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ที่มาของบทความ
สืบเนื่องจากการที่การจัดการความรู (knowledge management – KM) เปนประเด็นที่กำลังไดรับความสนใจจาก
องคกรทุกระดับและทุกภาคสวน ผมในฐานะผูเรียนรูเรื่อง KM คนหนึ่งที่สนใจและติดตามรวมทั้งทำหนาที่วิทยากรในการนำเสนอ
สื่อสารเรื่องราวของการจัดการความรูใหกับผูที่สนใจผานเวทีความคิดอันหลากหลาย ไมวาจะเปนการรวมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู การจัดกิจกรรมสัมมนา ในรูปแบบของ Workshop การจัดเวทีสรุปบทเรียน (Lesson learned) ไดรับคำถามหลากหลาย
เกี่ยวกับ KM ในหลายๆ มิติ ตัวอยางคำถาม
1. หากจะตองเริ่มตนทำ KM จะเริ่มตนอยางไร?
2. หากสนใจจะศึกษาเรื่อง KM จะเริ่มตนอยางไร?
3. หากจะอธิบาย KM ในภาษาที่งายๆ และเขาใจงายๆ จะอธิบายอยางไร?
4. การวิจัย KM จะทำในมิติไหนบาง หรือจะเริ่มตนอยางไร?
5. หนังสือ KM ภาษาไทย ที่นาอาน อานแลวเขาใจงายๆ มีเลมไหนบาง?
6. จริงๆ แลว KM มีกี่สำนัก หลากหลายไหม?
7. KM ใช Kilometer ไหม?
8. การจะเปนวิทยากรเรื่อง KM ตองเตรียมตัวหรือไปเรียนรูเชิงลึกในศาสตรใดบาง?
9. เรื่อง KM เกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง?
10. ศาสตรอะไรบางที่ตองศึกษาเพื่อความเขาใจการจัดการความรู?
11. และอีกหลายๆ คำถาม?
เมื่อมีโอกาสผมก็เลยจะขอนำเสนอเรื่องราวผานการเขียนบทความเรื่องการจัดการความรู การวิจัยความรู เพื่อใหผูที่สนใจ
ไดนำไปเปนแนวทางในการเรียนรูและศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกที่กำลังสนใจที่จะศึกษาเรื่องการจัดการ
ความรู ไดนำไปประยุกตใชอยางนอยก็ไดตอบโจทยอาจารยที่ปรึกษาไดวาจะทำอะไร มิติไหน ในเรื่องการจัดการความรู
เริ่มตนเรียนรู KM อยางไรดี (KM Entry point)
หากจะเริ่มตนเรียนรูเรื่องที่ไมเคยเรียนมากอน ไมวาจะเปนเรื่อง การจัดการความรูหรือเรื่องอื่นๆ เราควรจะเริ่มจากการ
ทำความเขาใจที่ความหมาย (meaning) แนะนำใหเริ่มตนที่ ความหมายของคำที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู ตัวอยางคำที่ควร
จะไปศึกษาใหเขาใจ ประกอบดวย
• ความรู (knowledge) นิยามของความรูมีหลายสำนักคิด (school of thought)
• การจัดการ (management) การจัดการในเรื่องหลากหลาย รวมทั้งคำที่เกี่ยวของ เชน การบริหาร
(administration)
• การเรียนรู (learning) การเรียนรูของมนุษย ในรูปแบบที่หลากหลาย
• สังคมความรู (knowledge society)
• องคการแหงการเรียนรู (learning organization)
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• องคกรที่มีชีวิต (living organization)

ฯลฯ
การไดเริ่มตนเขาไปสูโลกของการจัดการความรูดวยการทำความเขาใจคำ (KM Word) อยางลึกซึ้งมันจะนำเราเขาใกล
องคความรูดานการจัดการความรู (body of knowledge) วิธีการงายๆ นำคำที่ผมแนะนำไป search ผาน google
สิ่งที่ควรจะทำเปนแผนที่ความรูเรื่องการจัดการความรู (knowledge map of knowledge management) ก็คือ
สรุปแนวคิดเรื่อง KM จากนักคิดทั่วโลก ย้ำอีกครั้งวา จะตองศึกษาจากทุกสำนักทั่วโลก ไมใชนำเอาเฉพาะที่แปลหรือเขียนเปน
ภาษาไทยเทานั้น เพราะมุมมองของบริบทที่แตกตางจากวัฒนธรรม และสังคมทั่วโลกจะนำมาซึ่งความเขาใจตัวองคความรูไดอยาง
แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) อานจะสรุปในแบบตาราง Matrix เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดหลายๆ สำนัก
หากจะมองภาพรวมของ KM เขาเรียนรูเรื่องอะไรบาง?
เรื่อง การจัดการความรู (knowledge management) สิ่งที่เขาทำกันมีประมาณนี่ครับ
• กระบวนการจัดการความรู (knowledge management process)
• เครื่องมือการจัดการความรู (knowledge management tools)
• ปจจัยเอื้อหนุนและปจจัยฉุดรั้ง (enablers and constraint) ของการจัดการความรู
• ตัวแบบการจัดการความรู (knowledge management model)
• ระบบการจัดการความรู (knowledge management system)
• การประเมินการจัดการความรู (knowledge management assessment) ประเมินดวย KMAT หรือ
Knowledge Management Assessment Tools
• คนหรือทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (knowledge management persons) บางสำนักนำ

เสนอในรูปของ คุณ x เชน คุณเอื้อ คุณลิขิต คุณอำนวย เปนตน
• ประเภทของความรูที่เราจะจัดการ (Knowledge Type) ซึ่งประกอบดวย ความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคล (Tacit
knowledge) และความรูเชิงประจักษ (Explicit knowledge)
• เรื่องราวอื่นๆ บาง เชน ตัวชี้วัดความรู (Knowledge KPIs)
หากเราเขาใจอยางนี้แลวก็ไมเปนการยากที่จะเรียนรูหรื่องเริ่มตนเขาไปศึกษา KM อาจจะหมายถึงขอบเขตของการศึกษา
เรื่อง KM ก็เปนได ผมฝากนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรือผูจัดการความรู (Knowledge manager) ทุกทานไดศึกษาอยาง
รอบคอบและรอบดาน เพื่อใหมองเห็นภาพองครวมของการจัดการความรูตามหัวขอที่นำเสนอผานมานี้ดวย เพื่อจะไดสรางสังคม
การเรียนรูเรื่องการจัดการความรูที่มีบูรณภาพ
หัวของานวิจัยดานการจัดการความรูที่นาสนใจ
การจะกำหนดหรือเลือกหัวขอการจัดการความรู (Research topics) เทาที่ไดอานหนังสือ งานวิจัย และบทความของ
หลายๆ สำนักผมพอจะสรุปไดดังนี้
• การจัดการความรูตองลงมือทำจริงๆ จึงจะไดผล วิจยั ไปก็ไมรูลงมือทำ มีคนบอกวาอยางนี้ กอนอื่นเลยผมเห็นดวยเต็ม
รอยกับคำพูดนี้ ทำเลยครับลงมือทำ เพียงแตมีคนที่กำลังเรียนปริญญาโท และเอก มันจะตองจบดวยการทำ Thesis และ
Dissertation มันก็เลยตองวิจัย ยังไงก็ขออภัย ผูรูที่บอกวาตองลงมือทำดวย เอาเปนวา เรามาดูหัวขอวิจัยกันวา ควรจะเปน
อยางไร
เทาที่ไปอานมา เห็นมา ไปเปนกรรมการสอบนักศึกษามา เขามักจะตั้งหัวขอวิจัยดังนี้
“การ.... อะไร? ของ KM....เรื่องอะไร (What issues) ของใคร/องคกร/เครือขาย/โครงการ/ระบบงานใด(Who?)”
หัวขอที่วานี้สามารถไปเขียนเปนโครงการ (Project name) ไดดวย เชน
• การจัดการความรูดานการบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี จะเห็นวา มีคำสำคัญ
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ประกอบดวย การจัดการความรู + การบริหาร + คุณภาพ + การศึกษา + โรงเรียนมัธยม + จังหวัดสิงหบุรี จากการวิเคราะหดัง
กลาว เราจะไดเรื่องทำวิจัยอีกจำนวนมาก เชน เครื่องมือในการจัดการความรูดายการบริหาร......... การพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
การดานการจัดการความรู. .... ปจจัยเอื้อหนุนการจัดการความรู .... เห็นไหมครับวาเราสามารถจะสรางสรรคดวยการคิดเชิง
สรางสรรค เรื่องการจัดการความรูไดหลากหลาย เพียงไดเริ่มตนคิดเรื่องงายๆ ตาม Pattern ที่ผมนำเสนอ
สรุปความอีกครั้งหนึ่ง
รูปแบบหัวขอ “KM in What of Where/Who by How)
การจัดการความรูมีเครื่องมือหลากหลายมากๆ
หากเราจะเรียนรูการจัดการความรูอาจจะตองเริ่มตนศึกษาเรื่องราวของเครื่องมือ (tools) ของการจัดการความรู เพื่อจะ
ไดเลือกไปใชงานไดถูกเวลาและความตองการ (Time/Need) และสถานการณ เรื่องของเครื่องมือ ผมขอใหมุมมองแบบงายๆ
กอน เครื่องมือการจัดการความรูที่นาจะเปนงานวิจัยหรือหัวขอในการพัฒนา KM ได มีสองรูปแบบใหญๆ
เครื่องมือประเภทการจัดการและเครื่องมือการจัดเก็บ ซึ่งอาจจะหมายถึงเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยี หริืออุปกรณ
(เครื่องมือจัดการ + เครื่องมือจัดเก็บ) อาจจะเรียก materialize/
เครื่องมือประเภทที่สองคือ เครื่องมือของการแลกเปลี่ยนเรียนรู เครื่องมือกระบวนการ (learning /sharing
process) ซึ่งเครื่องมือประเภทที่สองเปนเครื่องมือมนุษย (humanize)
สรุปเครื่องมือ KM สำหรับการจัดการความรู หากจะตองวิจัยมีสองประเภทคือ เครื่องมือ ของ และ เครื่องมือ คน
ลองไปคาหาจากคำวา knowledge tools , knowledge management tools, km tools ทานจะไดขอมูลจำนวนมากใน
เรื่องนี้ เพื่อนำมาเรียนรู ผมเองก็กำลังอยูระหวางการเขียนหนังสือ เครื่องมืิอการจัดการความรู (Knowledge management
tools)

เมื่อไดกลาวถึงเรื่องเครื่องมือการจัดการความรู ก็ขอนำเสนอเรืื่องราวของเครื่องมือที่นาสนใจ เผื่อจะไดนำไปเปนแนวทาง
ในการเรียบเรียงหัวของานวิจัย
• Dialogue สุนทรียสนทนา อาจจะหาคำที่ดูดี มาใช เชน สุนทรียสานเสวนา
• World cafe' สภากาแฟ เพื่อการผสมเกสรความคิด ดวยจิตบริสุทธิ์
• Appreciative Inquiry – AI คนหาสิ่งดีงาม ดวยการถามอยางลุมลึก ผานสำนึกแหงการแบงปน
• Knowledge Map แผนที่ความคิด ผานการเขียน (mapping)
ยังมีอีกหลายๆ เครื่องมือที่นาสนใจ ใครจะทำวิจัยขาดไมไดเลยที่จะตองกลาวถึง Knowledge management
tools เครื่องมือ บางทานอาจจะบอกวา ทำไมอาจารยไมกลาวถึง CoP หรือ Community of Practice บาง กลาวครับ... ผม
กลาวแบบไมตองกลาว การที่ทานอานมาถึงบรรทัดนี้ แสดงวา ทานกับผมไดเรียนรูการเปน CoP เรียบรอยแลว คือ เราเปนชุมชน
เดียวกัน (Community) มีเรื่องที่สนใจรวมกัน (Domain) และมีการมาปฏิบัติการทางความรูรวมกัน (Practice) โดยผมเขียน
แลวทานอาน เห็นไหมครับ เราไดเรียนรู CoP เรียบรอยแลว
สรุปความ : เจาะลึกเลยครับเรื่องเครื่องมือ ที่ใชในการจัดการความรู เอาจนชำนาญการ เมื่อตองการดึงออกมาใชไดทันที
สิ่งสำคัญเวลาจะทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ
เรื่องของการทำวิทยานิพนธ หัวใจอยูที่ การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) การออกแบบ
กรอบคิดของการวิจัย สิ่งที่ตองใสเขาไปในกรอบแนวคิดควรจะประกอบดวย
• กระบวนการทำงาน หรือ Workflow ของงาน Business workflow เขียนไวใหชัดเจน เพื่อวิเคราะหกระบวนงาน
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• กระบวนการจัดการความรู (Knowledge management process) อาจจะตองไปศึกษาเรื่องราวของกระบวนการ

วาประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง แตละสำนักจะไมเหมือนกัน มากบางนอยบาง สั้นบาง ยาวบาง
• อาจจะตองเพิ่มเติมสวนของเครื่องมือเขาไปในกรอบแนวคิดวาเราจะเรียนรู หรื่อจะใสอะไรเขาไปบางในกรอบ เชน
เครื่องมือในการจัดการ หรือการจัดเก็บ ความรู
เครื่องมือวิจัย
การวิจัย เรื่องการจัดการความรู ไมสามารถใชการสำรวจแบบงายๆ ไดเ พราะความรูมีสองแบบ Tacit และ Explicit ดัง
นัน้ เครื่องมือที่เราจะไดมาซึ่งขอความจริงการจัดการความรูอาจจะตองใชเครื่องมือของการพูดคุย Dialogue เรียกวาทำ KM
ตั้งแตวิจัยไปเลย นักวิจัยตองลงไปคลุก ลงไปสนทนา เพื่อดึง (Capture knowledge) อยากเขาถึงการจัดการความรูตองเรียน
รูวิธีการเขาถึง นั่นเอง
หากจะวิจัยการจัดการความรู ตองเขาไปวิจัยใคร
กลุมเปาหมายของการวิจัย ขอแบงออกเปนสองกลุม คือ องคกรที่มีการจัดการความรูประเภทยึดรูปแบบหรือมีรูปแบบ
ตามแนวคิดของสำนักตางๆ เชน องคกรที่มีการตั้งคนทำงาน เปนคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ คุณลิขิต คุณตางๆ คุณนานา แบบนี้
อาจจะไมอยากไปการเขาไปศึกษา วิจยั อีกกลุมหนึ่ง คือ องคกรทีมีการจัดการความรูอยูแลวเพียงแตไมไดเรียกชื่อตางๆ เราก็ยิ่ง
ทาทายในการเขาไปเรียนรู คนบางคนทำงานเปนผูสรางกระบวนการในองคกร (Knowledge facilitator) เราจะตองไปคนหา
Key informant ใหพบวาเปนใคร
เวลาจะไปคุยงานวิจัยกับอาจารยที่ปรึกษาเอาอะไรไปคุยบาง
การวิจัยเรื่องการจัดการความรู สิ่งที่นักศึกษา หรือผูที่ตองทำวิจัยควรจะนำไปคุยกับอาจารยที่ปรึกษาประกอบดวย
• ตองชัดเจนเรื่ององคความรู หรือศาสตรแหงการจัดการความรู วาจริงๆ มันคืออะไร ขอบเขตมันกวางแคบขนาดไหน
(Knowledge management theory)
• ตอบตัวเองใหไดวาจะใช KM กับระบบอะไร เรื่องของ ระบบงาน (Work system) หรือกำลังจะศึกษาระบบอะไร

เชน KM กับการคุมครองผูบริโภค ระบบที่วาก็คือ Consumer Protection นัน่ เอง
• การจัดการความรูมีอยูสองประเภท คือ การจัดการ Tacit Knowledge กับการจัดการ Explicit knowledge จะ
ทำอะไรบอกอาจารยที่ปรึกษาใหชัดๆ ไมอยางนัน้ ลงมือทำไปจะลำบากในภายหลัง เชนกัน หนวยงานตางๆ ที่กำลังทำ KM อยา
หลงประเด็น KM มีสองแบบ ไมไดมีแตรายงานบนกระดาษเทานั้่น
• ผลสุดทายหรือเปาหมายของการวิจัยคืออะไร จะวิจัยเพื่อหารูปแบบ (Model) การวิจัยเพื่อศึกษาปจจัย (Factors)
การวิจัยเพื่อหาปญหา การวิจัยเพื่อหาโครงการองคความรู (Knowledge structure)
หากจะนำเสนอคราวๆ ดังที่กลาวมาผมเชื่อวา ทั้งอาจารยที่ปรึกษา (Advisors) และลูกศิษย (Advisee) คงจะพากัน
เดินทางไปสูความสำเร็จดวยกันไดไมยาก อยาลืมวา การทำเรื่องที่ไมชัดเจนมันจะทุกขอยางหนักสำหรับคนทำและคนคุม
วิทยานิพนธ ยิ่งเปนระดับปริญญาเอก แลวหนักครับ...
ทำวิจัยการจัดการความรูตองศึกษาเรื่องราวหรือศาสตรอื่นๆ อะไรอีกบาง
การจัดการความรู มีเรื่องอื่นๆ ที่ตองศึกษาอีกหลากหลาย ยิ่งนัก (ภาษาเหมือนนิยายกำลังภายใน) จริงๆ ครับ เราดูอยาง
เรื่อง สามกก หากจะนำ KM เขาไปจับ เราจะเห็นเรื่องราวมากมาย เฉพาะชื่อตัวละครในเรื่องก็พิมพเปนเลมหนาๆ เลย เรื่องที่เราจะ
ตองเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อใหการศึกษาการจัดการความรูมีความสมบูรณมากขึ้น
• การจัดการสารสนเทศ (MIS – Management Information System) จำเปนครับที่ตองเรียนรู เรื่องสารสนเทศ
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• การจัดการความคิด (Idea management) เรียนรูสักหนอยไมวาจะเปนการเขียนภาพความคิด (Idea mapping)
เผื่อจะไดนำไปใชเปน Knowledge map ลองเขาไปเรียนรูที่เว็บไซตของผม www.glocalization.org ก็นะครับ เผื่อจะมีมุม
มองเพิ่มเติม
• การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resources Management – HRM) การจัดการความรูจริงๆ คือการ
จัดการคน ใหคนได Share ได Show ดวยวัฒนธรรมของการ Care
สมการของการจัดการความรู
สมการของการจัดการความรู เปนหัวใจของการวิจัยครับ... ผมเขียนบทความมายาวๆ ตั้ง 5 หนา จริงๆ แลวมันพอจะสรุป
เปนสมการสั้นๆ ได ดังนี้ครับ..

K= (P+3I)SCS
นี่คือสมการสุดยอดกระบวนทาของการจัดการความรู เอาสมการนี้ไปอธิบายใหผูบริหาร หรืออาจารยที่ปรึกษาฟงรับรองอาจารย
เขาใจ อนุมัติใหเราทำวิจัยหัวขอการจัดการความรูไดไมยากนัก
K = Knowledge ความรู ซึ่ง อยูตรงกลาง Data – Information – Knowledge – Wisdom
P = People คือคนในองคกร ทีมงาน คณะกรรมการ เจาหนาที่ หรือกลุมคน
3I = มาจากคำสามคำ คือ Idea , Information, Innovation หมายถึง คนที่นำเอา ความคิด ขอมูลสารสนเทศและ
นวตกรรม มาเจอกัน
(P+3I) หมายถึงการที่คนมาพบกัน มารวมงานกัน มาอยูรวมชุมชนเดียวกัน (Community)
SCS = S ตัวที่ 1 คือการ แสดง (Show) C หมายถึง Care วัฒนธรรมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share) รวมแลว
SCS หมายถึงการแสดงออก (Explicit) ผานวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน (Care) ดวยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share)
การจัดการความรู จึงทำกับ SCS โดยการจัดให P ไดนำเอา 3I มาพบกัน
บทสรุป
จากที่กลาวมา นักศึกษาและผูสนใจทุกทาน คงจะไดมุมมองในการพัฒนาหัวขอวิจัย แลวนะครับอานใหมาก เรียนรูใหมาก
คิดใหมาก การจัดการความรูยิ่งอานก็จะยิ่งรูวามีเรื่องที่เรายังไมรูอยูอีกมาก นั่นคือความสำเร็จของการวิจัยแลวครับ เพราะจริงๆ
แลวเรากำลังจะตองตอบตัวเองวา เรากำลังจะวิจัย การจัดการสิ่งที่เรารูแลว หรือวิจัยสิ่งที่เรายังไมรู
ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมของผูเขียน
http://www.prachasan.com/index.htm
http://www.prachasan.com/kmcorner/kmframework.pdf
http://www.prachasan.com/kmcorner/talkcycle.pdf
http://www.prachasan.com/kmcorner/StepTalk.pdf
http://www.prachasan.com/kmcorner/kmpracbook.html
http://www.prachasan.com/bookread/kmlobawdin.htm
http://www.prachasan.com/kmcorner/10KMManager.pdf
http://www.prachasan.com/kmcorner/kmap.pdf

ตองการคำอธิบายเพิ่มเติม
e-mail : prachasan@gmail.com
หรือ โทร. 081-661-8579

สายตรง ดร. เภสัชกร ประชาสรรค แสนภักดี
ศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน มข. 24
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