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บทคัดย่อ   
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สร้างความรู้ในงานที่ท าให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ดีขึ้น ไม่ถือเป็นกิจกรรมที่แยกจากงานประจ า เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้และใช้ความรู้ที่มี
อยู่ของแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วน าความรู้มาสังเคราะห์ จ าแนก จัดระบบ สร้างองค์
ความรู้ใหม่ แล้วน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ต่อยอดให้หน่วยงานอื่น ท าให้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนได้แสดง
ออกเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง ให้ผู้อื่นได้พัฒนางาน พัฒนาตน พัฒนาคน  พัฒนาฐานความรู้ให้กว้างไกล  โดยสรุปแนว
ทางการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนดังนี้ 1) คุณอ านวย คือ ผู้ที่มีหน้าท่ีในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2) 
คุณประสาน คือ ผู้ที่คอยประสาน ด าเนินการให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความรู้ในตนออกมา  3) คุณกิจ เป็นขั้นที่สมาชิก
ทุกคนได้แสดงหรือเล่าความรู้ที่มีอยู่ในตัวของทุกคน ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งเรียกว่า เปิดขุมทรัพย์ทางปัญญา คือ
บุคคลที่เป็นเจ้าของเรื่องเล่าแต่ละคน ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่ ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน มา
รวมตัวกันแบ่งปันความรู้ 4 ) คุณลิขิต ผู้ท าหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดเรื่องเล่า ของทุกคนในข้อ 3) จากการแบ่งปัน
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกคนในกลุ่ม  5)  คุณแก่นคือ องค์ความรู้จากวิธีการปฏิบัติหรือเรียกว่าขุมทรัพย์
ทางปัญญา ซึ่งเป็นความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละคนท่ีท างานประสบความส าเร็จเมื่อได้ขุมความรู้ครบตามจ านวนบุคคลในกลุ่ม
แล้วด าเนินการสร้างคุณแก่น สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 
ค าส าคัญ:  ขุมทรัพย์ทางปัญญา, การจัดการความรู้   
 

Abstract   
Knowledge management is a collaborative process of workers in the work unit, creating 

knowledge in tasks that result in better results, not considered as separate activities from routine 
tasks, as learning from practice to create knowledge and use existing knowledge of each person 
systematically. Exchanging knowledge and applying knowledge to synthesize, classify, organize 
systems, create new knowledge, then apply knowledge to use, disseminate, extend to other agencies, 
allowing knowledge that exists in people to be expressed It is a clear knowledge to let others develop 
their work, develop themselves, develop people, develop a knowledge base far-reaching. Summary 
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of knowledge management methods that are available in person as follows: 1 )  Khun Amnuay 
(Knowledge Facilitator, KF) is the person who is responsible for promoting the exchange of knowledge. 
2 )  Khun Prasarn ( Network Manager) is the person who coordinates the process for all members to 
show their knowledge. 3) Khun Kit (Knowledge Practitioner, KP) is a process in which all members can 
view or share existing knowledge is the knowledge that expressly called open treasure intellectual is 
a person who owns each story, who responsible duties in various departments or agencies came 
together to share their knowledge. 4) Khun likhit (Note Taker) is the person who recorded the details 
of every story in item 3) from knowledge sharing, exchange of knowledge among everyone in the 
group. 5) Khun Kaen (knowledge) is the knowledge from the method of practice or called the 
intellectual treasure which in the knowledge that exists in each person who works successfully. When 
the knowledge is complete, according to the number of people in the group, then proceed to create 
you core, synthesized as knowledge, to be utilized and published 
Keywords: intellectual treasure, knowledge management 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหา  
          แนวคิดการจัดการความรู้มีการน ามาใช้ในองค์กรภาครัฐในประเทศไทยอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2547 อันเป็นผล
มาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 11 ซึ่งได้
ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้จึงได้มีการก าหนดประเด็นการประเมินผล
การจัดการความรู้ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินในมิติด้านการพัฒนาองค์กร และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็ได้มีการก าหนดให้ตัวบ่งช้ีดังกล่าวเป็นตัวบ่งช้ีหนึ่ง
ในการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถาบันอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน 
 นอกจากแนวคิดการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้จะปรากฏในกฎหมายว่าด้วยการ
บริการภาครัฐ ท าให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ก้าวไปสู่องค์กรและบุคคล
แห่งการเรียนรู้มากขึ้น  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พ.ศ. 2548 ไว้ 3 มาตรฐาน หนึ่งในสามมาตรฐานหลักซึ่งได้แก่ มาตรฐานที่ 3 เป็นเรื่องที่ว่าด้วยแนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ สาระของมาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมเรื่องหลัก ๆ 3 ประการเพื่อสร้างวิถีการ
เรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ได้แก่ 1) การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระกว่างสถานศึกษากับชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 2)การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแห่งการเรียนรู้และกลไกการ
เรียนรู้และ 3) การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม สถานศึกษาทุกระบบและทุกระดับและ
องค์กรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จึงเริ่มให้ความส าคัญและน าหลักการตามมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
ยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามแนวทาง รูปแบบ หรือวิธีการจัดการความรู้ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้มี
ความหลายหลาย ไม่ได้มีการก าหนดไว้แน่นอนตายตัวหรือช้ีชัดว่าแนวทางใดเหมาะสมที่สุด  
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ความหมายของการจัดการความรู้ 
             เจษฎา  นกน้อย และคนอ่ืนๆ (2552) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบ ใน
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้หรือนวัตกรรมและการจัดเก็บความรู้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ เพื่อให้เกิดการแพร่กระจาย และไหลเวียนความรู้ทั่ว
ทั้งองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ   
            ไพโรจน์  ชลารักษ์ (2551) กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย
อย่าง และอาศัยกิจกรรมหลายกิจกรรมแตกต่างกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกันด้วยเครื่องมือ และเทคนิควิธีต่างๆ เพื่อให้
เกิดความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น 
 ประเวศ  วะสี (2550) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความช านาญที่
แฝงเร้นในตัวคน หาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอย และมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมีการต่อยอด
ให้งดงามและใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะ  มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอา
ความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) กล่าวว่า การจัดการความรู้  (Knowledge 
Management : KM) เป็นวิธีการจัดการข้อมูลที่เป็นความรู้ให้เป็นระเบียบครบถ้วนตามที่ต้องการ ง่ายต่อการค้นหา 
และใช้ประโยชน์กระบวนการจัดการความรู้หลักๆ  ได้แก่ 
 1. การจัดระบบรวบรวมจัดเก็บความรู้ ได้แก่ การสร้างความรู้ใหม่ และเสาะแสวงหาความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบ 
สื่อต่าง ๆ มาประมวลและกลั่นกรอง เพื่อเป็นความรู้ของหน่วยงานซึ่งพร้อมที่จะขยายความรู้ และยกระดับความรู้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 
 2. การเข้าถึงความรู้ ได้แก่ การเข้าไปน าความรู้มาใช้ โดยอาศัย ช่องทางการสื่อสารที่ง่ายและสะดวก เช่น 
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บบอร์ด และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 3. การแบ่งปันความรู้ ได้แก่ การแลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจายถ่ายโอนความรู้ ซึ่งท าได้หลายวิธีการ เช่น 
กิจกรรมกลุ่ม การจัดประชุมสัมมนา การสอนงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู้ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบ e-Learning เป็นต้น 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547) ได้อธิบายว่า การจัดการความรู้ คือ ความรู้เกิดจากการประมวล 
สังเคราะห์และจ าแนกแยกแยะสารสนเทศจนกลายเป็นความรู้ ซึ่งความรู้นี้ครอบคลุมทั้งส่วนของความรู้โดยนัย (Tacit 
Knowledge) ที่ซ่อนอยู่ในความคิดของบุคคล และที่ฝังตัวอยู่ในองค์กร กับความรู้แจ้งชัด  (Explicit Knowledge) ที่
ปรากฏในเอกสาร บันทึก หรือรายงานต่าง ๆ ขององค์กร การจัดการความรู้จะเกิดขึ้นในระดับทีมงาน หรือระดับกลุ่ม
ในองค์กรที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล เพราะการจัดการความรู้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีม 
 สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการข้อมูลที่เป็นความรู้ ความช านาญที่แฝงเร้นในตัว
บุคคลและฝังตัวอยู่ในองค์กร กับความรู้แจ้งชัดที่ปรากฏในเอกสาร บันทึก หรือรายงานต่าง ๆ ขององค์กร น าออกมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ง่ายต่อการค้นหาใช้สอย มีประโยชน์ มีการต่อยอดและใช้ได้เหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงและกาลเทศะ มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน    
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 วิจารณ์ พานิช (2547) อธิบายแนวคิดของการจัดการความรู้ไว้ว่า การจัดการความรู้ เป็นการเรียนรู้แบบใหม่
ที่เรียนจากการปฏิบัติเป็นตัวน า เป็นตัวเดินเรื่อง ไม่ใช่แค่เรียนจากครูหรือต ารา การเรียนรู้แบบ KM ก็เป็นทฤษฎีแต่ว่า
เน้นที่การเรียนรู้แบบปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติท าให้เกิดประสบการณ์  การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องของคน ๆ เดียวเป็น
เรื่องของคนหลายคนท่ีท างานร่วมกัน เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติแต่ละคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน  จะเห็นว่าการ
จัดการความรู้เราจะเน้นที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วก็เน้นที่ตัวความรู้ที่เป็นความรู้ใน หรือที่เรียกว่า  (Tacit 
Knowledge) ทั้งนี้ความรู้จากเอกสาร ต าราหรือที่เรียกว่า (Explicit Knowledge) นั้นก็ส าคัญ เพียงแต่ว่าเรามักจะ
ละเลยความความรู้ที่อยู่ในคน 
 ศุภามนต์ ศุภกานต์ (2547) อธิบายว่า การจัดการความรู้เป็นเรื่องของการที่องค์กรหนึ่งจะสกัดคุณค่าทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาของคนออกมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดได้อย่างไร จุดส าคัญส าหรับการริเริ่มเกี่ยวกับ KM คือความรู้
ที่ถือว่ามีค่าส าหรับองค์กรมักจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 
 สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Tacit Knowledge) ซึ่งมาจาก
ประสบการณ์การท างาน มาจากทัศนคติ และพฤติกรรมการท างานของแต่ละบุคคลในองค์กรซึ่งปฏิบัติงานในเรื่อง
เดียวกัน แล้วมีการจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ เมื่อรวบรวมแล้วก็มีการน า
ความรู้ที่ได้มาใช้วิธีการที่เรียกว่า สังเคราะห์ และจ าแนก (Synthesis) หรือจัดระบบใหม่เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้มีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบน าไปสู่การเผยแพร่ความรู้ โดยวิธีการเผยแพร่ด้วยสื่อทั้ง 2 ประเภท คือ สื่อทางอีเล็กทรอนิกส์ 
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการต่อยอดสร้างประโยชน์และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและกว้างขวาง เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร เกิดขึ้น
เพราะมีความเช่ือว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความส าเร็จให้แก่องค์กร การประเมิน “ต้นทุนทางปัญญา” 
(Intellectual capital) และผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เป็นดัชนีบอกว่า องค์กรมีการจัดการความรู้
อย่างได้ผลหรือไม่ ซึ่งมีนักวิชาการให้ความส าคัญของการจัดการความรู้ไว้ดังน้ี 
             การจัดการความรู้ เป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่มองคนในองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่า เนื่องจากกระแส
ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ท าให้คนในองค์กรมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ต้องสามารถท างานได้รอบด้านและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ การจัดการความรู้ก็เป็น
แนวทางหนึ่งที่ท าให้เกิดการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ให้กลายเป็นความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
ต่อไป (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 
  ประพนธ์ ผาสุกยึด (2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญขององค์กรจัดการความรู้ไว้ว่า เราจะต้องปรับเปลี่ยน
องค์กรอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างองค์กรที่แบนราบ (Fiat) ไม่สลับซับซ้อน ไม่มีล าดับช้ันมากมาย เป็นองค์กรที่มี
ความยืดหยุ่น (Flexible) เป็นการบริหารงานโดยผ่านกระบวนการ (Process) อาศัยการท างานแบบร่วมกันเป็นทีม ที่
จ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 
  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญขององค์กรจัดการความรู้ไว้ว่า 
การจัดการความรู้เน้นการด าเนินการเกี่ยวกับคนในองค์กร กลุ่มบุคคลหรือเครือข่าย ผลของการจัดการความรู้วัดจาก
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ผลงาน วัฒนธรรมองค์กร สินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กร และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หรือการปรับตัว
ขององค์กร  
 วิจารณ์ พานิช (2547) ได้กล่าวถึงความส าคัญขององค์กรจัดการความรู้ไว้ว่า การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการ (Process) ที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้
ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้นกว่าเดิม การจัดการความรู้ในความหมายนี้จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ 
(Resource person) หรือผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เป็นวงจร
ต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 
 สรุปได้ว่า ความส าคัญของการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวล
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ภายในองค์กร ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
น าความรู้ที่มีมาประยุกต์ไปใช้ในการปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
 
ประเภทขององค์ความรู้   
             องค์ความรู้ สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
 1. รู้ว่าคืออะไรหรือรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ (Knowof/Knowabout) เป็นความรู้ระดับปฏิบัติเช่นความรู้ที่ใช้เป็น
ส่วนหน่ึงของการท างานประจ าวันของบุคคลนั้น ๆ สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ง่ายและสามารถเข้าถึงน ามาใช้ได้ง่าย 
 2. รู้ว่าท าอะไร (Knowhow) เป็นความรู้ที่สะสมประสบการณ์ เป็นความรู้ที่ถักทอในบางเรื่องจนเข้าใจว่าจะ
ท าเรื่องนั้น ๆ  ได้อย่างไร หรือทราบดีว่าเรื่องนั้น ๆ  จะน าออกมาใช้เพื่อต้องการแก้ปัญหาหรือท าการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร จัดเป็นหมวดหมู่ได้มากข้ึน 
 3. รู้ว่าท าไม (Knowwhy) เป็นความรู้ที่ทุกคนต้องทราบทิศทางขององค์กร รู้เหตุรู้ผล กลยุทธ์ขององค์กร 
ค่านิยมเพื่อช่วยในการตัดสินใจในภารกิจที่รับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งให้พนักงานสามารถเข้าใจวิธีที่จะ
ช่วยองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่องค์กรก าหนด 
 4. รู้ใคร (Knowwho) รู้ว่าความรู้ส่วนใหญ่อยู่กับตัวบุคคลการหาความรู้ต้องได้มาจากบุคคลที่ได้เปิดเผย
ความรู้ออกมาอย่างชัดแจ้ง ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ 
 ดังนั้น ถ้าบุคลากรในองค์กรเข้าใจประเภทของความรู้ที่กล่าวมาแล้ว จะท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจวิธีการ
พัฒนา นโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู้ การที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น จ าเป็นต้องค่อย ๆ 
สร้างให้เกิดพฤติกรรมที่ทุกคนในองค์กรมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการท างานประจ าแบบเดิม ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลดีกว่า 
 
หลักการจัดการความรู้ 
 หลักการจัดการความรู้ คือ วิธีการหนึ่งหรือทักษะที่จะไปดูดซับความรู้จากที่อื่นเอามาใช้ โดยการเอา
ประสบการณ์มาต่อยอดความรู้ ยกระดับความรู้ของตนขึ้นเอง ซึ่งในแต่ละบริบทแต่ละหน่วยงาน แต่ละพื้นที่ย่อมมี
วิธีการแตกต่างกันออกไป ไม่มีรูปแบบตายตัว ประพนธ์ ผาสุกยืด (2548) กล่าวถึง หลักการจัดการความรู้มี 4 ประการ 
คือ 
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 1. ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์การจัดการความรู้ที่มีพลังต้อง
ท าโดยคนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกันมีความเช่ือหรือวิธีคิดแตกต่างกัน ซึ่งมีจุดรวมพลัง คือ มีเป้าหมายอยู่ที่งานด้วยกัน  
 2. ร่วมกันพัฒนาวิธีท างานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อบรรลุประสิทธิผลที่ก าหนดไว้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
ที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 
     2.1 การตอบสนองความต้องการ ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้า ความต้องการของสังคม หรือความ
ต้องการที่ก าหนดโดยผู้บริหารองค์กร 
     2.2 นวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ ก็ได้ 
     2.3 ขีดความสามารถของข้าราชการและขององค์กร 
     2.4 ประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. ทดลองและเรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งหมายความว่า “ต้องคิด
นอกกรอบ หรือแบบหลุดโลก” จึงต้องดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงในโลก หรือในสังคม โดยการทดลองท าเพียงเล็กน้อย
ก่อน ถ้าได้ผลไม่ดีก็ไม่เสียหาย สามารถยกเลิกได้ แต่ถ้าได้ผลดีจึงขยายการทดลองมากขึ้น จนในที่สุดขยายเป็นวิธี
ท างานแบบใหม่ได้ Best Practice ใหม่เกิดขึ้น  
 4. น าความรู้จากภายนอกเข้ามาอย่างเหมาะสม โดยต้องถือว่าความรู้จากภายนอกยังเป็นความรู้ที่ยังเป็น
ข้อมูลดิบ ต้องเอามาด าเนินการปรับปรุงใช้ในบริบทของไทยท่ีเหมาะสม โดยการเติมความรู้เชิงบริบทเข้าไปด้วย 
  การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการเป็นเครื่องมือที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดีขึ้นกว่าเดิม เกิดการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่าของกิจการหรือโครงการ
ต่าง ๆ ขององค์กรโดยต้องด าเนินการในลักษณะที่บูรณาการอยู่ในกิจกรรมหรืองานประจ า ไม่ถือเป็นกิจกรรมที่แยก
จากงานประจ า เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียนจากการปฏิบัติเป็นตัวน า เป็นการจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ เป็น
ความพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ และประสบการณ์ของแต่บุคคลต่าง ๆ ในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 ดังนั้นการจัดการความรู้ จึงเป็นการรวบรวมความรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ซึ่งมาจากประสบการณ์การท างาน มา
จากทัศนคติและพฤติกรรมการท างาน ของแต่ละบุคคลในองค์กร ซึ่งปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน แล้วมีการจัดการให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ เมื่อรวบรวมได้แล้ว ก็มีการน าความรู้ที่ได้มาใช้วิธีการนี้
เรียกว่า การสังเคราะห์ และจ าแนก หรือจัดระบบใหม่ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบน าไปสู่การ
เผยแพร่ความรู้ ต่อยอด สร้างองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้คน
ในองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน ได้แสดงออกเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง ในรูปแบบ
ของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นขุมความรู้ขององค์กร ให้บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้พัฒนางาน  
 
ประโยชน์ของการจัดการความรู ้  
 วิจารณ์ พานิช (2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้มีประโยชน์ 3 ประการใหญ่ ๆ คือ 
 1. เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน 
 2. พัฒนาคน 
 3. พัฒนาฐานความรู้ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือ ภูมิปัญญาขององค์กร 
 วันทนา เมืองจันทร์ (2548) กล่าวถึงประโยชน์การจัดการความรู้ไว้ ดังนี้คือ  
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 1. ช่วยลดขั้นตอนในการท างานได้เพราะสามารถแสวงหาความรู้ แนวทางที่ท าส าเร็จมาแล้วได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว ท าให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
 2. การจัดการความรู้ช่วยให้ปฏิบัติงานไม่ต้องท างานด้วยการลองผิดลองถูกเพราะก่อนท างานถ้ามีการเรียนรู้
ความคิดพลาดของคนอ่ืนจากบทเรียนในอดีต ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก  
 3. การจัดการความรู้ที่ได้มาโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในงานที่ปฏิบัติในเรื่องเดียวกัน ท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4. องค์กรที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะท าให้ผู้ที่แสวงหาความรู้มีช่องทางการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว 
 5. การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ที่ฝัง
ในตัวคน ของผู้มีประสบการณ์การท างานมาก่อน  
 6. งานบางเรื่องที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตนเอง เพราะบางทีเกิดผลเสียมากกว่าแต่ถ้าเรียนรู้
จากคนท่ีเก่งและประสบความส าเร็จในการท างานมาก่อนจะช่วยย่นระยะเวลาในการท างานได้มากกว่า 
 7. การจัดการความรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อวัฒนธรรมการท างานของคนในองค์กรปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การ
วินิจฉัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ ตลอดชีวิตมีความคงทนในผลของการเรียนรู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน
อื่น มีพลังในการคิดสร้างสรรค์มีความขยัน อดทน มีจิตส านึกของการเป็น “ผู้ให”้ และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 
 กล่าวได้ว่า ประโยชน์ของการจัดการความรู้คือ การน าความส าเร็จของคนอ่ืนมาต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนและ
สามารถน าความรู้มาใช้ได้รวดเร็ว สามารถน ามาพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรได้เป็นอย่างดีการจัดการ
ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรฉะนั้นนโยบาย และวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ อีกทั้งคนในองค์กรทุกคนก็ต้องได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ และท าให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในการที่จะให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นในองค์กร  
 
 องค์ประกอบส าคัญในการสร้างระบบการจัดการความรู้(Knowledge management : KM) 
 การจัดการความรู้เป็นการรวบรวม สร้าง จัดระ ระเบียบ แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดย
พัฒนาจากระบบข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge – based Economy – KBE) งานต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ เกิด
มูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่าง ๆ มารวมไว้ท่ีเดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้
คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดระเบียบความรู้จากแต่ละบุคคล เพื่อน าไปใช้พัฒนางานของตน
ให้สัมฤทธิผล ซึ่งแบ่งประเภทของความรู้ได้ ดังนี ้
 1. ความรู้ชัดแจ้ง (Explict Knowledge)  เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ เป็นทฤษฎี 
สามารถแปปลงเป็นรหัสการถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็นทางการไม่จ าเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอด
ความรู้เช่น นโยบายการท างาน กระบวนการท างาน กลยุทธ์และเป้าหมายความสามารถขององค์กร 
 2. ความรู้ฝังลึกหรือแบบแฝงเร้น (Tacit Knowledge)เป็นความรู้ที่มาจากการถักทอประสบการณ์ที่ผ่านมา 
สามารถอธิบายเป็นค าพูดได้ มีพื้นฐานจากการกระท า ประสบการณ์ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัวมีบริบทเฉพาะ เป็น
ความเชื่อ ทักษะและอัตวิสัย (Subjective) ต้องการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ ท าให้เป็นทางการยาก เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ วิจารณญาณ วัฒนธรรม ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การสังเกต และการเรียนรู้จากองค์กร  
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 ความรู้แบบฝังลึกหรือแบบแฝงเร้นและแบบชัดแจ้ง จะมีการเปลี่ยนถ่ายไปตามกลไกต่าง ๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การผสมความรู้และการซึมซับความรู้ เป็นต้น ซึ่งความรู้แบ่งได้ 4 ระดับดังนี้ 
 1. ความรู้เชิงทฤษฎี (Know What) เป็นความรู้ข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผู้ส าเร็จการศึกษามา
ใหม่ ๆ เป็นความรู้ที่จ ามาได้จากความรู้ชัดแจ้งการเรียนมาแต่เวลาท างานจะไม่มั่นใจมักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 
 2. ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know How) เป็นความรู้ที่เช่ือมโยงกับโลกของความเป็นจริง ภายใต้
ความเป็นจริงที่ซับซ้อน สามารถน าเอาความรู้ที่ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ พบในที่คนท างาน
หลาย ๆ ปี จนเกิดเป็นความรู้ที่ฝังลึกเป็นความรู้แบบถักทอมีประสบการณ์และทักษะมากขึ้น 
 3. ความรู้ที่อธิบายเหตุผล (Know Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของ
ประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน แล้วน าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้ว
เกิดการถักทอความรู้เป็นความรู้ที่ฝังลึกสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถักทอหรือความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตนเองมาแลกเปลี่ยน
กับผู้อื่นหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้พร้อมกับเอาความรู้จากผู้อื่นไปปรับใช้ในบทของตนเองได้ 
 4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ (Care Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ขับดัน
มาจากภายในตนเอง และเป็นผู้สามารถ สกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้าง
เป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้  เช่นสร้างเป็นต้นแบบ หรือทฤษฎี หรือนวัตกรรมขึ้นมาใช้ในการท างานได้  
 ดังนั้นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างระบบการจัดการความรู้  ได้แก่ คน แหล่ งเรียนรู้ ผู้น าความรู้ไปใช้ 
เทคโนโลยี เครื่องมือช่วยเก็บ ช่วยในการค้นหา แลกเปลี่ยน น าความรู้ไปใช้ได้โดยง่ายกระบวนการสร้างองค์ความรู้เป็น
การน าความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากผู้ใช้เพื่อปรับปรุงเชื่อมโยง ต่อยอด เปลี่ยนแปลงให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา
คน พัฒนางาน และพัฒนาฐานความรู้ให้องค์กรด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุตามเป้าหมายที่ วางไว้ 
 
การแลกเปลี่ยนความรู้ 
 ความหมายและหลักการ และขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนความรู้ มีส่วนส าคัญยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจ 
เพราะการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการน าความรู้ที่ฝังลึกในตัวคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ซึ่ง Garvin (1993) ได้กล่าวว่า
องค์กรที่มีลักษณะในการสร้าง แสวงหาและถ่ายโอนความรู้จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากองคค์วามรู้
ใหม่และการเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ในองค์กร และบุคคลในองค์กรก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ด้วย ซึ่ง Nonaka&Takeuchi (1995) ให้ความส าคัญของการแลกเปลี่ยนความรู้ค่อนข้างมาก เช่น การแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในองค์กร สู่ภายนอกองค์กร การแลกเปลี่ยนของคนในองค์กร ซึ่งเมื่อมีการแบ่งปันความรู้หรือถ่ายโอน
ความรู้ ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะสองทาง จะท าให้บุคคลหรือทีมสามารถพัฒนาความสามารถและ
การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรที่แปลงความรู้แฝงเร้นที่อยู่ในรูปแบบประสบการณ์ที่อยู่กับคน การสร้างโดยการแปลง 
องค์ความรู้จากความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit) เป็นความรู้ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit) และกลับมาเป็น Tacit 
Knowledge จะท าให้องค์ความรู้ในองค์กรเติบโตมากข้ึน (บดินทร์ วิจารณ์, 2548) นอกจากน้ีการแลกเปลี่ยนความรู้ยัง
ช่วยให้องค์กรมีบรรยากาศการท างานที่ดี เกิดการแบ่งปันและช่วยเหลือกันของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ง่าย และเกิดการร่วมมือกันท าให้
กระบวนการท างานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น  
 กล่าวโดยสรุป การแลกเปลี่ยนเป็นการน าความรู้ที่มีอยู่ของคนมาเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดซึ่งกันและกัน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จของคนอื่นซึ่งอาจเป็นคนที่อยู่ภายในองค์กร 
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หรือคนที่อยู่ภายนอกองค์กร ที่มีความรู้และความช านาญในเรื่องนั้น ๆ เพื่อจะน าไปปรับประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของตน อันจะท าให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจกัน มีความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์
กันมากขึ้นไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการด าเนินการคือ การศึกษาข้อมูลของผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ จากการบ่งช้ีความรู้ในปัจจุบันของแต่ละคน ขอความรู้โดยสัมภาษณ์หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี 
เล่าวิธีการปฏิบัติของตน และสรุปเป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับ การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 
 
การสร้างความรู ้
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการยกระดับความรู้และสร้างความรู้ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้
จากการเล่าเรื่องเป็นการสกัดความรู้จากผู้ปฏิบัติ  (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2548) ล าดับขั้นของการสร้าความรู้ โดยการ
สกัดความรู้และยกระดับความรู้จากเรื่องเล่า คือขุมความรู้และแก่นความความรู้ มาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ เป็น
หลักการหรือความคิดรวบยอด (Concept) ที่ใช้ในการท างาน การเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นหนึ่งในเครื่องมือการ
จัดการความรู้ เป็นเทคนิคของการใช้เรื่องเล่าเพื่อแบ่งปันความรู้หรือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน เล่า
ประสบการณ์ที่ท างานประสบผลส าเร็จจากการปฏิบัติงาน 
 
จุดประสงค์ของการใช้เร่ืองเล่าในการจัดการความรู้ 
            จุดประสงค์ของการใช้เรื่องเล่าในการจัดการความรู้ ดังนี ้
 1. เพื่อจับความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เรื่องเล่าจะเปิดโอกาสให้บุคคลแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความรู้ฝังลึกด้วยวิธีการที่เป็นกันเอง และมีความหมาย 
 2. เพื่อถ่ายโยงความรู้และสร้างนวัตกรรม น าเอาความรู้ฝังลึกที่ได้มาไปพิจารณากลั่นกรอง ท าให้ความรู้ฝัง
ลึกนั้นเป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
  3. เพื่อพัฒนาคน สิ่งที่อยู่ในเรื่องเล่านั้น เป็นทักษะในการท างาน และการเล่าเรื่องเองก็เป็นทักษะชนิดหนึ่ง ผู้
ที่เล่าเรื่องและผู้ที่ฟังเรื่องเล่าจะได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะส าคัญของการจัดการความรู้ 
 
ปัจจัยความส าเร็จของการใช้เร่ืองเล่า 
 การเล่าเรื่องจะประสบความส าเร็จมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ผู้เล่า ผู้รับฟัง และ
บรรยากาศขณะเล่า 
 ผู้เล่าที่มีอารมณ์แจ่มใส มีความรู้สึกเอื้ออาทร (Care) ต่อกลุ่มผู้ฟัง มีความรู้สึกว่าผู้ฟังเป็นกัลยาณมิตร มี
จิตใจพร้อมจะให้ มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จที่ตนก าลังเล่า เป็นผู้ประสบเหตุการณ์ในเรื่องที่เล่าด้วยตนเอง คิด
ทบทวนเรื่องราวที่จะเล่ามาเป็นอย่างดี และมีทักษะในการเล่าออกมาจากใจ คือเล่าแบบไม่ตีความจะมีความสามารถ
เล่าเรื่องออกมาได้อย่างทรงพลังโดยที่ “เรื่องราว” จะไม่ใช่แค่ออกมาเป็นค าพูดเท่านั้น จะแสดงออกมาทางหน้าตา 
แววตา ท่าทาง น้ าเสียง และการสื่อสารที่ไม่ใช่ค าพูดอื่น ๆ รวมทั้ง “ความเงียบ” เป็นช่วง ๆ ด้วย 
 ผู้รับฟังที่เป็น “ผู้ฟังอย่างตั้งใจ” ที่เรียกว่า Deep Listening จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่าเกิดอารมณ์การเล่า ท าให้
สามารถเล่าออกมาจากใจได้ลึกยิ่งขึ้น ค าถามที่แสดงความสนใจและช่ืนชม  (Appreciative Inquiry : AI) จะช่วย
กระตุ้นอารมณ์สร้างสรรค์เช่นเดียวกัน ห้องประชุมที่มีความสงบ รับฟังเสียงการเล่าได้ดี มีท่ีจดบันทึก บรรยากาศที่เป็น
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อิสระ ผ่อนคลาย ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจใด ๆ มีความเป็นกัลยาณมิตร เอื้ออาทรต่อกันจะช่วยให้การสื่อสารโดยการเล่าเรื่อง
มีคุณภาพสูง กระจ่างชัดและลึก 
 
ประโยชน์ของการเล่าเร่ือง  
            ประโยชน์ของการเล่าเรื่อง ดังนี ้
 1. เปิดโอกาสให้คนเผยความรู้ฝังลึก ซึ่งปกติแล้วยากที่จะแสดงออกมา ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องเล่ายังเล่าด้วย
ความรู้สึกท าให้คนพร้อมท่ีจะสื่อสารออกมามากกว่าท่ีตั้งใจ 
 2. เรื่องเล่าบอกถึงบริบทท่ีความรู้นั้นเกิดขึ้นและบอกถึงองค์ความรู้ นอกจากน้ัน ยังเพิ่มแนวโน้มของการถ่าย
โยงความรู้ที่มีความหมาย เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่มีพลัง เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้เรียนมีความสนใจ 
 3. เรื่องเล่าเป็นสิ่งที่จ าได้ง่าย แม้เวลาจะผ่านไปเรื่องเล่ายังคงติดแน่นอยู่ในความทรงจ า 
 4. เรื่องเล่าเป็นการแสดงตัวแบบท่ีมีชีวิต ซึ่งตัวแบบนี้จะเล่าว่ามีวิธีการในการท างานให้ส าเร็จอย่างไร ท าไม
จึงใช้วิธีการนั้นจึงส าเร็จ แทนท่ีจะสั่งหรือก าหนดขั้นตอนให้ท า ดังนั้น คนฟังจะเปิดใจท่ีจะรับบทเรียนได้มากกว่า 
 5. เรื่องเล่า น าไปสู่การปิดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้วิธีการท ากับการได้น าลงไปท าจริง 
 6. การเล่าเรื่องท าให้บรรยากาศในการสื่อสารในองค์กรมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เพราะนอกจากเล่าด้วย
ภาษาธรรมดาที่ใช้กันในชีวิตประจ าวันแล้ว ยังสามารถดึงเอาอารมณ์ตอบสนองความคิดและการกระท าออกมา 
นอกจากน้ัน ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้รู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน และรู้สึกสนุกไปกับเรื่อง 
 
การวิเคราะห์ขุมความรู้ สังเคราะห์แก่นความรู้ 
 ในการฟังเรื่องเล่าจะมีการบันทึกวิธีปฏิบัติหรือท่ีเรียกกันว่า ขุมความรู้ ซึ่งเป็นเคล็ดความรู้เฉพาะตนในการ
ท างานตามให้ประสบความส าเร็จ ผู้จดบันทึกเรียกว่า คุณลิขิต เมื่อได้ขุมความรู้จ านวนหนึ่งแล้ว น ามาจัดเข้าพวกขุม
ความรู้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะถูกจัดไว้ด้วยกัน และมีการตั้งช่ือใหม่ให้ครอบคลุมขุมความรู้ทั้งหมด จากนั้นแยกขุม
ความรู้กลุ่มเดียวกันแล้วตั้งช่ือขึ้นใหม่อีกครั้งให้ครอบคลุมกลุ่มขุมความรู้ เรียกว่า แก่นความรู้ ซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะ
หลักในการท างานให้ส าเร็จ ในแต่ละแก่นความรู้จะมีการจัดล าดับขุมความรู้ในแก่นนั้นตามความยากง่ายในการปฏิบัติที่
ถูกพิจารณาโดยกลุ่ม  
 กระบวนการจัดการความรู้คือการน าเอาขุมความรู้ของบุคลากรในองค์กรมาวิเคราะห์สู่แก่นความรู้ โดย
กระบวนการเรื่องเล่า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานการฟังเรื่องเล่าที่ประสบความส าเร็จ
ของสมาชิกในกลุ่ม ผู้ฟังต้องฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) คือไม่ใช่แค่ฟังแล้วเข้าใจสาระ แต่เข้าใจผู้พูด เห็นตัวตน
ของผู้พูด ในลักษณะของการสื่อสารจากใจถึงใจ คือมีความสามารถในการฟังที่ลึกเข้าไปในระดับจิตใจ คุณค่า และ
ความเช่ือ เพื่อที่จะจับความรู้จากเรื่องเล่านั้น ๆ (Knowledge Capture) ความรู้ที่ได้นี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ในการปฏิบัตินี้เรียกว่า ขุมความรู ้(Knowledge Assets) 
 วิจารณ์ พานิช (2548) กล่าวว่า “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) เป็นความรู้ปฏิบัติประเด็นเล็ก ๆ ซึ่ง
อาจเป็นความรู้ในเชิงทักษะ คือเป็นวิธีการเคล็ดลับหรือวิธีปฏิบัติก็ได้เป็นความรู้เชิงวิธีคิด หรือความเช่ือที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติก็ได้ เป็นความรู้ในเชิงบรรยากาศ ท่ีช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริมการปฏิบัติก็ได้ 
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 ในหนึ่งเรื่องเล่าอาจมีวิธีปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จหลายประเด็น บางส่วนเป็นความรู้แจ้งชัด  (Explicit 
Knowledge) และบางส่วนเป็นความรู้สึกฝังลึก (Tacit Knowledge) ยิ่งสกัดความรู้ฝังลึกออกมาได้มากและลึก ยิ่งถือ
ว่ามีความสามารถสูง ผู้สกัดขุมความรู้แต่ละคนจะสกัดขุมความรู้ออกมาจากเรื่องเล่าหรือเรื่องราวได้ไม่เหมือนกัน เรื่อง
เล่าหรือเรื่องราวเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์สามารถฝึกได้ เมื่อสกัดขุมความรู้ได้แล้วควรน าไปจัดหมวดหมู่ยกระดับความรู้
เข้าใจ ให้เป็นแก่นความรู้เพื่อเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ง่าย และเชื่อมโยงไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับองค์กร      
        
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ เป็นการบูรณาการความรู้เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหา และพัฒนางานเพื่อให้ทุกคนสามารถเติมเต็ม
ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นภูมิปัญญาของเราเอง ประกอบด้วยขั้นตอน และบุคคลต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 คุณอ านวย คือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นผู้เช่ือมโยงระหว่างผู้มี
ความรู้ กับผู้ต้องการเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของบุคคลที่ประสบผลส าเร็จมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
น าไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่โรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรก าหนด 
            ทักษะที่จ าเป็นส าหรับคุณอ านวย 
 1. จุดประกายความคิด และสร้างความกระตือรือร้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ 
 2. เป็นวิทยากรการประชุม การจัดการความรู้ที่จะให้เกิดการแบ่งปันความรู้หรือให้ทุกคนเปิดขุมทรั พย์
ความรู้ออกมาจากใจอย่างแท้จริง 
 3. สร้างบรรยากาศการประชุมอบรม ให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ช่ืนชม ท่ีจะแบ่งปันความรู้ 
 4. ท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 5. สามารถจับประเด็นสรุปบันทึกขุมความรู้จากการแบ่งปันความรู้ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 2  คุณประสาน คือผู้ที่คอยประสาน ด าเนินการแบ่งปันความรู้ที่จะให้ทุกคนเปิดขุมทรัพย์ทางความรู้
ออกมาภายในกลุ่ม ซึ่งมีการเลือกปรานและเลขากลุ่มโดยก าหนดการเล่าประสบการณ์การท างานที่ประสบผลส าเร็จ
ของแต่ละคนที่เริ่มเล่า คนที่ 2 จดบันทึก คนที่ 2 เล่า คนที่ 3 จดบันทึก คนท่ี 3 เล่า คนที่ 4 จดบันทึก จนครบทุกคนใน
กลุ่ม คุณประสานก็จะรวบรวมบันทึกของทุกคนให้เลขาเป็นผู้ด าเนินการ ถ้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาให้คุณประสานไป
สอบถามจากผู้รู้ หรือผู้เช่ียวชาญ 
            ทักษะที่จ าเป็นส าหรับคุณประสาน ประกอบด้วย 
 1. มีความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น มีไหวพริบ คล่องตัว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 2. มีภาวะผู้น า สรุป จับประเด็นการบันทึกขุมความรู้ จากการแบ่งปันความรู้ให้สมาชิกในกลุ่มฟังได้กล้า
แสดงออก สามารถท างานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม 
 3. สร้างบรรยากาศ แห่งการเรียนรู้จาการเล่าประสบการณ์ ให้ผู้เล่ามีความกระตือรือร้น จุดประกายความคิด 
กระตุ้นให้เล่าออกจากใจ และประสบการณ์จริง 
 ขั้นที่ 3 คุณกิจ คือบุคคลที่เป็นเจ้าของเรื่องเล่า เป็นผู้ที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่ของงาน ที่อยู่ในหน่วยงาน
เดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน มารวมตัวกันแบ่งปันความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ทีละคนจนครบ ดัง
รายละเอียดขั้นท่ี 2 (คุณประสาน) โดยเล่าเกี่ยวกับ กระบวนการวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศประสบผลส าเร็จของตนเอง 
และความรู้ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานวิธีการแก้ไขปัญหา ขณะที่ท างาน ให้ประสบผลส าเร็จ สรุปเป็นสาระหรือองค์
ความรู้ของตนเอง 
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.            ทักษะที่จ าเป็นส าหรับคุณกิจ ประกอบด้วย 
 1.  มีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง คือไม่ใช่ฟังแล้วเข้าใจสาระ แต่เข้าใจผู้พูด เห็นตัวตนของผู้พูดในลักษณะการ
สื่อสารจากใจถึงใจ คือมีความสามารถในการฟังที่ลึกซึ้ง เข้าไปในระดับจิตใจ คุณค่าและความเช่ือ 
 2.  ทักษะในการบอกเล่าความคิด การพูดความรู้สึก ความเข้าใจ หรือการตีความของตนเองเคารพความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 3.  ทักษะการคิดในเชิงบวก ช่ืนชมยินดี มองโลกในแง่ดี จะท าให้การค้นหาความส าเร็จท าได้ง่าย และค้นพบ
ความส าเร็จที่อยู่ลึกได้ 
 4.  ทักษะการน าความรู้หรือวิธีใหม่ ๆ ไปทดลอง เช่นการเอาวิธีการหรือแนวคิด หรือองค์ความรู้ที่ได้รับ ไป
ปรับพฤติกรรมการท างานทักษะการสังเกต วัดหรือนับ เพ่ือบันทึกผลการทดลอง รวมทั้งการเก็บข้อมูล 
 5.  ทักษะในการจดบันทึกขุมความรู้และแก่นความรู้ ส าหรับไว้ใช้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นที่ 4  คุณลิขิต ผู้ท าหน้าที่จดบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู้ การแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สิ่งที่ต้องจดบันทึก ได้แก ่
 1.  เรื่องเล่า จากคุณกิจ (ขั้นที่ 3) 
 2.  ขุมทรัพย์ความรู้ ของคุณกิจ เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณกิจ วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละชิ้น หรือแต่ละกิจกรรมในงานประจ า ซึ่งเป็นแก่นความรู้
ว่ามีอะไรบ้าง ท าอย่างไรจึงประสบผลส าเร็จ 
 3.  การบันทึก ทุกคนต้องบันทึก ไม่ได้บันทึกของตนเอง แต่บันทึกของคนที่เล่า คือ ถ้าเราเล่า คนต่อไป
บันทึกให้เรา แต่เราบันทึกของคนท่ีเล่าก่อนเรา คือ เมื่อเรามีหน้าที่เล่าก็เล่าอย่างเดียว 
 4. บันทึกอื่น ๆ เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้มีความต่อเนื่อง 
            ทักษะที่จ าเป็นส าหรับคุณลิขิต 
 1.  จับใจความประเด็นส าคัญ และบันทึกเป็นเรื่องเล่า การจับประเด็นเป็นขุมความรู้ โดยมีความสามารถจับ
ใจความได้เร็ว รีบจดประเด็นย่อ ๆ ไว้ แล้วจึงแต่งเติมให้สละสวยเข้าใจง่ายภายหลัง 
 2.  ความรู้ความเข้าใจของเรื่อง ที่จะจดบันทึกจะช่วยให้การจดบันทึกได้รวดเร็วตรงเวลา 
 3.  สรุปความจากเรื่องที่เล่า 
 ขั้นที่ 5  คุณแก่น (ขุมทรัพย์ทางปัญญาหรือสร้างปัญญา) 
 การฟังเรื่องที่เล่าจะมีการบันทึกวิธีการปฏิบัติหรือเรียกว่า ขุมทรัพย์ความรู้ ซึ่งเป็นเคล็ดความรู้ที่มีอยู่ในแต่
ละคน ท่ีท างานประสบความส าเร็จเมื่อได้ขุมความรู้ครบตามจ านวนบุคคลในสกลุ่มแล้วด าเนินการสร้างคุณแก่น ดังนี้ 
 1.  ให้คุณประสาน ที่รวบรวมผลการจดบันทึกวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าขุมทรัพย์ความรู้ จากเรื่องที่เล่ามาคละเคล้า
รวมกัน แจกให้สมาชิกทุกคน จ านวนใกล้เคียงกัน แล้วทุกคนพิจารณาขุมความรู้ที่อยู่ในมือของตนเอง ถ้าเป็นขุมความรู้
ที่มีลักษณะเหมือนกัน คล้ายกัน หรือประเภทเดียวกัน ให้วางไว้รวมกัน จากนั้นก็ร่วมกันพิจารณาตั้งช่ือขุมความรู้ใหม่ 
โดยชื่อนี้ต้องมีความหมายครอบคลุมขุมความรู้ทั้งหมดในกอง 
 2.  การสังเคราะห์แก่นความรู้ที่ได้ จัดกลุ่มประเภทเดียวกันหรือลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน สังเคราะห์ความ
เหมือนกันจากเรื่องเล่าจัดเขียนเป็นระบบ สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ เรียกว่า สร้างแก่นความรู้หรือขุมทรัพย์ทางปัญญา 
แล้วน าเสนอที่ประชุม 
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บทสรุป 
 การสร้างความรู้  การน าความรู้ ใหม่ที่ ได้รับจากบุคคลอื่นจากการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและ
ประสบการณ์การท างาน มาหลอมรวมเป็นองค์ความรู้ใหม่  เป็นการพัฒนาความรู้จากตัวอย่างหรือวิธีปฏิบัติที่ดีหรือต่อ
ยอดหรือยกระดับความรู้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ คือ การสรุปความรู้ที่มีอยู่เดิมของตนเองจากการศึกษาหรือ
ประสบการณ์ที่มีอยู่โดยน ามาเขียนในลักษณะเทคนิควิธีการ หรือขั้นตอน เทียบเคียงความรู้ของตนกับภูมิปัญญา
ภายนอกที่ได้รับสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน การ
สอน รู้จักพัฒนาตนเองยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และรู้จักวิธีการเรียนลัดและต่อ
ยอดความรู้เพิ่มขึ้น มีขั้นตอนการสร้างความรู้ซึ่งส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550) เมื่อหน่วยงานน าไปใช้ ต้องดัดแปลงสภาพด้วยจินตนาการ จะก่อให้เกิดแนวคิดเมื่อท าเอง 
ทดลองใช้ในหน่วยงาน ที่จะพัฒนางานจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ เมื่อเอาความรู้มาสร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ส่วนรวม 
ท าให้ผลงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เรียกว่าเกิดปัญญา หัวใจของการจัดการความรู้คือความรู้คือพลังหรือความรู้
คืออ านาจซึ่งเป็นข้อความที่ยอมรับท่ีเป็นสากลทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ เน้นการถ่ายทอดความรู้มากกว่า
เอกสารแล้วน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่าเป็นรูปธรรมและสิ่งส าคัญของการจัดการความรู้อยู่ที่การน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เป็นการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาพ้ืนฐานความรู้สู่โลกกว้าง 
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