความรูของปราชญ
ชาวบานในเร่ืองลักษณะของปาชุมชนออกมาเปนโมเดลหุนจําลองปา) 
การเลาเร่ือง การจัดเวทีแลกเปล่ียนแลวทาํบนัทกึสรปุการประชุม ดงัในภาพ

เวทีถอดบทเรียนการจัดการพลังงานทางเลือก “แผนบูรณาการพลังงานทางเลือกตําบลทมอ”
วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย�วิสาหกิจชุมชนบ�านโดนเลงใต� ตําบลทมอ

  สําหรับงานวิจัยของไทยท่ีศึกษาเร่ืองการจัดการความรูของ
กลุมประเภทตางๆ ของชาวบาน มักจะพบวา ขั้นตอน Externalization นี้ 
เปนขั้นตอนท่ีเปนชองโหวมากท่ีสุดของชาวบาน อันอาจจะเน่ืองจาก
รูปแบบหลักของการส่ือสารของชาวบานน้ันเปนวัฒนธรรมมุขปาฐะ 
(oral culture) มากกวาจะเปนวัฒนธรรมลายลักษณอักษร (Written culture) 
การพัฒนาระบบการจัดการความรูของชาวบานจึงมักจะตองเติมเต็ม
ในขั้นตอนนี้
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 (iii) Combination: จาก EKn สู EKn เปนขัน้ตอนของการผนวก
รวมความรูชัดแจงจากหลายๆ แหลงเขาดวยกันที่เรียกวา “การหลอมรวม” 
ตัวอยางที่ชัดเจนคือ วิธีการทํางานของนักวิชาการท่ีนําเอางานเขียนของ
นักคิดหลายๆ ทานมาผนวกรวมสรางเปนแนวคิดใหมข้ึนมา หรือการทําวิจัย
เพ่ือสํารวจหรือสังเคราะหพรมแดนแหงความรู (State of the Art) ในเร่ืองใด
เรื่องหนึ่ง สวนในวัฒนธรรมของชาวบาน ก็เชน หมอพ้ืนบานอาจจะนําเอา
ตํารายาหลายๆ ชุดมาปรุงเปนตํารับยาสูตรใหม เปนตน

  เครือ่งมือทีจ่ะนาํมาใชในขัน้ตอน Combination นีม้มีากมาย 
เชน การจัดทําเปนเอกสาร การประชุมทางวิชาการ การจัดทําฐานขอมูล 
Takeuchi & Nonatka กลาววา การศกึษาในระบบโรงเรยีนและการฝกอบรม
ที่โรงเรียนมักใชการสรางความรูใหมในรูปแบบนี้

 (iv) Internalization: จาก EKn สู TKn เปนกระบวนการสราง
ความรูใหมใหเกิดขึ้นในตัวคน ดวยการสั่งสม ซึมซับ เรียนรูความรูที่ชัดแจง
จากภายนอกเขามาเปนความรูฝงลึกในตัวเองดวยวิธีการตางๆ ตั้งแต
การอานทาํความเขาใจเอกสาร เชน การอานเอกสารคูมอืปลกูผกัปลอดสาร
แลวไปทาํตาม การนาํเอา
ความรูเรื่องการทําฝาย
แบบมีชีวิตในวิดี โอไป
ทดลองทาํจรงิๆ (learning 
by doing) ดังตัวอยาง
ในภาพ
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บทสรุปของ SECI โมเดล
(1) จาก 4 รูปแบบของปฏิสัมพันธระหวางความรู 2 ชุด คือ TKn 

และ EKn นั้น หากนํารูปแบบทั้ง 4 มาตอเชื่อมกันเขาใหเปน “วงจร” 
ก็จะเห็นวงจรของการสรางและการพัฒนาความรูใหมจากการถายแปลง
สลับกันไปมา จาก S-E-C-I จนเกิดเปนความรูใหมๆ ที่ไมหยุดนิ่ง และ
ยิ่งวงจรนี้มีการหมุนรอบมากยิ่งขึ้น ผลผลิตความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นก็จะ
มากขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแบบรูปวงเกลียว Nonaka จึงเรียก
วงจรนี้วา “วงเกลียวแหงความรู” (Knowledge Spiral)

(2) การตอเช่ือมแบบสลับไปมาระหวาง TKn-EKn ที่ทําใหเกิดวง
เกลียวแหงความรูใหมๆ ที่ไมหยุดนิ่งนี้ (หากไมมีปรากฏการณการชะงักงัน
ในแตละข้ันตอน) จะเปนกระบวนการสรางและยกระดับความรูใหมไดแบบ
ขามระดับ/หลายระดับ/(cross-leveling) กลาวคือ ตั้งแตระดับบุคคล 
ระดับกลุม ระดับระหวางกลุมภายในองคกรเดียวกัน และระหวางองคกร
ไดดวย

(3) ในทางตรงกันขาม หากในระหวาง 4 รูปแบบของปฏิสัมพันธนั้น 
เกดิการชะงักงนัทีข่ัน้ตอนใดข้ันตอนหน่ึง กอ็าจสงผลใหวงเกลียวท้ังวงสะดุด
หยุดหมุนความรูใหมๆ ออกมา เชน ผลจากงานวิจัยไทยเรื่องการจัดการ
ความรูท่ีเปนภูมิปญญาของชาวบาน มักจะพบวา ข้ันตอนท่ีเกิดการชะงักงัน
คือ ขั้น Externalization (การแปลงความรูฝงลึกใหเปนความรูชัดแจง) หรือ
ในสถาบันการศึกษาอาจจะเกิดการชะงักงันในขั้นตอน Internalization 
เมื่อมีการจัดรวบรวมเอกสาร/คูมือตางๆ แลว แตทวาผูเรียนไมไดไป
อานหนังสือหรือไมไดนําความรูไปทดลองปฏิบัติ เปนตน
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(3) คิดตอจาก SECI โมเดล
 จากแนวคิดเรื่องประเภทของความรูและการหมุนรอบของวง

เกลียวแหงความรูของ Nonaka เราสามารถจะนํามาคิดตอวา แนวคิดดัง
กลาวไดสงผลอะไรใหเกิดขึ้นบาง เชน 

 (i) การแยก “ความรู” ออกเปนความรูฝงลึกและความรูชัดแจงน้ัน 
ในดานหน่ึงไดสรางผลกระทบของการขยายมานตาแหงการรับรูวา “ความรู
คืออะไร” เพราะโดยปกติ เรามักจะรับรูกันวา ความรูคือส่ิงท่ีอยูในหนังสือ 
คนมคีวามรูกค็อืคนทีอ่านหนงัสอืออกเขยีนหนงัสอืได ซึง่ความรูแบบนีเ้ปน 
“ความรูแบบชัดแจง” เทานั้น หากแตเรามักจะมองขาม “ความรูที่ฝงลึกอยู
ในตัวคน” ซ่ึงเปนความรูท่ีมนุษยใชในการเอาชีวิตรอด ใชอยูในชีวิตประจําวัน 
(บางครั้งเราไปเรียกความรูแบบน้ีวา “ประสบการณ ทักษะ ความชํานาญ 
พรสวรรค สัญชาตญาณ และอ่ืนๆ”) โดยเฉพาะบรรดาความรูตางๆ 
ทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการใชรางกายสวนตางๆ (เชน สาวมอญสามารถ
ทูนหมอไดถึง 7 ใบบนศีรษะและเดินไปมาไดอยางสบายๆ)

 (ii) เนื่องจากในยุคกอนหนา SECI โมเดล เรามักจะมองขาม 
“ความรูทีฝ่งในตัวคน” วาไมใชความรู จงึทําใหเราไมไดตระหนักหรือใหความ
สาํคญักบัความรูประเภทนี ้ทัง้ๆ ทีใ่นสภาพความเปนจรงิ ผลจากการสาํรวจ
ประเภทของความรูทีม่อียูในกลุม องคกร หนวยงาน ทัง้ในประเทศไทยและ
ตางประเทศตางพบผลที่สอดคลองกันวา สัดสวนของความรูฝงลึกนั้น
มีมากราวๆ 50%-90% ของความรูทั้งหมด สวนวิธีการถายทอด/ถายโอน
ความรูนั้น รูปแบบของ Socialization (จาก TKn สู TKn) ก็มีสูงถึง 50% 
กวาๆ

 (iii) และจากความรูทั้ง 2 ประเภท ประพนธ (2550) ไดนําเสนอ
วา วธิกีารบรหิารจดัการความรูแตละประเภทนัน้จะตองแตกตางกนั ตวัอยาง
เชน ความรูฝงลึกนั้นบรรจุอยูในตัวคน และเราไมสามารถจะบังคับใหใคร
คายความรูของเขาออกมาได ดังนั้น บรรยากาศของการจัดการความรู
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ฝงลึกจึงตองเปนเรื่องของ “การมีใจใหแกกันและกัน (care)” การสราง
ความเปนหวงเปนใย การเปนกัลยาณมิตร มีจิตใจพรอมจะแบงปนเก้ือกูลกัน 
(share) ในขณะท่ีความรูชัดแจงนั้นจะตองเนนเรื่องการเขาถึงแหลงความรู 
และการตรวจสอบความนาเชือ่ถือ/ความถกูตองของความรู และท้ัง 2 วงจร
ของการบริหารจัดการความรูทั้ง 2 ประเภทจะตองไมแยกขาดออกจากกัน 
แตจะตองมาพบกันที่ Meeting point (จุดนัดพบ) ดังภาพที่แสดงวิธีการ
จัดการความรูทั้ง 2 ประเภทดังนี้

แนวคิดเรื่อง KM SECI ของไทย

เน�น “2T” Tool & Technology

Explicit Knowledgeรวบรวม
จัดเก็บ ปรับใช�

เรียนรู�/ยกระดับ (ใหม�)

เข�าถึง/ตรวจสอบ

เน�น “2P” Process & People

Tacit Knowledge เรียนรู�
ร�วมกัน

มีใจ/แบ�งป�น แนะนํา

สร�าง/ยกระดับ (ใหม�)

** ประยุกต�จากแนวคิด ดร.ประพนธ� ผาสุขยืด (สคส.)

 (iv) การสรางสมดุลระหวาง 2T และ 2P ดังไดกลาวมาแลวใน
ชวงประวัติความเปนมาของแนวคิด KM วา ไดผานยุคท่ีมุงเนนไปดาน IT บาง 
มุงเนนไปทีก่ารพฒันาตวับคุคลบาง หรอืมุงเนนท่ีการแลกเปลีย่นเรยีนรูบาง 
เมื่อนําเอาจุดเนนแตละจุดมาประสานกับประเภทความรูแบบ TKn และ 
EKn เราก็อาจจะพบไดวา วิธีการบริหารจัดการความรูแตละประเภทมี 
“แนวโนม” ที่อาจจะมุงเนนหนักไปทางใดทางหน่ึง เชน TKn อาจจะมุงเนน
ที่ “ตัวคน” สวน EKn อาจจะมุงเนนไปที่ IT หรืออุปกรณตางๆ (Tool & 
Technology) หรือการมุงเนนไปดานใดนั้นอาจจะเก่ียวของกับลักษณะของ
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องคกร เชน ภาคธุรกิจหรือหนวยงานรัฐอาจจะมุงเนน IT เพื่อเก็บรวบรวม
ความรูทั้ง 2 ประเภท สวนกลุมระดับของชาวบานก็มักจะมุงเนนที่ “ตัวคน” 
(People) และ “กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู” (Process) ความรูฝงลึก
เทานั้น 

 สําหรับคําตอบในเร่ืองน้ี ประพนธ (2550) ไดเสนอวา “ตองมี
ความสมดุล” ระหวาง 2T (Tool & Technology) กับ 2P (People & Process) 
ไมเอียงไปดานใดดานหนึ่งเพียงอยางเดียว

KM ส�วนใหญ�ไป “ผิดทาง”

ให�ความสําคัญกับ “2T” 
Tool & Technology

ให�ความสําคัญกับ “2P”
Process & People

อย�าลืมว�าต�อง
“สมดุล”

 ในการนาํแนวคดิของ SECI โมเดล มาประยกุตใชในการวจิยัหรอื
การพฒันาระบบการจดัการเรยีนรูทีม่อียู เชน ในกลุมตางๆ ทีง่านวจิยั CBR 
ทํางานอยูดวยนั้น อาจจะใช 4 รูปแบบปฏิสัมพันธของความรู S-E-C-I 
มาวิเคราะหสถานการณการทํา KM ของกลุมวา มีชองโหวหรือคอขวด
ตรงไหน ซึ่งสงผลใหวงเกลียวแหงความรูไมหมุนเคลื่อน การยกระดับ
ความรูเดินไปตอไมได หลังจากคนพบ “จุดเสี่ยงของระบบ KM” แลว 
ก็จัดการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาจุดเสี่ยงนั้นใหกลายเปนจุดปลอดภัย
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(3) โมเดลของมาร์คาร์ท (Marquardt)

(3.1) ขอแนะนําใหรูจัก Marquardt ในชวงป ค.ศ.1996 ที่ปเตอร 
เซงเก ไดเขียนหนังสือเร่ือง “องคกรแหงการเรียนรู” น้ัน ในชวงเวลาไลเล่ียกัน 
Michael J. Marquardt (ไมเคิล เจ มารคารท) ศาสตราจารยดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยฯ จากมหาวิทยาลัย จอรจ วอชิงตัน ก็ไดเขียนงานในเรื่อง
องคกรแหงการเรียนรูออกมาเชนเดียวกนั โดยไดรบัอทิธพิลดานแนวคดิจาก
เซงเก แตก็ไดปรับปรุง ตัดตอน เพิ่มเติมรายละเอียดบางประการเขาไป

 ในงานเขยีนของ Marquardt เขาไดแสดงใหเห็นวา KM มคีวาม
เช่ือมโยงอยางไรกับการแปลงรูปจากการเปน “องคกรทํางาน” ใหเปล่ียน
มาเปน “องคกรแหงการเรียนรู” (Learning Organization – LO) โดยอธิบายวา 
การแปลงรูปองคกรดังกลาวนั้นไมสามารถจะทําไดเพียงการที่มีนโยบาย
สนับสนุนการเรียนรูหรือมีการจัดกิจกรรมเรียนรูเปนครั้งคราวเทานั้น 
หากแตการกาวขึ้นมาสูสถานะขององคกรแหงการเรียนรูนั้น ตองสราง
ระบบยอยๆ ขึ้นมาใหครบทั้ง 5 ระบบยอย คือ (1) การเรียนรู (2) องคกร 
(3) คน (4) ความรู (5) เทคโนโลยี ดังนั้น ระบบการจัดการความรูจึงเปน
ระบบยอย (ระบบที่ 4) ระบบหนึ่งในหาขององคกรแหงการเรียนรูนั้นเอง

 งานวจิยัเรือ่ง KM จาํนวนมาก (ทัง้ในตางประเทศและของไทย) 
มักจะนิยมนําเรื่องระบบการจัดการความรูของ Marquardt มาใชเปนกรอบ
ในการวิเคราะหกรณีศึกษาของตน ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากกรอบแนวคิด
ของ Marquardt นัน้คอนขางสมบูรณและครอบคลมุ อยางไรกต็าม ขัน้ตอน
ตางๆ ของ Marquardt ก็มีสวนที่เหมือน/คลายคลึงกับปลาทูโมเดล และ 
SECI โมเดล เพยีงแตวาในแตละโมเดลอาจจะมีจดุเนนหรือจุดเสริมเพ่ิมเติม
ทีแ่ตกตางกันไป ผูใชจงึสามารถเลือกใชแตละโมเดลตามวัตถปุระสงคเฉพาะ
ของตน
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 สําหรับวงการการศึกษาวิจัยและการพัฒนาที่ทํางานกับ
ภาคประชาชน เชน คนทําวจิยั CBR เม่ือจะนํากรอบแนวคิดของ Marquardt 
มาใช อาจจะตองคํานึงถึงขอเท็จจริงประการหนึ่งท่ีวา ชุดความรูของ 
Marquardt นั้นกอรางมาจากกรณีศึกษาขององคกรธุรกิจเปนสวนใหญ 
ดังนั้นเมื่อจะนํามาใชกับกรณีของภาคประชาชน จึงตองมีการปรับแปลง 
ตัดทอน เพิ่มเติม หรือดัดรูปใหเขากับภาระงานของตน 

(3.2) 6 ขั้นตอน KM ของ Marquardt โมเดล

Marquardt
Model
1996

FOURTH ST

EP

35

26

1

4

TH
IRD

 STEP

SECOND STEPFIR
ST 

STEP

SIX
TH

 STEP

แสวงหาความรู�จากใน/นอก
(Kn. Acquisition)

วิเคราะห�/สกัด/สังเคราะห�
(Kn. Analysis/data mining)

สร�างความรู�ข้ึนมา
(Kn. creation)

ประยุกต�ใช�+ตรวจสอบ 
(Kn. application/

validation)

จัดเก็บความรู�
(Kn. storage)

ถ�ายโอน/เผยแพร� 
(Kn. transfer/
dissemination)

FIFTH STEP

โมเดลการจัดการความรูของ Marquardt นัน้ประกอบดวย 6 ขัน้ตอน
หลักๆ โดยท่ีในแตละกลุมแตละองคกร/หนวยงานอาจจะมีรายละเอียด
ในแตละข้ันตอนแตกตางกันไปตามทรัพยากรของตนเอง หรืออาจจะ
มีการสลับขั้นตอนหรือวิ่งกลับไปกลับมาระหวางขั้นตอนตางๆ บาง 
ขั้นตอนหลักๆ 6 ขั้นตอนมีตัวอยางรายละเอียดดังนี้
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(ก) ขั้นการแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) ขั้นตอนนี้
ประกอบดวยเน้ือหาหลักๆ 2 เรือ่ง เรือ่งแรกคือการระบุความรูทีก่ลุม/องคกร
ตองการใชงาน (needed knowledge identifi cation) และเรื่องท่ี 2 คือ
การระบุแหลงที่จะไปแสวงหาความรู ซึ่งมี 2 แหลงใหญๆ คือ

 (i) การแสวงหาและรวบรวมความรูจากภายในองคกร 
(Internal Collection of knowledge) วิธีการนี้เหมาะสําหรับกลุม/หนวยงาน
ที่ไดเร่ิมตนทํางานมาเปนระยะเวลาพอสมควร จนคนทํางานไดสั่งสม
ชุดความรูในการปฏิบัติงานจากประสบการณมาบางแลว วิธีการไดมา
ซึ่งความรูตางๆ ที่มาจากภายในองคกรสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน 

  • การใหความรูกบัคนทาํงาน เชน การฝกอบรม การสมัมนา 
การมีระบบพี่เลี้ยง เปนตน (เชน ใหพี่เลี้ยงมาเลา
ประสบการณของตนใหรุนนองฟง)

  • การเรียนรูจากประสบการณตรง และการทดลองลงมือ
ปฏิบัติจริง เชน การใหรุนนองฝกการเปนวิทยากร
กระบวนการในเวทีประชุมชาวบาน เปนตน

  • การดําเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงาน
ตางๆ เชน การจัดคายเพ่ือทํารายงานวิจัยรวมกันของ
นักวิจัยชุมชน

  • การจัดการประชุมรวมกันเปนประจําในแตละประเด็น
  เปนตน
(ii) การแสวงหาและรวบรวมความรูจากภายนอกองคกร (External 

Collection of knowledge) วิธีการนี้อาจจะเหมาะสําหรับกลุม/หนวยงานที่
เพิง่เริม่กอตัง้ และยงัไมมปีระสบการณความรูภายในมากนกั หรอืเปนกรณี
ทีค่วามรูทีต่องการนัน้ยงัหาไมไดจากภายในองคกร รปูแบบทีง่านวจิยั CBR 
มักจะใชในการแสวงหาความรูจากภายนอกองคกร เชน 
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  • การศึกษาดูงานจากกรณีที่เปน best practice
  • การเชิญวิทยากร ผูรู ผูเชี่ยวชาญในประเด็นเฉพาะมา

บรรยายพิเศษ
  • การจัดเวทีพิจารณาโครงการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ

ในประเด็นเฉพาะมาใหขอคิดเห็น
  • การเชิญนักวิจัยจากภายนอกมาทําวิจัยของหนวยงาน 

หรือการทําวิจัยรวมกัน
  • การนําเสนอผลการวิจัยตอเวทีวิชาการ เวทีนักพัฒนา 

หรือเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟงขอคิดเห็น
  เปนตน
 (ข) ขั้นการสรางความรู (Knowledge Creation) ในขณะท่ี

การแสวงหาความรูนั้นเปนการปรับใชความรูโดยทั่วไป แตในขั้นของ 
“การสรางความรู” นีเ้ปนสิง่ทีส่รางสรรคขึน้ใหม (generative) ซึง่หากกลุม/
หนวยงานใดไมมีขีดความสามารถของ KM ในขั้นตอนนี้ ก็จะทําไดเพียง
ลอกเลียนความรูจากภายนอกมาใช หรือมีความรูจากภายในแตทวา
กระจัดกระจาย ไมเปนระบบ จนนํามาใชงานไมได 

  ขั้นการสรางความรูนี้ ควรจะจัดการใหครอบคลุมทุกระดับ 
ตั้งแตการพัฒนาความสามารถระดับบุคคล (individual) ใหสรางความรู
ใหมๆ ได จัดระบบใหกลุมยอย (group/team) ไดรวมกันสรางความรู
ที่สรางสรรค และมีระบบการเรียนรูใหมๆ รวมกันทั้งองคกร (organization) 
เชน บางหนวยงานธุรกิจของไทยมีการจัดประกวดนวัตกรรมจากฝายงาน
ตางๆ เปนประจําทุกป ในงานจัดประกวดน้ัน ไดออกแบบใหมีเวทีเรียนรู
รวมกันทั้งองคกรดวย (กลาวคือไมไดมีแตการแจกรางวัลเทานั้น แตมี
การจัดบูธใหความรูเฉพาะเปนเรื่องๆ)
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  ตัวอยางของวิธีการสรางความรูใหมๆ นั้น อาจจะมีดังนี้
  • การเรียนรูที่เกิดจากการปรับปรุงประสบการณในอดีต

เพื่อนําไปใชในอนาคต (adaptive learning)
  • การเรียนรูที่เกิดจากการคาดคะเนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลทาง

ลบและใหไดโอกาสท่ีดทีีส่ดุในอนาคต รวมท้ังหาทางทีจ่ะ
บรรลุเปาหมาย (anticipatory learning)

  • การเรียนรูโดยใชกระบวนการศึกษาคนควาจากการปฏิบัติงาน 
และสะทอนความคิดไปยังส่ิงท่ีเปนจริงในปจจุบัน 
(คลายๆ AAR ถอดบทเรียน) แลวนาํสิง่ท่ีเรยีนรูมาพัฒนา
ปจเจกบุคคล กลุม องคกร ที่เรียกวา action learning

  • การสรางการเรียนรูอันเกิดจากการทดลอง (Experimentation 
learning) ซึ่งการออกแบบทดลองกิจกรรมใหมๆ นั้น
มักจะเปน “ทาบังคับ” ของ CBR อยูแลว

 (ค) ขั้นการจัดเก็บความรู ในขั้นตอนนี้ มี keywords 3 คํา
ที่ตองพิจารณาใหครบวงจรคือ วิธีการจัดเก็บ การสืบคน/การเขาถึง และ
การสรางความตระหนักใหมีการนํามาใชประโยชน ซึ่งท้ัง 3 keywords นั้น
ก็เปนเรื่องที่เก่ียวของท้ังเรื่อง IT และเร่ืองคน

  รปูแบบของการจดัเกบ็ความรูนัน้สามารถจะมอียูไดในหลาย
รูปแบบ ตั้งแตเอกสาร ตํารา รายงานการประชุม คูมือ ฐานขอมูล หนาเว็บ 
ไฟลเอกสาร วิดีโอ ไฟลบันทึกเสียง ฯลฯ แตโดยหลักการแลว หากกลุม/
องคกรมีทรัพยากรมากพอ ก็ควรจัดเก็บความรูไวในหลายๆ รูปแบบ
เพื่อตอบโจทยวัตถุประสงคในการใชแตละครั้ง เชน การทําวิดีโอส้ัน 5 นาที
ของรายงานผลการวิจัยอาจจะเหมาะสมสําหรับการนําไปเผยแพรใหรูจัก 
แตอาจจะไมเพียงพอท่ีจะทําความเขาใจไดอยางละเอียด แตการตองมา
อานรายงานการวิจยัท้ังเลมจํานวนเปนรอยๆ หนาก็อาจจะเรียกรองผูเรยีน
มากเกินไป ดังนั้น ถามีรูปแบบตรงกลางๆ ระหวางทั้ง 2 รูปแบบที่กลาว
มาแลว เชน หนงัสอืเลมเล็กสกั 20-30 หนา กอ็าจจะเหมาะสมกวา เปนตน
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  ประเด็นที่ควรคํานึงในขั้นตอนของการจัดเก็บความรู ก็เชน
  (i) การมีโครงสรางและการจัดเก็บความรูที่เปนระบบท่ี

สามารถสืบคนและนําออกมาใชไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ตัวอยางเชน 
หนาเว็บไซตของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่รวบรวม
รายงานการวิจัยของ สกว. เอาไวอยางครบครัน

  (ii) มีการจําแนกประเภทขอมูลหรือรายการตางๆ รวมท้ัง
ตองมีแยกแยะ “ขอมูลที่มีคุณภาพและไมมีคุณภาพ” ออกจากกัน

  (iii) มีระบบการสืบคนหรือคนคืนขอมูลความรู (retrieval) 
ที่สามารถดึงความรูออกมาสูผูใชไดอยางถูกตอง เหมาะสม กระชับ ชัดเจน 
และทันเวลาที่ตองการ (งานวิจัยที่นํามา upload นั้นไมควรจะเปน
ปลาราคางหลายป)

   ในสวนของ “ตัวคน” นั้น ตองมีการสรางความตระหนัก
ใหมีการนําความรูไปใชงาน (ดังเชนประวัติความเปนมาของเรื่อง KM ที่ได
เลามาแลว) รวมทั้งตองมีการฝกอบรมใหรูจักวิธีการเขาถึง วิธีการสืบคน 
และวิธีการนํามาใชงานดวย

 (ง) ขัน้การวิเคราะห/การสกัด/การสังเคราะหความรู เปนอกี
ขั้นตอนหน่ึงที่อาจจะทําไดยากสําหรับกลุม/องคกรบางแหงท่ียังไมมีขีด
ความสามารถมากพอท่ีจะดําเนินการไดเอง เน่ืองจากความรูที่มาจากข้ัน
การแสวงหาหรือการสรางใหมที่นํามาจัดเก็บนั้น หากสองดูดวยแนวคิด 
DIKW ปรามิด อาจจะอยูในระดับลางๆ คือขั้น Data หรือ Information 
เทานัน้ แตยงัไมไดมกีารวิเคราะห/สงัเคราะห/หรือทีใ่นโมเดลปลาทูเรยีกวา 
“การสกัดเปนขุมความรู/แกนความรู” ออกมา

  ในกรณีของงาน CBR จึงมีกรณีของการมอบหมายใหมี
การทําวิจัยประเภทที่มีการสกัด “ขุมความรู” ของ CBR ในประเด็นตางๆ 
ออกมาเปนการเฉพาะ ตัวอยางเชน งานสกัดความรูเรื่องการจัดการความ
ขดัแยงในการใชประโยชนจากทรพัยากรน้าํของเกศสดุา สทิธสินัตกิลุ (2559) 
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ที่ไดกลาวมาแลว หรืองานวิจัยเพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social 
Return on Investment: SROI) ทั้งในแงมูลคาและคุณคาของ CBR 
(จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ, 2563) อยางไรก็ตาม ผูเขียนมีความเห็น
สวนตัววา จากจํานวนงานวิจัย CBR เกือบ 4,000 ชิ้นนั้น นาจะมีการสกัด
แกนความรูไดมากกวานี้ 

 (จ) ข้ันการถายโอนความรูและเผยแพรความรูน้ัน (Knowledge 
Transfer and Dissemination) ขั้นตอนน้ีดูเหมือนจะเปน “ไฟลตบังคับ” 
ที่ปรากฏอยูในทุกโมเดล เนื่องจากการถายโอนความรูและการเผยแพร
ความรูนั้นเปนคุณลักษณะหนึ่งที่จะขาดเสียไมไดของ KM 

  กระบวนการถายโอนและเผยแพรความรูนั้นอาจมี
การดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือแบบท่ีตั้งใจ (และมีการออกแบบ) และ
แบบที่ไดไมไดตั้งใจ

  ตวัอยางวธิกีารถายโอน/เผยแพรความรูแบบตัง้ใจ กเ็ชน
  (i) การสื่อสารดวยการเขียน ไมวาจะเปนการบันทึก 

การทํารายงาน จดหมาย ขาว ประกาศ
  (ii) การจัดฝกอบรม
  (iii) การจดัประชุมภายใน/การจดัระบบส่ือสารภายในองคกร
  (iv) การจัดประชุมสรุปงาน
  (v) การเยี่ยมชมงานตางๆ ที่จัดเปนกลุมตามความจําเปน
  (vi) การตรวจเย่ียมงาน
  (vii) การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Job rotation)
  (viii) การมีระบบพี่เลี้ยง/ระบบ coreteam
สวนตัวอยางวิธีการถายโอน/เผยแพรความรูแบบที่ไมไดตั้งใจ 

(กลาวคือ ตัวกิจกรรมมีเปาหมายอ่ืนๆ แตก็พลอยไดการถายโอนการเรียนรู
ไปดวย) ก็เชน การหมุนเวียนงาน การเลาเร่ืองราวตอๆ กันมาแบบไมเปน
ทางการ การถายโอนดวยการทํางานรวมกันเปนคณะ เปนตน
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(ฉ) การปรับประยุกตและการตรวจสอบเพ่ือการใชงานอยาง
แมนยําถูกตอง (Knowledge Application & Validations) ไมวาจะเปนความรู
ที่แสวงหาหรือสรางใหมขึ้นเองท้ังจากแหลงภายในและภายนอกก็จะมี
ธรรมชาติประจําตวั คอืเปนความรูทีก่อตวัมาจากสถานท่ี/พืน้ทีห่นึง่ ในชวง
กาลเวลาหน่ึง จากกลุมคนกลุมหนึ่ง จากสภาพแวดลอมแบบหน่ึง ดังนั้น 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงบริบทตางๆ ไมวาจะเปนพื้นท่ี กาลเวลา กลุมคน 
สภาพแวดลอม กม็คีวามจาํเปนทีจ่ะตองปรับประยกุต หรอืตรวจสอบวายงั
ใชการไดไหมอยูตลอดเวลา หรือแมแตจะเปนชุดความรูที่เคยใชงานไดดีใน
อดีตขององคกร แตมาวันนี้ ความรูนั้นก็อาจจะใชการไมไดเสียแลว

ขั้นตอนที่ 6 ของ Marquardt โมเดลน้ีก็สอดคลองกับกิจกรรมหนึ่ง
ของปลาทูโมเดล คอืการทดสอบความรูทีจ่ะนาํมาใชนัน้อยูเสมอ (Validation 
of knowledge)

Drill: หลังจากจบการติดต้ังความรู�เรื่องโมเดลทั้ง 3 ของ KM แล�ว เพื่อให�เป�นไป
ตามหลักการของ KM คือ

“ความรู�น้ัน มีไว�เพื่อใช�”
ทีมผู�จัดการประชุมจึงได�จัดให�มีช�วงของการทําแบบฝ�กหัด โดยแบ�งกลุ�มย�อยตาม
แต�ละโครงการวิจัย ให�เลือกเอาโมเดลใดโมเดลหนึ่งไปลองออกแบบโดยใช�ข�อมูล
จากโครงการวิจัยของตนเอง แล�วเอามานําเสนอในกลุ�มใหญ�เพื่อรับฟ�งข�อคิดเห็น
และข�อเสนอแนะจากวิทยากรและเพื่อนๆ ผู�ร�วมประชุมเพื่อการเรียนรู�ร�วมกัน
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4ส่วนท่ี
เคร่ืองมือ
ช่วยทํางาน
KM



ในเนื้อหาทั้ง 3 สวนที่ไดกลาวถึงไมวาจะเปนเรื่องคํานิยาม ประวัติ
ความเปนมา รวมท้ังโมเดลของการจัดการความรูแบบตางๆ ผูเขยีนไดกลาว
พาดพิงถึง “เคร่ืองมือชวยทํางาน KM” (Tool 4 KM) มาบางแลวอยาง
ประปราย ในสวนที่ 4 นี้ สิ่งที่ผูเขียนจะทําก็คือ การประมวลตัวอยางภาพ
รวมของเคร่ืองมือชวยทํางาน KM พรอมแนะนําใหรูจักเคร่ืองมือเหลานี้
อยางคราวๆ (เอาเปนแค “แนะนําใหรูจกั” แตยงัอาจจะไมถงึขัน้ “คบหาดูใจ
เปนแฟน”) โดยขอขดีเสนใตวา เครือ่งมอืทีย่กมาพดูถงึนีเ้ปนเพียง “ตวัอยาง” 
เทานั้น

สําหรับชาว CBR อาจจะรูจักเครื่องมือชวยงาน KM บางตัวมาแลว 
แตทวารูจักในฐานะ “เครื่องมือทําวิจัย” เชน การถอดบทเรียน ซึ่งก็
หมายความวา “การถอดบทเรียน” นั้นสามารถเปนไดทั้ง 2 สถานะ คือ
เปนเครื่องมือการวิจัย และเปนเครื่องมือ KM เปรียบเสมือนน้ําที่มี
ไดทั้ง 2 สถานะ คือเปนของเหลวและเปนของแข็ง แตเมื่ออยูในสถานะ
ที่แตกตางกัน เราก็จะมีวิธีการจัดการที่ตางกัน เชน ถาน้ําเปนของเหลว 
เราก็ตองจัดหาภาชนะมารองรับ แตถาน้ําเปนของแข็ง เราอาจใชมือจับได
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การถอดบทเรียน

เรื่องเล�าเร�าพลัง (Story telling)

การสกัดความรู�จากการปฏิบัติ

วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ยกกําลังสาม

Coffee corner

อีเมล/ออนไลน�/E-learning

ตลาดนัดความรู�/มหกรรมความรู� 15 16

13 14

11 12

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

การตรวจสอบความรู� 
(Knowledge audit)

AAR – After Action Review

การแลกเปลี่ยนความรู�ฝ�งลึก

Self assessment table

เพื่อนช�วยเพ่ือน (Peer Assist 
Best practice database)

เวทีเสวนา (Dialogue forum)

Job rotation

การทบทวนวรรณกรรม
อย�างมีประเด็น

ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community 
of Practice – CoP)

ภาพรวม
Tool 4 KM
(สร�าง-เก็บ-
เรียกใช�-

แลกเปลี่ยน)

จากนี้ เราจะดูสเป็กสําคัญๆ ของเครื่องมือ KM แต่ละชิ้นตามลําดับ

(1) การถอด/สรุปบทเรียน (Lesson Learned) 

สเปกสําคัญของเคร่ืองมือนี้ก็คือ
(i) ทําเม่ือไหร/มีเง่ือนไขอะไร การถอดบทเรียนจะทําเม่ือ 

“ไดลงมือทํากิจกรรมไปแลว”
(ii) เปนการคิดทบทวน/ไตรตรอง/ตั้งคําถาม/หาคําตอบท่ีเปน

บทเรียนความรูที่ไดจากการลงมือทํากิจกรรม
(iii) ตองมี “ชุดคําถาม” ที่ เปนประดุจไขควงแกะ/แคะ/สกัด

เอาความรูมาจากกิจกรรมที่ไดปฏิบัติไป หากคําถามเฉียบ คําตอบก็จะคม
(iv) หลังจากถอดบทเรียนแลว คนรวมถอดควรจะเกิดความรูสึกวา 

“ไดรูอะไรใหมๆ เพิ่มมากขึ้น” เพราะเมื่อเราใชไขควงแกะ “ประสบการณ
การทํางานเกา” ออกมาดู เราก็นาจะไดเห็น “(ภาพ) อะไรใหมๆ บาง”
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(v) การถอดบทเรียนโดยปกติควรจะทําเปนกลุม (มากกวาทําเปน
สวนตัว) และคนที่เขามารวมถอดสวนหนึ่งก็ควรเปนคนที่ลงมือทํากิจกรรม
มาดวยกัน 

(vi) เน่ืองจากความรูท่ีอยูในตัวคนทํางานน้ันเปน “ความรูฝงในตัวคน” 
ดังนั้น กระบวนการมาถอดบทเรียนจึงเปนกระบวนการแปลงความรูฝงลึก
ใหกลายเปนความรูชดัแจง จงึตองมกีารบนัทกึการประชมุการถอดบทเรยีน 
(เปนขั้น Externalization ของ SECI) และผูเขารวมควรจะไดรับบันทึก
การประชุมไปศึกษาตอไป (เปนขั้น Internalization ของ SECI โมเดล)

(vii) ในการจัดการประชุมถอดบทเรียน ควรจะมี “บรรดาคุณๆ” จาก
ปลาทูโมเดล เชน คุณอํานวย คุณกิจ คุณลิขิต คุณประมวล คุณวิศาสตร 
มาใหครบเครื่อง

(2) การทํา AAR: (After Action Review)

การทบทวนหลังการปฏิบัติ
(i) ทีม่าของเคร่ืองมือ มกีารบันทกึวา เคร่ืองมือ AAR นีเ้ปนวธิกีาร

ที่กองทัพสหรัฐฯ คิดขึ้นมาใชในชวงการทําสงครามเวียดนาม วิธีการทํา
ก็คือการประชุมทหารระดับลางสุดที่เปนผูปฏิบัติการจริง (ไมใชระดับ
นายทหารท่ีไมไดออกรบแถวหนา) และทําทันทีหลังจากการรบเล็กๆ เสร็จส้ิน 
ทหารระดับลางสุดที่ทําการรบมาจริงๆ ในคร้ังนั้นๆ จะใหทั้งขอมูลและ
ขอคิดเห็นซึ่งทางกองทัพเห็นวาเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผน
และการดําเนินการรบในคร้ังตอไป (ลักษณะพิเศษของสงครามเวียดนาม 
คือสหรัฐฯ จะไมคอยรูจักหรือคุนเคยกับสมรภูมิ/สภาพพื้นที่ และไมรูจักวิธี
การทําสงครามแบบกองโจรของฝายเวียดกงซึ่งไมไดรบตามแบบแผน 
ทําใหยากตอการใชชุดความรูเดิมเร่ืองการทําสงครามตามแบบแผน) 
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(ii) วิธีการใชเครื่องมือนี้จะคลายคลึงกับการถอดบทเรียน คือ
เปนการคิดทบทวน (refl ection) บนกิจกรรมที่ไดลงมือทําไปแลวจากผูที่ได
ลงมือทํางานเอง จึงทํา “ชวงหลังจากการปฏิบัติงาน”

(iii) อาจจะมี “คําถามไขควง” บางคําถามท่ีคลายคลึงกับ “การถอด
บทเรียน” เชน คําถามที่วา การทํากิจกรรมครั้งนี้ไดเรียนรูอะไรบาง

(iv) แตทวา การทํา AAR อาจจะมีคุณสมบัติเพิ่มบางประการขึ้นมา 
กลาวคอื เปนกึง่การประเมนิผลงานท่ีทาํมา (เหลยีวหลงัด)ู รวมทัง้คาดการณ
มองไปขางหนาดวย (แลไปขางหนา)

 ดังนั้น จากคุณลักษณะของ “การเปนกึ่งการหยั่งประเมินผล” 
ดวย ทําใหไขควงท่ีนํามาใชแกะดูขางใน อยางนอยจึงมักจะมี “คําถาม
แบบไฟลตบังคับ” เชน

 • การเช็กลูกกระสุนที่ยิงเขาเปา ไดแกคําถามประมาณนี้ 
  (ประเมินผล)

  - เปาหมายของการทํากิจกรรมคืออะไร
  - เปาไหนท่ีบรรลุมากที่สุด คิดวาเปนเพราะอะไร
  - เปาไหนท่ีบรรลุนอยที่สุด คิดวาเปนเพราะอะไร
 • สิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมครั้งนี้คืออะไร (บทเรียน)
 • แลไปขางหนา เชน
  - หลังจากจบการประชุมคร้ังนี้ จะกลับไปทําอะไรอีก
  - ครั้งตอไปในการทํากิจกรรมแบบนี้ จะทําอยางไร จะทํา

   เหมือนครั้งกอนไหม
 เปนตน
(v) สวนเน้ือหาสําคัญโดยท่ัวไปของ AAR ก็คือ การอภิปรายเก่ียวกับ

เหตุการณและกิจกรรมที่ไดกระทําไปแลว เพื่อทบทวนวา ไดเกิดอะไรขึ้น 
ทําไมจึงเกิด จะรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดออนไดอยางไร และสมาชิก
จะไดเรียนรูทั้งจากความสําเร็จและความลมเหลว 
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 เปาหมายฝงลึกของเครื่องมือ AAR นี้ก็คือ ความตองการที่จะ
ติดต้ังสํานึกวา “คร้ังหนาจะทําใหดีกวาคร้ังน้ีไดตรงไหนบาง และอยางไร”

(3) เรื่องเล่าเร้าพลัง (Story telling) 

เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีการใชกันอยางมากในแวดวง KM ของไทย 
โดยเฉพาะกลุม/หนวยงานท่ีทํางานกับชาวบาน เพราะวิธีการจัดการความรู
แบบน้ีสอดรับกับวัฒนธรรมพูดคุย (oral communication – มุขปาฐะ) 
ของชาวบาน

สเปกสําคัญๆ ของเคร่ืองมือเรื่องเลาเราพลังนาจะมีดังนี้
(i) เปาหมายของการเลาเรื่อง เพื่อใหผูที่มีความรูจากการปฏิบัติ 

(กค็งเปนความรูฝงลกึในภาษาของ SECI โมเดล) ไดปลดปลอยความรูทีซ่อน
อยูในตัวใหแสดงออกมาเพื่อให “กลุมผูรับฟงเฉพาะกลุมหนึ่ง” ไดทั้งรับรู 
ไดทั้งเรียนรู และไดทั้งการเสริมพลังจากการรับฟงในครั้งนั้นๆ

(ii) เรื่องอะไรที่จะเลา จากเปาหมายของเครื่องมือที่กลาวมา 
ก็คงจะตอบไดวา เรื่องท่ีจะนํามาเลานั้น คงจะไมใชเรื่องแบบเดียวกับ
รายการ “เรื่องเลาเชานี้” คือเปนเรื่องเตียงหักอกหักรักคุดของดารา-เซเลบ 
หากแตจะตองเปนเรื่องที่วาดวย “การทํางานใหสําเร็จไดของผูเลานั้น 
ทาํมาไดอยางไร” ซึง่หากเปนการเลาทีม่กีารกาํหนดประเดน็เอาไว (focused 
topic) ก็จะชวยใหการเลาชัดเจนขึ้น

(iii) จะเลาใหใครฟง การเลาในฐานะเคร่ืองมือ KM นี้ คงจะไมไป
เลาท่ีถนนคนเดินเพ่ือใหผูคนท่ีเดินผานไปผานมารับฟง รวมท้ังไมใชการเลาให 
“สาธารณะหรอืใครๆ กฟ็งได/เด็กฟงไดผูใหญฟงด”ี แตทวา กลุมคนฟงของ
เคร่ืองมือน้ีจะตองเปนกลุมสมาชิก KM ท่ีต้ังใจมาฟง (เปน focused audience) 
และกลุมคนฟงนี้ไมควรมีขนาดใหญมากเกินไป ควรเปนกลุมเล็กๆ ไมเกิน 
10 คน
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(iv) คนเลาเปนใคร จากเปาหมายท่ีระบุมา ก็ชัดเจนแลววา 
คนเลาเรื่องเราพลังนั้นไมใชจะเปนใครก็ได หากทวาจะตองเปน “ตัวจริง 
เสียงจริง” ในแงที่เปนเจาของเรื่องที่มาเลาเอง (ทํามากับมือตัวเอง) 
ตองไมใช “การฟงเขามา แลวมาเลาตอ” แมวาจะเลาเรื่องไดเกงแบบพิธีกร
รายการโทรทัศนก็ตาม คนเลาอาจจะมีหลายๆ คนหมุนเวียนกัน 

(v) คนฟงตองฟงแบบไหน นอกจากจะมี “ทาบังคับ” เก่ียวกับคนเลา
และคนฟงแลว การใชการเลาเรือ่งในฐานะเครือ่งมอื KM กย็งัม ี“ทาบงัคับ” 
ในเรื่อง “วิธีการฟง” อีกดวย โดยตองมีการทําความเขาใจรวมกันวา คนฟง 
“จะฟงแบบลึกซึ้ง” (deep listening) ซึ่งหมายความวา ไมใชการฟงแบบ 
“เขาหูซาย ทะลุออกหูขวา” ฟงแบบจะจับผิด ฟงแบบวิพากษวิจารณ 
หากแตเปนการฟงแบบมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของเรื่องที่เลา และฟง
เพื่อจะชวยกันคนหา สกัด หรือถอดความรูออกมาจากเรื่องเลานั้น

(vi) ตองมีคุณอํานวยรวมอยูดวย ทางกลุมจะตองมี “คุณอํานวย” 
(group facilitator) ที่ทําหนาที่ดําเนินการพูดคุยใหราบรื่น สรางบรรยากาศ
ของความช่ืนชม ความคิดเชิงบวก ดําเนินการซักถามดวยคําถามท่ีชื่นชม 
(Appreciative inquiry) เชน คิดอยางไรจึงทําเชนนั้น และกระจายการพูดให
สมาชิกไดมีสวนรวมอยางถวนหนา

(vii) ตองมีคุณลิขิตที่คอยชวยจดบันทึก เพ่ือแปลงความรูฝงลึก
ใหออกมาเปนความรูชัดแจง

(viii) หลงัจากฟงเรือ่งเลาจบแลว สมาชกิกลุมจะตองชวยกนัสกัดขมุ
ความรู/แกนความรูออกมา (เปนสวนของหางปลาในปลาทูโมเดล)

(ix) องคประกอบของการเลา นาจะเปนไปตามองคประกอบ 
7 ประการของการเลาเรื่อง (Narration) คือมีตัวละคร ฉาก (สถานที่-เวลา)
แอคช่ัน (action) บทสนทนา แกนเรื่อง (theme) มีพล็อตเรื่อง (plot) 
มีการดําเนินเรื่อง (เปดฉาก ความขัดแยง ไคลแม็กซ คล่ีคลาย ปดฉากจบ)
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(x) กติกาของการเลา คนเลาควรจะเลา “ขอเท็จจริงของเรื่องราว
ท่ีเกิดข้ึนกอน” อยาเพ่ิง “ตีความหรือสรุป” เพ่ือเปดพ้ืนท่ีวางดานความคิดเห็น
ใหกับกลุมคนฟง

(xi) เช็กวา “เนื้อในตรงกับหนาปก” หรือไม เนื่องจากชื่อของ
เครื่องมือก็บงบอกอยางชัดเจนแลววาเปน “เรื่องเลา” ที่ฟงแลว “เราพลัง
ของคนฟง” ดังนั้น หลังจากฟงจบแลว กอนจะปดมานจบรายการ ควรจะมี
การเช็กอุณหภูมิความรูสึกของคนฟงวา ฟงเร่ืองเลาแลว รูสึกฮึกเหิมมีกําลังใจ
หรือเปลา หรือฟงแลวกลับรูสึกทอแท เห็นวาตนเองคงทําแบบคนเลาไมได 
ซึ่งหากเปนกรณีหลัง ก็คงตองมี “การปรับแก” อุณหภูมิความรูสึกกันใหม

(4) การแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึก

เราไดเรียนรูจาก SECI โมเดล มาแลววา ความรูฝงลึกน้ันเปนความรู
ที่มีความสําคัญมากทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แตความรูประเภทนี้
ก็มีความยากลําบากที่จะจัดการในระดับหน่ึง เพราะเปนความรูที่บางที
เจาตัวเองก็ยังไมรูตัววามีอยู หรือแมจะรูตัววามีอยู ก็ยังไมรูวาจะอธิบาย
ใหคนอื่นฟงหรือถายทอดไดอยางไร

วิจารณ พาณิช (2549) ไดประมวลวิธีการแลกเปล่ียนความรู
ฝงลึกเอาไวเปนตนทุนหนาตักวา เริ่มจากเราอาจจะตองแยก “ลักษณะ
ของความรูฝงลกึ” เสยีกอน เชน ถาเปนความรูทีเ่ปนทกัษะการใชรางกาย 
ความรูในลักษณะน้ีตองใชวิธีการเดินทางไปดูงานของจริง/ตัวจริง ตองขอ
ใหเจาของความรูทําใหดู สาธิตใหดู แสดงใหดู แลวผูเรียนสังเกตและ
ซักถามเอง หรือใชวิธีการฝกหัดทําดวยกัน

แตถาเปนความรูท่ีมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีซับซอน วิธีการ
แลกเปล่ียนอาจจะตองใหผูรูเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษร เขียนเปน
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ภาพเปนรูปการตูน แสดงภาพถาย เลนละคร อัดเปนวิดีโอแลวบรรยาย
ประกอบ เปนตน

สาํหรับคนโบราณจะมีวธิกีารแลกเปล่ียนความรูฝงลกึระหวางผูรูจรงิ
ในรูปแบบของการประชันขันแขง ซึ่งไมไดมีจุดมุงหมายของการแขงขัน
เพือ่เอาแพเอาชนะ แตเพือ่จะสงัเกตดเูคลด็ลบัวธิกีารของผูรู เชน การแขงขนั
ตีระนาด การแขงตีกลอง/เส็งกลอง/เปาแคน โดยที่ผูรูที่มีระดับใกลเคียงกัน 
(มีศีลเสมอกัน) เขาจะดูกันออก

ในโครงการวจิยัของ CBR ทีท่าํเร่ืองการพฒันาเมลด็พนัธุแตง (โหนด
นักวิชาการจังหวัดมหาสารคาม) ในแวดวงนี้จะมี “กลุมผูที่มีความรูเรื่อง
การผลิตเมล็ดพันธุแตงอยางดี” เรียกวา “กลุมเซียนแตง” ทางโครงการฯ 
ไดใชวิธีการจัดการความรูดวยการจัดเวทีและสงเทียบเชิญใหบรรดาเซียนแตง
เหลานี้มาแลกเปลี่ยนความรู เทคนิค เคล็ดลับกัน ซึ่งในภาษาแบบวิชาการ 
อาจจะเรียกวา “Expert Panel”

(5) การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ

เคร่ืองมอืชิน้น้ีจะดคูลายๆ กบัเคร่ืองมอืบางชิน้ท่ีไดกลาวมาแลวคอื 
การถอดบทเรียนหรือเรื่องเลาเราพลัง หากทวา ความแตกตางก็อาจจะ
อยูที่ “จุดที่โฟกัส” ที่ตางกัน โดยที่เครื่องมือชิ้นนี้จะถาย close-up 
เขาไปที่ “กระบวนการสกัดความรู” อยางใกลชิด เพื่อใหเห็นรายละเอียด 
ดังนั้นประเด็นความรูที่จะนํามาสกัดนั้น ก็ควรจะเฉพาะเจาะจงลงไป 
เชน หลังจากมีการฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจไปหลายๆ วิธีการแลว 
ก็นําเอาวิธีการฝกอบรมแบบตางๆ มาสกัดเปนขุมความรูวา วิธีการแตละ
แบบมขีอเดน-ขอจาํกดัแบบไหน ตองใชทรัพยากรมากนอยเพยีงใด เปนตน
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สวนสเปกอื่นๆ นั้น จะคอนขางมีลักษณะรวมกับเครื่องมือชิ้นอื่นๆ 
เชน จะดําเนินการสกัดหลังจากตองมีการปฏิบัติการแลว

วิจารณ พานิช (2549) ไดใหคําอธิบายเคร่ืองมือการสกัดความรู
จากการปฏบิตัเิอาไวอยางละเอยีดวา การใชเครือ่งมอืชิน้นีจ้ะตามหลงัการ
เลาเร่ืองเราพลัง โดยจะเนนท่ีกระบวนการใหสมาชิกกลุมชวยกันสกัดความรู
จากการปฏิบัติ โดยอาจจะเร่ิมจากการแบงกลุมสมาชิกใหเปนกลุมยอยๆ 
ทํางานรวมกัน (กลุมละ 2-3 คน) แลวแจกโจทยวา “หลังจากฟงเร่ืองเลาจบแลว 
จะตีความวาอยางไรหรือไดแกนความรูอะไรบาง”

เพ่ือใหไดทัศนะจากสมาชิกใหมากท่ีสุด อาจจะนํา “เทคนิคการใช
บตัรคาํ” (Card technique) มาใหสมาชกิแตละคนเขยีนคําตอบลงในบตัรคาํ
ของตัวเองกอน แลวจึงนํามาพูดคุยอภิปรายกันในกลุมยอยเพื่อหาขอสรุป
รวมกัน ตอจากนั้นก็ใหกลุมยอยมานําเสนอตอกลุมใหญ แลวหาขอสรุป
รวมกันอีกครั้ง

กระบวนการสกัดความรูที่ออกแบบอยางเปนเรื่องเปนราว เปนขั้น
เปนตอน มีจังหวะใหความรูไดตกผลึกมาเปนช้ันๆ แบบน้ี จะทําให 
“ขุมความรู/แกนความรูสุดทาย” เปนความรูที่ผานการกลั่นกรองมาอยาง
คอนขางประณีต

(6) ตารางการประเมินตนเอง (Self-Assessment Table 
 – SAT) 

เคร่ืองมือ KM ช้ินน้ีมีสถานะเปนเคร่ืองมือเชิงการวัดและการประเมินผล 
แตทวาเปน “การประเมินผลดวยสมาชิกของกลุมเอง” มิใชการถูกประเมิน
จากบุคคลภายนอก โดยมีเปาหมายของการประเมินคือการรับรูความกาวหนา
ของ “ความรูที่กลุมสามารถจัดการได”
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ดังนั้นในเบ้ืองแรก สมาชิกกลุมจึงตองทําความเขาใจรวมกัน
เกีย่วกบัตัวเคร่ืองมอื SAT ใหชดัเจนกอนวา การสรางตารางเพ่ือการประเมิน
ตนเองนัน้เปนกจิกรรมทีส่มาชกิกลุมจะทาํงานรวมกนัเพือ่นาํมาใชประโยชน
ของกลุม ไมใชเพื่อเอาไวอวดคนอ่ืน หรือไมใชเอาไวใหผูประเมินภายนอก
มาดู ซึ่งหมายความวา เปนการประเมินเพื่อรู status ปจจุบัน และ
เพื่อพัฒนากาวไปสูอนาคตท่ีดีกวา

และสิง่ทีจ่ะนาํมาประเมินนัน้ กเ็ปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความรู กลาวคอื
เปนการประเมินขีดความสามารถหลักของกลุม (core competence) 
ในสวนท่ีเกีย่วกับความรูทีจ่าํเปนสาํหรับการทํางาน หรอืพดูอกีอยางหน่ึง
ก็คือ เปนการแปลงขุมความรูที่กลุมมีอยูในแตละชวงเวลาใหออกมาอยูใน
รูปแบบ “เครื่องมือวัดและประเมินความกาวหนาของกลุมเอง”

ยกตัวอยางเชน งาน CBR นั้น มีหัวใจสําคัญท่ีทองเปนคาถา
ขอหนึง่ไดวา “ตองเนนการมสีวนรวมของชมุชนและภาคทีีเ่กีย่วของ” ดงันัน้ 
ขุมความรูท่ีชาว CBR พึงจะมีก็เชน จะใชวิธีการทํางานอยางไร จะใชเคร่ืองมือ
แบบไหนไปสรางการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีได และหลังจาก
ทํากิจกรรมแลว จะรูไดอยางไรวาชุมชนและภาคีไดมีสวนรวมมากนอย
แคไหนแลว

สมมติวา เราแบงชวงเวลาของการทําโครงการออกเปนชวง 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือนที่จะมีการใชตารางประเมินตนเองท่ีจะแบงระดับ
ความรูเรื่องการวัดการมีสวนรวมมากนอยออกเปน 5 สเกล

• ในชวงระยะ 3 เดือนแรก เมื่อขุมความรูของทีมวิจัยยังมี
ไมมากนัก (เมื่อใหคะแนนในตาราง SAT อาจจะไดแคระดับ 
1 เทาน้ัน) ทีมวิจัยก็อาจจะประเมินแบบอัตวิสัยแบบภาพรวมๆ วา 
ชุมชนและภาคีมีการมีสวนรวมอยูในระดับนอย ปานกลาง หรือ
มาก (โดยไมรูวาใชเกณฑอะไรมาวัด)
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• ในชวงระยะ 6 เดือน ขุมความรูเรื่องการมีสวนรวมของทีมวิจัย
เริ่มเพิ่มมากข้ึน (เม่ือใหคะแนนในตาราง SAT อาจจะได
ระดับ 2-3) หลักฐานที่แสดงขุมความรูที่เพิ่มขึ้นของทีมวิจัยก็คือ 
สามารถท่ีจะระบุ “เกณฑ” คือ ใชพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารเปนเกณฑในการจัดการมีสวนรวม ดังในภาพ

การมีส�วนร�วมของครูในโรงเรียน

ผู�บริหารตัดสินใจ
แต�อาจเปลี่ยนได�
ถ�าได�ข�อมูลใหม�
จากคณะครู

ผู�บริหารตัดสินใจ
โดยอาศัยข�อมูล
จากคณะครู

ผู�บริหารให�ครู
เป�นผู�ตัดสินใจ
ร�วมกับผู�บริหาร

ผู�บริหารมอบ
ให�คณะครู

เป�นผู�ตัดสินใจ

ผู�บริหารตัดสินใจ
แล�วแจ�งให�ครู
ทราบถือปฏิบัติ

มีส�วนร�วมปานกลาง

มีส�วนร�วมน�อย

มีส�วนร�วมมาก

ข้ันสูงสุด

ไม�มีส�วนร�วมเลย

1

2

4

3

5

• ในชวงระยะ 9 เดือน ทีมวิจัยเพ่ิมขีดความสามารถโดยการใช 
Scoring rubric ซึ่งเปนเกณฑวัดลูกผสมทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพมาสรางแบบวัด “ระดับการมีสวนในงานวิจัย CBR” 
ซึ่งทําใหการใหคะแนนมากนอยของการมีสวนรวมนั้นมีที่มาที่ไป
วามาจากเกณฑอะไร (ดังในภาพ) ในระยะนี้ ในตารางประเมิน
ตนเองขีดความสามารถของทีมวิจัยจึงนาจะไดคะแนนถึง
ระดับ 4-5
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การมีส�วนร�วมในงานวิจัยเพื่อท�องถิ่น

ผู�ให�ข�อมูล
+

ผู�ร�วมคิด
+

ผู�ร�วมออกแบบ
กิจกรรม

+
ผู�ร�วมลงมือทํา

ผู�ให�ข�อมูล
+

ผู�ร�วมคิด
+

ผู�ร�วมออกแบบ
กิจกรรม

ผู�ให�ข�อมูล
+

ผู�ร�วมคิดผู�ให�ข�อมูล

ผู�ให�ข�อมูล 
+

ผู�ร�วมคิด
+

ผู�ร�วมออกแบบ
กิจกรรม

+
ผู�ร�วมลงมือทํา

+
ผู�ร�วมต�อยอด
ขยายผล

1

2

4

3

5

(7) วงจรแลกเปล่ียนยกกําลังสาม: บวกคว้า และบันทึก

วิจารณ พานิช (2549) ไดอธิบายเครื่องมือ KM ชิ้นนี้ไวโดยแยกแยะ
จดุแวะพกัทีค่วามรูจะกอตวัเพิม่พนูเปน 3 ระยะ คอืวงจรของการเรยีนรูชวง
กอนทาํงาน (ซึง่นาจะเปน “ตนทนุความรูทีเ่ปนหนาตกั”) การเรยีนรูระหวาง
ทํางาน และการเรียนรูหลังการทํางาน ทั้ง 3 จุดแวะพักนั้นตองเชื่อมตอกัน
เปนวงจร ดังนั้น ในแตละจุดพัก จึงตองมีกระบวนการ “บวกควา” หรือ 
“ดูดซับ” หรือ “เอามาประยุกต” (capture) ความรูจากภายนอกเขามาสู
วงจรแลกเปลี่ยนยกกําลังสาม แลวนําความรูนั้นไปเรียนรู (ในชวงระหวาง) 
ผานการปฏิบัติ หรือลงมือการทํางานแลวตรวจสอบและยกระดับความรู 
หมุนรอบเปนวงเกลียวไปเชนนี้
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(8) ชมุชนแนวปฏบิตั ิ(Community of Practice – CoP)

CoP ถือเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญอยางยิ่งของ KM เปนเครื่องมือ
ที่ใชงายและทรงพลังมากช้ินหน่ึง อยางไรก็ตาม การจะใช CoP ใหบรรลุ
เปาหมายนั้น ก็ควรเขาใจธรรมชาติของ CoP เปนเบื้องตน

(i) รากเหงาของ CoP โดยปกติมนุษยมีธรรมชาติที่มักจะมา
รวมตัวกันอยูแลว ไมวาจะเนื่องมาจากความใกลชิด (นั่งโตะทํางานติดกัน) 
ความพงึพอใจ ความสนใจ หรอืการมพีืน้ฐานการทาํงานรวมกนั (ทาํงานอยู
แผนกเดียวกัน) และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การรวมตัวนั้นจะมีความตอเนื่อง
ยาวนาน หากเปน “คนคอเดียวกัน” หรือ “คุยกันถูกคอ”

(ii) จากธรรมชาติดังกลาวของมนุษย การกอตั้ง CoP จึงเริ่มตนดวย
การเสาะหาคนหาวามีใครบางที่มีความสนใจรวมกัน มีอะไรเปน “สาระ” 
(domain) (สนใจรวมในเร่ืองอะไร) มีการรวมตัวกันเปนชุมชนบางแลว
หรือยัง ตรวจสอบวาสาระท่ีเปนความสนใจรวมกันนั้นตรงกับ “หัวปลา” 
(วิสัยทัศนขององคกร) หรือเปลา มีหนทางใดบางที่จะเขาไปสงเสริมให 
“สาระ” และ “กจิกรรมของชุมชนท่ีเกดิขึน้อยางธรรมชาติ” เขามาสอดคลอง
สอดรับกับ “หัวปลาของการจัดการความรู”

(iii) วิธีการกอตั้ง CoP แบบที่กลาวมานี้เปน “วิธีการตอยอด/
ออกแบบ/สรางสรรค” CoP ทีม่รีากฐานมาจากการรวมตวักนัตามธรรมชาต ิ
ดังนั้น ความหมายของ CoP จึงเปนการรวมตัวกันของคนทํางานหรือ
นักปฏิบัติ โดยอาจจะเปนทางการ กึ่งทางการ หรือไมเปนทางการก็ได 
เปาหมายของการรวมตัวนั้นก็เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในเรื่องการ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง โดยอาจจะมีการกําหนดโครงสรางบางอยางข้ึนมา 
เชน การตกลงเร่ืองชวงเวลาและสถานท่ีที่จะพบปะกัน เปนตน
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(iv) สําหรับ “สาระ” ความรูที่จะนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนั้น โดย
สวนใหญแลวจะเปนความรูทีม่าจากการลงมอืปฏบิตัเิปนหลกั (จะเสรมิดวย
ความรูแบบวิชาการบางก็ไมวากัน แตไมใชการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ
ทั้งหมด)

(v) และเพ่ือใหครบวงจรของ KM (จากทุกๆ โมเดล) หลังจาก
คุยกันแลว ผลลัพธประการหนึ่งที่นาจะคาดหวังใหเกิดขึ้นได ก็คือ การเกิด
ความรูใหมที่กลุมสมาชิก CoP จะนําไปทดลองปฏิบัติเพื่อทดสอบความรู
นั้นอีกครั้งหนึ่ง

(vi) ตัวอยางของกลุม CoP ในโครงการวิจัย CBR ก็เชน กลุมชาง
ชุมชนพลังงานทางเลือกของโครงการวิจัยของโหนดพ่ีเลี้ยงจังหวัดสุรินทร 
(ใน CBR มกัจะเรยีกการรวมตวัแบบนีว้า “เครอืขายความรู”) หรอืเครอืขาย
ของกลุมสงเสริมการประกอบอาชีพคนพิการของพ่ีเลีย้งจังหวัดนครราชสีมา 
หรือเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือจังหวัดมุกดาหาร ที่มีการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อเพ่ิมผลผลิต ลดตนทุน และขยายตลาดอยาง
สม่ําเสมอ เปนตน

(vii) และจากรากเหงาของ CoP ทีเ่ปนการตอยอดมาจากการรวมตัว
ตามธรรมชาติ ซึ่งเปนฐานรากที่มั่นคงของการรวมตัวกัน ดังนั้น จุดเส่ียง
สําคัญของ CoP ก็คือ การสั่งการจากผูบริหารใหมีการจัดตั้ง CoP ขึ้นมา 
ซึ่งเปนการขัดกับธรรมชาติของ CoP เสมือนเปนการกอสรางอาคารที่ไมมี
การวางฐานรากที่มั่นคง ผลลัพธจากการกอสรางอาคาร CoP แบบไมมี
ฐานรากน้ี อาจจะออกมาเปนการรวมตัวเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงแลวกส็ลาย
ตัวไป (เมื่อคําสั่งหมดฤทธ์ิ) หรือแมมีรูปแบบการรวมตัวหลงเหลืออยู 
แตก็ไมมีเนื้อใน/ไมฟงกชัน (function) และที่แยที่สุดก็คือการใหผลลัพธไป
ในทางตรงกันขาม กลาวคือ CoP กลายเปนพื้นท่ีปะทุความขัดแยงทาง
ความคิด แทนที่จะเปนพื้นที่แหงการเรียนรูที่สรางสรรค
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(9) การตรวจสอบความรู้ (Knowledge audit)

(i) แนวคดิ “การตรวจสอบ” สาํหรบัแนวคดิเรือ่ง “การตรวจสอบ” 
ที่เรียกวา Auditing นั้น สวนใหญแลว พวกเราจะคุนเคยกับ “การตรวจสอบ
บัญชี” ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขรายรับ-รายจาย 
การดูที่มาที่ไปของแตละรายการ การดูเสนทางการเงินของบริษัท เปนตน 
โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความนาเชื่อถือในดานความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบทางการเงินของธุรกิจเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งเอาไว

 จากแนวคดิเรือ่ง “การตรวจสอบบัญชี” ไดนาํมาสูการเอาแนวคิด
เร่ืองการตรวจสอบ (auditing) มาใชในภารกจิอืน่ๆ แมวาอาจจะมเีปาหมาย
ท่ีแตกตางออกไปบาง เชน การตรวจสอบความรูในงานการจัดการความรูน้ัน 
อาจจะมีที่มาจากขอเท็จจริงที่วา การดําเนินกิจกรรม KM ทุกครั้งของกลุม/
องคกรน้ัน ใชวาจะไดรบัผลสําเรจ็เสมอไป (อาจจะเปนสวนนอยเสียดวยซ้าํ) 
การตรวจสอบความรูจงึเปนเสมอืนการตรวจสขุภาพรางกายเพือ่ดคูวามฟต
ของระบบตางๆ ในตัวเรา

(ii) การตรวจสอบความรูคืออะไร วิจารณ พานิช (2549) จึงให
ความหมายของ “การตรวจสอบความรู” เอาไวอยางเห็นภาพวา การตรวจสอบ
ความรูหมายถึงการตรวจสอบ “สุขภาพ” ดานความรูของกลุม องคกร หรือ
หนวยงานวายงัเขมแขง็ดอียูไหม มรีะบบยอยสวนไหนหยอนยานหรอืทํางาน
ผิดปกติไป มีสวนใดท่ีเส่ือมสภาพไป หรือสวนใดท่ีตองการการซอมแซม
เพราะสึกหรอ เปนตน

(iii) ใครจะเปนคนตรวจสอบ ผูเขียนเขาใจวา ในการตรวจสอบ
ความรูนี้ อาจจะเปนคนขางนอกหรือบุคคลที่ 3 ที่มีความรูความชํานาญ
ในประเด็นความรูเฉพาะที่จะตรวจสอบไดเขามาดําเนินการ ดังเชนกรณี
ตัวอยางของฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นที่ไดเชิญนักวิชาการจากภายนอกมา
ตรวจสอบความรูเร่ือง “การเลนบทบาทเปนพ่ีเล้ียงของ CBR” ไปถึงไหนแลว 
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หรือชุดความรูเรือ่ง “การทําเกษตรทางเลือกของ CBR มอีะไรบาง” เปนตน 
งานวิจัยเร่ือง KM ของไทยท่ีศึกษากลุมงานพัฒนาของชาวบานก็อาจถือ
ไดวาเปนการตรวจสอบทัง้ “ปรมิาณและคณุภาพของความรูทีม่อียูในกลุม” 
(product) และตรวจสอบ “กระบวนการจัดการความรูของกลุม” (process) 
ไปดวย

 และนอกจากการตรวจสอบความรูแบบเอาจริงเอาจังจาก
คนภายนอกแลว ผูเขยีนคิดวาการตรวจสอบความรูอาจจะทําจาก “คนใน/
ทํากันเอง” แบบงายๆ เพื่อใหรูสถานะคราวๆ ของขีดความสามารถของ
กลุม/องคกรในเร่ืองความรูทีจ่าํเปนใชในงานของตัวเอง (ตรวจสอบดูปรมิาณ
และคุณภาพของ “ใบไมที่อยูในกํามือ”)

(iv) ขอบเขตของการตรวจสอบความรูจําเปนใชที่มีอยูในกลุม/
หนวยงานนั้นอาจจะมี 2 ขอบเขต ขอบเขตแรกเปนการตรวจสอบแบบ
ทั่วๆ ไป เปนภาพรวมทั้งหมดของกลุม/หนวยงาน ขอบเขตที่ 2 เปนการ
ตรวจสอบท่ีเจาะมาดู “ความรูเฉพาะเร่ือง” ที่กลุม/หนวยงานจําเปนตองใช 
เชน ชดุความรูเรือ่งวธิกีารหนนุเสรมินกัวจิยัชมุชนของฝายวจิยัเพือ่ทองถิน่

(v) ตัวอยางคําถามเพ่ือการตรวจสอบ ในท่ีน้ีจะลองยกตัวอยาง
แนวทางคาํถามเพือ่การตรวจสอบความรูสกั 2 ชดุ (สาํหรบัคนในตรวจสอบ
กันเองแบบชั้นตน) เพื่อพอใหเห็นเปนไอเดีย

 ชุดท่ี 1: ชุดคําถามเพ่ือการตรวจสอบแบบท่ัวไป 
 (1) ความรูอะไรท่ีจะชวยใหบรรลุผลท่ีตองการ (เปนความรู

ฝงลึกหรือความรูชัดแจง) ตัวอยางเชน ในโครงการวิจัย CBR ของพ่ีเล้ียง
จงัหวัดมกุดาหารท่ีศกึษาเร่ืองหวงโซการผลิตของการพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือ
ใหครบวงจร ซึ่งมีอยู 9 หวง และหวงโซแรกที่ตองฝาขามไปใหไดเปน
อันดับแรก ก็คือตองเปล่ียน Mindset ในการเล้ียงวัวจากแบบเดิม
ของเกษตรกรใหมาเปนแบบใหม

 (2) ความรูที่มีอยูในปจจุบันเกี่ยวกับทั้ง 9 หวงรวมท้ังวิธีการ
เปลี่ยน Mindset ของเกษตรกรมีมากนอยเพียงใด

122 เครื่องมือการจัดการความรู� (KM) ในงานวิจัยเพื่อท�องถิ่น (CBR)



 (3) วิเคราะห “ชองวาง” (gap) ระหวางขอ 1 กับ ขอ 2

กระบวนการ
ขยายห�วงโซ�

การผลิตโคเน้ือ
คุณภาพดี

2. สายพันธุ�โคเนื้อ

8. การจัดการขี้วัว 5. การจัดการและป�องกันโรค

4. การเลี้ยงโคขุนระยะสั้น

3. การปรับปรุงพันธุ�โคเนื้อ

6. อาหารโคเนื้อ

1. การปรับเปลี่ยนแนวคิด

9. การตลาด

7. เครื่องมือและเทคโนโลยี
การจัดการโคเนื้อ

 ชุดที่ 2: ชุดคําถามเพ่ือการตรวจสอบประเด็นเจาะจง
 ในป พ.ศ.2563 CBR ไดเริ่มมีนวัตกรรมของการตั้งโจทยวิจัย

โดยการเชื่อมโยง “ประเด็นปญหาของพื้นที่” เขากับ “ปญหาเรื่องความ
เหลื่อมล้ําในระดับชาติ” โดยคัดเลือกทดลองทํางานกับพี่เล้ียงจํานวน 
25 โหนดท่ีเปนแถวหน่ึงจากจํานวนพ่ีเลี้ยงท้ังหมด 51 โหนด และเม่ือได
ชุดความรูใหมวาจะเช่ือมตอโจทยวิจัยทั้ง 2 ระดับใหเปนเน้ือเดียวกัน
อยางไรแลว กต็องเกล่ียความรูจากโหนดแถวหน่ึงใหไหลไปสูโหนดแถวสอง 
(Knowledge Flow) ผานการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ

 ตัวอยางคําถามเพื่อการตรวจสอบความรู “วาดวยการไหล
ของความรูใหม” นี้ก็เชน 

 (i) การไหลของความรูจากโหนดแถว 1 ไปแถว 2 เกิดขึ้น
หรือไม จํานวนเทาใด

 (ii) มีทอลําเลียงอะไรบางในการไหลของความรู
 (iii) มีอะไรบางที่ขัดขวางการไหลของความรู และมีการแกไข

สิ่งกีดขวางนั้นอยางไร
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(10) เพ่ือนช่วยเพ่ือน/best practice

(i) สถานการณของการใช เม่ือกลุมของเรายังเปนกลุมท่ีเพ่ิงเร่ิมกอต้ัง 
ยังไมมีตนทุนความรูเปนหนาตักมากนัก หรือในบางกรณี กลุมของเราตองการ
จะริเริ่มลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายังไมเคยทํามากอน หรือไมสันทัด หรือ
ทําแลวแตยังไมไดผลเปนที่นาพอใจ รูปแบบหนึ่งของ KM ที่เขามาชวยเปน
เสนทาง by pass ในการตัดเสนทางลัดเขาหาความรู ก็คือ การขอความชวยเหลือ
จาก “เพื่อน” ที่เรียกวาเปนเครื่องมือ “เพื่อนชวยเพื่อน” (Peer Assist)

(ii) คําวา “เพื่อน” ใน KM นั้น ไมไดหมายความถึง “คน/กลุมที่มี
ความใกลชิดสนิทสนม รูจักกันหรือเคยชวยเหลือกัน” หากแตหมายความถึง 
บุคคล/กลุมที่เคยทํางานในประเด็นที่เรากําลังจะริเริ่มหรือเราติดขัด และ
เขาสามารถทําอยางไดผลดีมาก (best practice) กลุมเราจึงไปติดตอ
ขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือในรูปแบบกัลยาณมิตร

(iii) หลกัคดิขางหลงัในเรือ่ง “เพือ่นชวยเพือ่น” กค็อื เมือ่มคีนอืน่เขา
ทําไดดีอยูแลวในเรื่องที่เราอยากจะพัฒนาหรือปรับปรุง เราก็ไมควรจะเสีย
เวลาคิดขึ้นใหมดวยตัวเอง ควรเรียนลัดโดยนําตัวอยางจากผูที่ทําไดดี
อยูแลว มาปรับใชกับงานของเรา แลวพัฒนาใหดีขึ้นอีก

 อยางไรก็ตาม “การเรียนลัด” นี้ ก็ตองไมใช “การเรียนลอก” 
แตตองยึดกมุหลกัการของ KM ใหมัน่คง ขอใหระลกึถงึภาษติของไทย 2 บท
ควบคูกันไปเสมอ คือ “เดินตามหลังผูใหญ (คนท่ีทํามากอน) หมาไมกัด” 
แต “เห็นชางขี้ อยาขี้ตามชาง” (หากเราไมใชชาง)

(iv) ในข้ันตอนการปฏิบตั ิขัน้ตอนแรกท่ีสาํคัญท่ีสดุก็คอื การหาขอมลู 
(ความรู) วา ในเรื่องนั้นๆ มีบุคคลหรือกลุมคนที่ไหน หนวยงานใดที่ทําได
ผลดีมาก ขั้นตอนน้ีเปนเหมือนการเส่ียงพวงมาลัยของนางรจนา คือตอง 
“เส่ียงใหถูกตัวคนท่ีใช” ในข้ันตอนน้ีจึงควรรอบคอบพอสมควร (กอนจะทุมทุน
มหาศาลไปดงูาน) อยารบีรอนผลผีลาม ตรวจสอบขอมลูจากหลายๆ แหลง 
หากมีการทําฐานขอมูล/ทําเนียบผูรูไวในองคกรก็จะดีมาก
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 สวนรูปแบบการขอความชวยเหลือจากเพ่ือนน้ันทําไดอยาง
หลากหลาย ตั้งแตขอไปศึกษาดูงาน ขอไปพบปะพูดคุย ขอเขาไปรวม
สังเกตการณกระบวนการทํางาน เชิญเขามาบรรยาย เปนตน (สนใจ
รายละเอียดในเคร่ืองมือนี้ ดูวิจารณ พานิช, 2549)

(v) ผูเขียนมีทัศนะสวนตัววา ในการใชเคร่ืองมือ “เพ่ือนชวยเพ่ือน” น้ี 
อาจจะใชแบบสองทางคือ แบบ “เปนผูรับและเปนผูให” ทางหน่ึง คือ
เราไปขอความชวยเหลอืจากคนอืน่ และในอกีดานหนึง่ เราเองกค็วรพรอม
ทีจ่ะเปนเพือ่นทีจ่ะใหความชวยเหลอืคนอืน่ในประเดน็ทีเ่รามคีวามถนดัดวย 
ตัวอยางท่ีนาประทับใจก็เชน โครงการการจัดการการทองเท่ียวชุมชนของ
โหนดพี่เลี้ยงจังหวัดสตูล ไดจัดทํา “ทําเนียบผูรู” คือ รายชื่อของนักวิจัย
ชมุชนท่ีระบุวา มคีวามรูความชํานาญท่ีจะไปเปนวทิยากรในหัวขอใดไดบาง
เพื่ออํานวยความสะดวกแกเพื่อนที่จะมาขอความชวยเหลือไวเลย

(11) มุมกาแฟ (Coffee corner)

(i) เครื่องมือ “มุมกาแฟ” นี้เปนรูปแบบของ “การจัดสรรพื้นที่ทาง
กายภาพ” เอาไวใหเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยที่แตแรกเริ่มนั้น การมี
มมุกาแฟเปนพืน้ทีห่นึง่ในสถานท่ีทาํงานหรือสถาบันการศึกษาน้ันอาจจะมี
เปาหมายอยางอ่ืนๆ เชน เปนพื้นที่พักผอนชั่วคราวจากการทํางานประจํา 
มีเคร่ืองด่ืมเพ่ิมความสดช่ืนใหคนทํางาน แตตอมาฟงกชันของหองกาแฟ/
มุมกาแฟก็ไดเพ่ิมขยายข้ึนมา เชน เปนท่ีปรับทุกขผูกมิตร (เชน นินทาเจานาย) 
เปนพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นปญหาจากการทํางาน จนกระท่ังสามารถออกแบบให
กลายมาเปน “พื้นท่ีของการจัดการความรู” ไดทั้งแบบท่ีไมเปนทางการ 
กึ่งทางการ หรือเปนทางการ
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(ii) ขอเดนของมุมกาแฟก็คือเปนรูปแบบการเรียนรูที่สอดแทรกอยู
เปนเนือ้เดยีวกนั หรอืเปนสวนหนึง่ของชวีติการทาํงานประจาํวนั จงึสามารถ
ทาํไดอยางงายๆ สะดวก ทาํไดทกุคร้ังทีต่องการโดยไมตองมีการตระเตรียม
อะไรมากนกั การพดูคุยมีลกัษณะเปนไปตามธรรมชาตทิามกลางบรรยากาศ
ที่ผอนคลาย

 แตทวาขอจํากัดของมุมกาแฟก็คือ อาจจะทําไดอยางไม
ครบวงจรของ KM เชน หากใชแนวคิดของ SECI โมเดล ก็จะทําไดแต 
Socialization (จาก TKn – TKn) แตจัดการความรูระดับชัดแจงไมคอยได 
เนื่องจากมีแตการพูดคุย ไมไดมีการจดบันทึก

 อยางไรก็ตาม แนวคิดเร่ือง “มุมกาแฟ” น้ีก็ยังเปน “แนวคิดเปด” 
กลาวคือยังสามารถเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนตอไปได เชน ในการพูดคุย อาจจะ
มีการเขียนเอกสารส้ันๆ ประกอบการพูดคุย มีการจดบันทึกประเด็น
สําคัญๆ หรือขอสรุป (ซึ่งเคร่ืองมือสื่อสาร IT สมัยใหมสามารถชวยจัดการ
ไดอยางสบาย)

 และปจจบุนันี ้แนวคิดเรือ่ง “การแลกเปล่ียนความรูในรานกาแฟ” 
ก็ไดขยับขยายออกไปอยางมากในยุคสมัยท่ีประเทศไทยมี “รานกาแฟ
อยูทุกทั่วหัวระแหง” ผูเขียนเคยพบเห็นผูสูงอายุกลุมหนึ่งไปยึดมุมหนึ่ง
ของรานกาแฟเปนที่แลกเปลี่ยนความรูการใช Application ใหมๆ ในมือถือ
อยูเปนประจํา ซึ่งที่จริงก็เปนการเดินทางกลับไปในอดีตของสังคมไทย
ที่เคยมี “สภากาแฟ” เปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน (ปจจุบัน สภากาแฟอาจจะแปลงรูปไปอยูในพ้ืนท่ีเสมือน เชน 
clubhouse)
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(12) เวทีเสวนา (Dialogue/Forum)

สําหรับเคร่ืองมือ KM ท่ีเปนเวทีเสวนาน้ี ผูเขียนคงไมตองอธิบายมาก 
(ใหเจ็บแขนที่จะตองเขียน) เนื่องจากเปนรูปแบบท่ีพวกเราคุนเคยอยาง
ดีที่สุดในเรื่องการจัดการความรู

(i) การจดัเวทเีสวนานัน้กเ็ปนอีกรปูแบบหนึง่ของ “การจดัพืน้ท่ีจรงิ-
พื้นที่กายภาพ” เอาไวเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูแบบเห็นหนาเห็นตากัน 
ซึ่งคลายคลึงกับ “มุมกาแฟ” ที่ไดกลาวมาแลว แตก็มีความแตกตางจาก
มุมกาแฟในหลายๆ ดาน เริ่มต้ังแตบรรยากาศจะไมไดสบายๆ เปนกันเอง 
ไมเปนทางการ ไมไดอยูในชีวิตประจําวัน เปนตน เพราะการจัดเวทีเสวนาน้ัน 
ตองมกีารออกแบบตระเตรยีมลวงหนาพอสมควร ตองมกีารนดัหมายเวลา 
สถานที่ ตัวบุคคลที่เขารวมประเด็นที่จะพูดคุยกัน เปนตน

(ii) และเมื่อเปรียบเทียบกับ “ชุมชนแนวปฏิบัติ” แลว ก็อาจจะมี
ความคลายคลึงกนัในแงทีม่กีารจัดพ้ืนทีเ่พือ่แลกเปล่ียนเรียนรูกนั แตความ
แตกตางก็อาจจะอยูที่ “ลักษณะและจํานวนผูเขารวม” ในขณะที่ชุมชน
แนวปฏิบัติมักจะเปนสมาชิกกลุมท่ีคุนเคยกันและมีจํานวนคนไมมากนัก 
(เปนคนใน) แตการจัดเวทีเสวนาอาจจะมีผูเขารวมท่ีเปนท้ัง “คนใน” และ 
“คนจากภายนอก” โดยมีจํานวนคนที่มากกวาชุมชนแนวปฏิบัติ

(iii) เนื่องจากลักษณะที่ตองมีการออกแบบของเวทีเสวนา ดังนั้น 
การใชเคร่ืองมือนี้จะบรรลุเปาหมายหรือไม จึงขึ้นอยูกับ 3 โมเมนต 
(moments) ของการดําเนินการ เริ่มตั้งแต moment แรกที่สําคัญท่ีสุดคือ 
ขั้นเตรียมการ (ภาษาการส่ือสารเรียกวา Pre-production ภาษาเหนือ
เรียกวา “วันดา”) moment ที่สองคือขั้นดําเนินการ (Production) (ซึ่งตอง
ทําในพ้ืนที่และเวลาท่ีจํากัด แตมีผูคนและกิจกรรมหลายอยางท่ีตองทํา) 
และ moment สุดทายคือ การติดตามผลการจัดเวที (Post-production)
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 ผูเขียนคิดวา เราอาจจะนําเอาแนวคิดเรื่อง 3 สวนของปลาทู
โมเดลมาใชเปนแนวทางในการจัดเวทีเสวนาวา จําเปนตองมีสวนประกอบ
ทั้ง 3 สวนคือ หัวปลา ตัวปลา และหางปลาใหครบเครื่อง เพื่อจัดการให
เวทีเสวนากลายเปน “พืน้ทีป่ระเทืองปญญา” อยางแทจรงิ (หากการจัดเวที
เสวนาทําใหผูเขารวมเกิดความรูสึกหลังจบการประชุมแลววา “ไมเห็นได
ความรูใหมๆ อะไรเลย” ก็นาจะแปลวา พื้นที่นั้นยังไมประเทืองปญญา)

(iv) สําหรับในภาษาอังกฤษใชคําวา “เวทีเสวนา” ใน 2 คําคือ 
Dialogue และ Forum และไดมีผูแยกความแตกตางระหวาง 2 รูปแบบนี้
เอาไววา

 • Dialogue เปนการทําเพื่อการปรับฐานความคิดโดยการฟง
จากผูอื่นและรับรูความหลากหลายทางความคิดใหเกิดข้ึน 
ในตอนสุดทาย สมาชิกที่เขารวมจึงไดเห็นภาพที่ใกลเคียงกัน 
Dialogue จึงเหมาะท่ีจะใชเปนวิธีการ “ปรับฐานความคิด
ที่เคยแตกตางกันใหโนมเขามาใกลเคียงกัน” กอนที่จะจัด
ประชุม/อภิปรายหาขอยุติในการแกปญหา

 • Forum ที่อาจจะเรียกวา “เวทีถาม-ตอบ” โดยอาจจะเชิญ
ผูรูกลุมหน่ึงมาในเวที แลวใหผูรวมประชุมโยนคําถามเขาไป 
เพื่อใหผูรูที่อยูรวมใน Forum ชวยกันตอบคําถามหรือสงตอ
ใหผูเชี่ยวชาญอื่นๆ ชวยตอบ
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(13) การจัดการเรียนรู้ผ่านพ้ืนที่เสมือนจริง

ในขณะท่ี “มุมกาแฟ” น้ันเปนรูปแบบการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู
แบบกายภาพ ในโลกยุคที่ระบบสารสนเทศเปนยุค 2.0 ที่เอื้ออํานวยใหมี
การส่ือสารแบบสองทางบนออนไลนได การจัดการความรูก็สามารถ
เคลื่อนยายพื้นที่ไปดําเนินการบนพื้นที่เสมือนจริง (virtual) ได ซึ่งชวยให
เรื่อง KM มีความสะดวกสบายมากข้ึน เขาถึงไดงายขึ้น ไมมีอุปสรรค
เรื่องระยะทาง เวลา หรือแมแตคาใชจาย ปจจุบันจึงมีการจัดการความรู
ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในรูปแบบตางๆ อยูมากมาย ตั้งแต 
e-mail loop เว็บไซต และเว็บบล็อก

ในบานเรามีตัวอยางของการจัดการความรูผานพื้นที่เสมือนจริง
ที่นับวาทรงพลังและประสบความสําเร็จในแงเปนพื้นท่ีประเทืองปญญา
อยางกวางขวาง คือ บล็อก GotoKnow.org ของสถาบันสงเสริมการจัดการ
ความรูเพื่อสังคม (สคส.)

ในการสรางพื้นที่เสมือนจริงเพื่อ KM นั้น แมจะมีการเปลี่ยนแปลง 
“ลกัษณะของพืน้ท่ี” แตทวากย็งัคงตองรกัษาหลกัการเดิมของ “การเปนพ้ืนท่ี
ประเทืองปญญา” เอาไว ดังที่ วิจารณ พานิช (2549) แนะนําวา ไมวา
จะเปนพื้นที่แบบใดท่ีใชจัดการความรู ก็จําเปนตองมี “บรรดาคุณๆ” เชน 
คุณอํานวย คุณลิขิต คุณประมวล เขามามีบทบาทในพ้ืนที่เหลานี้อยู
ตลอดเวลา และในพื้นที่ IT นั้น ดูเหมือนวาบทบาทของ “คุณวิศาสตร” 
ที่จะชวยจัดการและแกไขขอขัดของทางเทคนิค (ทั้งของเคร่ือง ของระบบ 
และของคน) ก็ดูจะยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
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(14) การหมุนเวียนตําแหน่งการทํางาน (Job rotation)

อันที่จริง การหมุนเวียนผลัดเปล่ียนคนทํางานใหยายไปทําหนาที่
หรอืไปอยูตาํแหนงอืน่ๆ นัน้ อาจจะทาํไปดวยเหตผุลของการบรหิารบคุคล 
เชน ขาดเจาหนาที่ในตําแหนงงานใหม การเลื่อนตําแหนงงาน แตทวา
รปูแบบกิจกรรมน้ี หากสองดูดวยเลนซ SECI โมเดลแลว กอ็าจจะถือไดเปน
โอกาสของการเปดพ้ืนท่ีใหคนทํางานไดสัง่สมความรูฝงลึก (TKn) แบบชนิด
เอาตัวเขาแลกเลย เพราะในการเปลี่ยนตําแหนงงานใหม คนทํางาน
ก็ตองเริ่มออกเดินทางบนเสนทางการเรียนรูแบบใหมๆ อีกครั้ง

และหากทางองคกรจะพัฒนารูปแบบการหมุนเวียนตําแหนงงาน
ใหกลายมาเปนกระบวนการ Socialization ของ SECI (จาก Tacit -- Tacit 
knowledge) ก็อาจจะเพิ่มเติมใหมีพนักงานคนเกามาชวยเปนโคชหรือ
พี่เลี้ยงใหกับพนักงานใหม

ในงาน CBR เคยมีประสบการณของการใชการหมุนเวียนตําแหนงงาน
มาเปนเครือ่งมอืในการพัฒนาบคุลากร กลาวคอื ในระบบโครงสรางองคกร
ของศูนยประสานงาน CBR เกษตรทางเลือกจังหวัดมหาสารคาม 
มตีาํแหนงงานระดับพนักงานอยู 2 ประเภท คอื เจาหนาท่ีสนามท่ีทาํหนาที่
เปนพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยชุมชน และเจาหนาที่ฝายสนับสนุนโครงการ
ที่รับผิดชอบงานสนับสนุน เชน งานเอกสาร งานการเงิน งานประสานงาน 
โดยท่ัวไป เมื่อมีการเปดรับพนักงานใหมก็จะรับคนนอกเขามาทํางาน
ในแตละฝายงานเลย แตในชวงป พ.ศ.2552-2556 ทางศูนยประสานฯ 
ไดสรางนวัตกรรมดานการบริหารองคกร ดวยการหมุนเวียนใหเจาหนาที่
ฝายสนับสนุนหมุนเวียนขึ้นมาเปนพี่เลี้ยง/โหนด และพบวาไดผลดีในแง
การเรียนรูไดอยางรวดเร็ว (แถมยังทํางานไดแบบ 2 in 1 อีกดวย) 
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(15) การจัดตลาดนัดความรู้/ตลาดนัดภูมิปัญญา

ในแวดวง CBR จะมีศูนยประสานงานจังหวัดสุราษฎรธานีที่
จับประเด็นเรื่องการจัดระบบการศึกษาบนฐานวัฒนธรรมของชุมชน
ซึ่งมีกลุมเปาหมายคือวัฒนธรรมชนเผาไทดําในจังหวัดสุราษฎรธานี 
ศูนยฯ นี้ไดจัดกิจกรรมที่เรียกวา “การจัดตลาดนัดภูมิปญญา/ตลาดนัด
ความรู” ใหเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการวิจยัท่ีมเีปาหมายเพ่ือการสืบทอด
สํานึกรักวัฒนธรรมไทดําโดยเฉพาะในกลุมเยาวชนคนรุนใหม

(i) ผูเขียนวิเคราะหวา “การจัดตลาดนัดภูมิปญญา” นี้เปนลูกผสม
ของรูปแบบการพบกันของผูคนในรูปแบบเดิม 2 รูปแบบ คือ ตลาดกับ
งานนิทรรศการ ซึ่งแตละรูปแบบมีเปาหมายตางกัน จึงมีการจัดพ้ืนที่
ในลักษณะที่แตกตางกัน มีกิจกรรมที่ตางกันไปดวย เชน ตลาดมีเปาหมาย
เพื่อการซื้อของ-ขายของ การจัดพื้นที่จึงแบงเปนแผงหรือเปนบูธที่มีสินคา 
กิจกรรมก็เปนเรื่องการซื้อๆ ขายๆ สวนนิทรรศการนั้นมักจะมีเปาหมาย
เพื่อสรางการเรียนรูในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง การจัดพื้นที่จึงมักจะแบงเปน
บธูแสดงผลงานใหความรู สวนกจิกรรมนัน้กอ็าจจะมกีารจัดเวทีอภปิรายให
ความรู มีการแจกแผนพับ มีบอรดแสดงนิทรรศการผลงาน มีการแสดง
บนเวที เปนตน

(ii) จากคุณลักษณะเดิมท่ีมีอยู เม่ือนํามาวิเคราะห “ตลาดนัดความรู” 
โดยเริ่มแยกชําแหละสเปกของ “ตลาด” เสียกอน จะพบวา “พื้นที่ที่จะ
เรียกวาเปนตลาดได” จะตองมีสวนประกอบยอย ดังนี้
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มีคนขาย

มีการกําหนดช�วงเวลาป�ด/เป�ด

มีคนซื้อ

มีของ/สินค�า
ที่จะเอามาขาย

มีสถานที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ระหว�างผู�ซื้อ-ผู�ขาย 

(เช�น ถามราคา ต�อรอง)

ต�องมีผู�บริหาร
จัดการตลาด

มีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
(ห�องน้ํา ที่จอดรถ ตู�กดเงิน)

องค�ประกอบ
ของตลาด

2

1

5

8

37

46

(iii) สาํหรบัตลาดนดัความรู/ตลาดนดัภูมปิญญาเชนในกรณีของงาน
วัฒนธรรมไทดําที่กลาวมาแลวนั้น จะมีการเสริมเพิ่ม “คุณลักษณะของ
นิทรรศการ” เขาไป ทําใหเกิดการเพิ่มเติมสวนประกอบบางอยางของ 
“ตลาด” ที่กลาวมา เชน

• มีการขายของ/สินคา แตทวามิใชสินคาแบบทั่วๆ ไป (ผัก/
ปลา/เนื้อ) หากทวาเปน “สินคาทางวัฒนธรรม” (cultural 
commodity) ซึ่งเปนผลงานของนองๆ นักเรียนชาวไทดํา
ในโครงการวิจัย

• นอกจากขายสินคาซึ่งเปน “วัฒนธรรมที่จับตอง” ไดแลว 
ตลาดแบบน้ียังเนนการขาย (ในความหมายดานบวก) 
“สวนที่จับตองไมได” อีก เชน ขายความรูเรื่องวัฒนธรรม
ไทดํา ขายอัตลักษณ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมตนเอง ขายความสัมพันธระหวางคนไทดําและ
คนอ่ืนๆ (การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม)
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 ดังนั้น ในตลาดแบบนี้ นอกจากจะมีแผง/บูธขายของแลว 
จึงมีบอรดนิทรรศการ มีแผนพับ มีมุมโชวขาวของเครื่องใช มีเวทีการแสดง 
เปนตน รูปแบบของตลาดนัดความรู/ตลาดนัดภูมิปญญาจึงถือไดวาเปน
ขั้นตอนหนึ่งในชวงแลกเปลี่ยนความรูของ KM

(16) การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีประเด็น

(i) ในรายงานการวิจัยสวนใหญมักจะแบงเปนบทๆ เชน บทท่ี 1 
เปนที่มาและความสําคัญของปญหา สวนบทที่ 2 ก็จะเปนแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 การทบทวน “งานวิจัยที่เคยมีมาในอดีต” นั้น ถือวาเปน
การตอกย้ําความหมายสําคัญของคําวา “วิจัย” ที่ในภาษาอังกฤษใชคําวา 
Research อันบงบอกนัยวา ในการคนหา (Search)/คนควาคําตอบ
ของโจทยการวิจัยของเราคร้ังนี้ มีผู (บรรพบุรุษ) ที่เคยคนหามากอนแลว 
และเรา (ทายาท) เปนผูมาตอยอดหาซํ้าอีก (คําวา Re)

(ii) ในสวนของ “การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ” นี้ หากสองดู
ดวยเลนซ SECI โมเดล ก็นาจะเปนขั้นตอนของกระบวนการ Combination 
(บูรณาการความรูชดัแจงหลายๆ ชิน้เขาดวย เพราะถือวางานวิจยัแตละช้ิน
คือ ความรูชัดแจง) และผลจากกระบวนการนี้นาจะทําใหได “ความรูใหม” 
(New knowledge) งอกตนออนขึ้นมา เชน 

• ไดความรูใหมดานขอสรุป เชน จากตัวแปรตนเรื่อง 
“การมีสวนรวมในงานวิจัย” จะสงผลใหเกิดตัวแปรตามคือ 
“ความรูสึกเปนเจาของงานวิจัยนั้น”
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• ไดความรูใหมเรื่อง “ตัวแปรที่ตองสงสัยและตองการ
ทดสอบ” เชน ตวัแปรเร่ือง KM จะชวยใหการขยายผลงาน
มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้น (ตามท่ีไดอานจาก
โฆษณา) เอาไวหรือเปลาหนอ 

(iii) นอกจากน้ี คําวา “การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ” นี้ 
ยังมีการขีดเสนใตตรงคําวา “ที่เกี่ยวของ” (Related Literature) ซึ่งหากพูด
เปนภาษา KM ก็คือ เปนความรูที่ถูกระบุวา “เปนท่ีตองการ” (needed 
knowledge) ดังนั้น ผูทบทวนวรรณกรรมจึงควรแสดงใหคนอานเห็นวา 
งานวิจยัทีน่าํมาพดูถงึนัน้ เปนญาตทิางไหนของเร่ืองท่ีเรากาํลงัจะศกึษาอยู 
(เกี่ยวของอยางไร) เชน เกี่ยวของในแงเปนประเด็นเดียวกัน เกี่ยวของในแง
เปนพืน้ทีเ่ดยีวกนั กลุมเปาหมายเดยีวกนั และความเกีย่วของอีกแงมมุหนึง่
ในดานของ KM ก็คือ แลวเราจะนําความรูสวนไหนจากงานวิจัยที่อานมา
ไปใชประโยชนในงานศึกษาของเราไดอยางไร

(iv) จุดเส่ียงของการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ปจจุบันนี้ 
เมื่ออานรายงานการวิจัยในสวนของวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูเขียนมีความ
เห็นวา เมื่อใชแนวคิด DIKW ปรามิดมาวางทาบดูแลว การจัดการงานวิจัย
ที่อานมานั้น มักจะถูกนําเสนอในระดับลางสุดของปรามิด คือระดับ Data 
เทานั้น โดยงานวิจัยที่นําเสนอแตละช้ินตางเปนอนุมูลอิสระไมมีอะไร
เช่ือมโยงกัน (บางครั้ง แมแตชวงเวลาที่ศึกษาก็ไมมีความสัมพันธกันเลย) 
การทบทวนวรรณกรรมแบบไมมีประเด็นท่ีตองการแบบน้ี ทําใหเกิดเปน
จุดเสี่ยงวา ขอมูลที่ใหมานั้นจะกลายเปน “1 ใน 6 ที่ไมใชงาน KM” 
ตามทัศนะของวิจารณ พานิช ที่ไดกลาวมาแลว
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