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เครื่องมือของการจดัการความรู

การจัดการความรู
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บันไดสีข่ั้นสูการเรียนรู (Learning)

ไมรู
ไมรู ไมชี้ vs. ไมรู แลวชี้

1

รับรู 
แตอาจไมไดนําไปใช

2

เลียนรู 
รับมา ทําเลียนแบบ

3

เรียนรู
เลียนแบบ พัฒนาตอยอด

4

4
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เครื่องมอืของการจัดการความรู
ชุมชนแนวปฏิบัติ 

(Communities of Practice – CoP)
ฐานความรูความสําเร็จความสําเร็จ 

(Best Practices Databases)
ฐานความรูบทเรียน

(Lessons Learned Databases)
แหลงผูรูในองคกร 

(Center of Excellence – CoE)
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เครื่องมอืของการจัดการความรู (ตอ)
การเลาเรื่อง    (Story Telling)
ทบทวนหลังการปฏิบัติ  
(After Action Reviews – AAR)
การใชที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 
(Monitoring Programs)
การเสวนา  (Dialogue)
เพื่อนชวยเพื่อน  (Peer Assist) 
ฟอรัม ถาม-ตอบ  (Forum)



7

เครื่องมือจัดการความรู
(Knowledge Management 

Tools)
จากหนังสือ การจัดการความรู  

สูปญญาปฎิบัติ                           
โดย อ.บดินทร วจิารณ

Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภกัดี
Download ไดจาก www.prachasan.com
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เครื่องมือจัดการความรู
(Knowledge 

Management Tools)
จากหนังสือ การ
จัดการความรู          

สูการปญญาปฏิบัติ       
โดย อ.บดินทร วิจารณ

Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
Download ไดจาก www.prachasan.com
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ชมุชนนกัปฏิบติั
(Community of 
Practice : CoP)

10

Domain

ชุมชน
แนวปฏิบัติ

ชุมชนนักปฏิบัติ  CoP

ชุมชนแหงการปฏิบตัิ  เปรียบเหมือนเกาอี้สามขา
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– เปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ

– มาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งรวมกัน

– ซึ่งความไววางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู
ระหวางกันจะเปนสิ่งที่สําคัญ

– จะมีความแตกตางจากการจัดตั้งทีมงานเนื่องจากเปนการรวมกันอยาง
สมัครใจ

– ควรมีการบันทึกสิ่งที่เรียนรูระหวางกัน
– ใหแรงจูงใจหรือรางวัลสําหรับสมาชิกที่ใหความรวมมือและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อเปนตัวอยางแกคนอื่นๆตอไป

– รวมทั้งควรสงเสริมให CoP มีการเติบโตและขยายตัว

ชุมชนนักปฏิบตัิ  CoP
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สรางชุมชนนักปฏิบัติ
Expert 5%

Training Professional 
40%

Expert in Community 

of Practice 100%
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CoP พัฒนาสู LO

CoP1
Learn

Create

Share

Capture

Use

CoP2

CoP3

CoP1

CoP9

CoP11

CoP7

CoP5

CoP4

CoP8

CoP6

CoP10
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ระดับการเขารวมใน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

แสดงระดับการเขารวมในชุมชนนกัปฏิบัติ (CoP)
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แนวปฏิบตัิ : CoP ใน TKC

http://medinfo.psu.ac.th/KM/km.html
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การใชที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้ง
(Mentoring System)

– เปนวธิีการถายทอดความรูแบบตัวตอตัว
– เปนวธิีการหนึ่งในการสอนงานและใหคําแนะนําอยางใกลชิด
–นอกจากจะใหคําปรึกษาในดานการงานแลว ยังเปนที่ปรึกษาใน
เวลามีปญหาหรือสับสน

–ที่สําคัญพี่เลี้ยงจะตองเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องพฤติกรรม 
จริยธรรม และการทํางานใหสอดคลองกับความตองการของ
องคกร
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การทบทวนหลังการปฎบิัติ
(After Action Review - AAR)

เปนกิจกรรมที่ใชทบทวนหรือประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ 
(CoP) ในแตละครั้งวามีจุดดีจุดดอย รวมทั้งโอกาสและอุปสรรค        
อยางไรในการทํา CoP เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํา CoP 
ในครั้งตอไปใหดีขึ้น รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมได
เสนอแนะขอคิดเห็นตางๆเพื่อการปรับปรุงการทํา CoP ใหสอดคลอง
กับเปาหมายของกลุมและเปาหมายของสมาชิก
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http://www.prachasan.com/kmcorner/AAR4leader.pdf
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ตัวอยางขอมูลจากการทํา AAR (After Action Review)

-ขอจํากัดดาน EK ซ่ึงตองคนควาตอไป4. สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะ
อะไร

-การเผยแพรความรู และขยายสมาชิกเพิ่มขึ้น5. คิดจะกลับไปทําอะไรตอ

-การตอยอดความรูและดึงศักยภาพที่มีอยูใน
ตัวบุคคลมาใชเต็มความสามารถ

3. สิ่งที่เกินความคาดหวังคอือะไร

-สมาชิกสวนใหญไดรับความรูพิกัดดานนี้
เพิ่มขึ้น

2. สิ่งที่บรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะ
อะไร

-การเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน1. เปาหมายของการเขารวมประชุม CoP 
คร้ังนี้คืออะไร

ผลสรุปท่ีไดจากการทํา AARคําถามในการทํา AAR
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การเสวนา
(Dialogue)
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ฐานความรูบทเรียน

(Lesson Learned)

•  ฐานความรู (Knowledge Bases)
– เปนการเก็บขอมูลความรูตางๆ ที่องคกรมี ไวในระบบฐานขอมูล
– สามารถเขาถงึขอมูลไดตลอดเวลาผานระบบอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
หรือระบบอื่นๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง

– ควรคํานึงถึงความพรอมของโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย



23

วิธีปฎิบัติที่เปนเลิศ

(Best Practice - BP)

BP

• การจัดเก็บความรูและวิธีปฏบิัติที่เปนเลิศในรูปของเอกสาร
– เปนการจัดเก็บขอมูลขององคกรในรูปแบบงายๆ
– เพื่อความสะดวกในการคนหาและนําไปใช
– จัดทําฐานความรูของวิธปีฏิบัตทิี่เปนเลิศ อาจไดจากการทําการ

เทียบเคียง (Benchmarking)
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แหลงผูรูในองคกร
(Center of Excellence 

- CoE)
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แนวปฏิบตัิ :TKC กลุมโรคเบาหวาน  ผูเชี่ยวชาญ
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• สรางความสมดุลระหวางความนาสนใจใน
การบรรยายเรื่องและเนื้อหาที่ตองการสื่อ

การเลาเรื่อง
(Story Telling)
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STORY   
TELLING

ลักษณะ ขอดี

ผลที่ได ขอควรคํานึง

•เขาใจงาย
•เลาจากมุมมองของคนสาํคัญคนใดคนหนึง่
•มีการสอดแทรกแนวคิด
•เกิดขึ้นไมนาน
•เปนเรือ่งจรงิ  
•เลาสั้นๆ หนึง่เรือ่งมีประเด็นเดยีว 
•จบลงดวยความสุข  

•กอใหเกิดความรื่นรมย
•ถายทอดขาวสาร
•รักษาวัฒนธรรม
•สรางพนัธภาพ สรางชุมชน
• เกิดการเปลี่ยนแปลงขององคกร

•ใหผูฟงตัดสินใจเอง
•เลาเฉพาะเหตุการณและผลที่เกิดขึน้ 
•วิเคราะหคุณคาของเรื่องทีจ่ะเลา
•ใชภาษาพูดงายๆ  

•เปนตัวเชือ่มตอความรู ความเขาใจในผูฟงใหเกิด
ความคดิใหมๆ
•กระตุนใหผูฟงนาํบทเรยีนไปใชกับงานของตนเอง  
•ไมทําใหเกิดชองวางของการรูกับการปฏบิัติ
•เลาเรื่องในประเด็นเดยีวกันแตสะทอนความรู/วิธีการ
คนละแบบ
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http://gotoknow.org/thaikm
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เพื่อนชวยเพื่อน
(Peer Assist)

30

–จัดการประชุมหรอืกิจกรรมอยางเปนกิจลักษณะ
อยางสม่ําเสมอ

–เชนการสัมนา และการประชุมทางวิชาการ

เวทีถาม-ตอบ
(Forum)
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อื่นๆ
(Others) • สมุดหนาเหลอืง (Yellow Pages)

จะเหมอืนกับสมุดโทรศัพทหนาเหลืองที่
เราคุนเคยกัน
– แหลงที่มาของความรู ประเภทของความรู 
และผูเชี่ยวชาญในแตละดานขององคกร 
รวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่สําคัญๆ

–สรางความเชื่อมโยงระหวางคนที่ตองการ
ใชขอมูลกับแหลงขอมูลที่มี
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• การจัดตั้งทีมขามสายงาน              
(Cross-Functional Team)
– เปนการจัดตั้งทีมเพื่อมาทํางานรวมกันในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง
– การแลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูระหวางทีม

จะทําใหเกดิการเรียนรูระหวางกันมากขึ้น
– หัวหนาทีมควรมีการสรางบรรยากาศที่ดี
– ควรมีการจดบันทึกหรือรวบรวมความรูที่

เกิดขึ้นในระหวางที่มีการพบปะแลกเปลีย่น
ความรูระหวางกันไวดวย

อื่นๆ
(Others)
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อื่นๆ
(Others)

• การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืม
ตัวบุคลากรมาชวยงาน (Secondment)
– การสับเปลี่ยนงานเปนการยายบุคลากรไปทํางานใน       

หนวยงานตางๆ
– ซึ่งอาจอยูภายในสายงานเดียวกันหรือขามสายงานเปน 

ระยะๆ
– เปนวิธกีารที่มีประสิทธิผลในการกระตุนใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความ
– ผูถูกยืมตัว ถายทอดความความรูและประสบการณของ

ตนเองใหหนวยงาน
– ในขณะเดียวกันผูถูกยืมตัวก็ไดเรียนรูจากบุคลากรใน      

หนวยงานอื่น ซึ่งสามารถนํามาพัฒนางานของตนเอง 
หรือสรางความรูใหมๆ
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เครื่องมือจัดเก็บความรู (Storage)
• การทบทวนหลงัการปฏิบตัิ (After action reviews)
• ฐานขอมลูวิธีปฏิบัตทิี่เปนเลิศ (Best Practice Database)
• การใชผลที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษา (Case-Based Reasoning)
• แหลงผูรูในองคการ (Center of Excellence : “COE”)
• สภากาแฟ (Coffee Corner)
• ชุมชนนักปฏิบตัิ (Community of Practice : “COP”)
• การจัดตั้งทีมขามสายงาน  (Cross-Functional Team)
• การเสวนา สุนทรียะสนทนา  (Dialogue)
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เคร่ืองมอืจัดเก็บความรู (Storage)
• ระบบจัดการเอกสาร  (Document Management Systems)
• การเรยีนรูผานระบบอิเล็กทรอนกิส (E-learning Tools)
• สมุดหนาเหลอืงอีเลคทรอนคิส (Electronic Yellow Pages)
• จดหมายอเิล็กทรอนกิส  (E-mail)
• กรุปแวร  (Groupware)
• ตัวแทนทีช่าญฉลาด (Intelligent Agents)
• ระบบเครอืขายสากล หรือ อินเทอรเนต็ (Internet)
• ระบบเครอืขายภายใน หรือ อินทราเน็ต (Intranet)
• การสับเปลี่ยนงานโครงการ  (Job Rotation)

36

เครื่องมือจัดเก็บความรู (Storage)
• ฐานความรู  (Knowledge Bases)
• เวทีถาม-ตอบ  (Knowledge Forum)
• เว็บทาความรู  (Knowledge Portal)
• คลังเก็บรวบรวมความรู  (Knowledge Repository)
• การเรยีนรูจากอดตี ฐานความรูบทเรียนรูและความสําเร็จ 

(Lessons Learned And Best Practice Databases)
• การใชที่ปรึกษาหรอืพี่เลี้ยง (Mentoring Programs)
• มาตรฐานขอมลู (Metadata)
• เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist)
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• ระบบจัดการฐานขอมูลสมัพันธ  (RDBM System)
• โปรแกรมคนหา (Search Engines)
• การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (StoryTelling) 
• การประชุมผานวดิีโอ (Video Conferencing)
• แผนที่เสมือนจริง  (Visual Map)
• เครื่องมือการทาํงานเสมือนจริง (Virtual Working Tools)
• การเรยีนการสอนผานเว็บ  (Web Based Instruction : WBI)

เครื่องมือจัดเก็บความรู (Storage)

38

• ระบบความดคีวามชอบ   อาจไมสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู  หากพนักงานมองวาความรูนั้นเปน
อาวุธสวนตัวสําหรับใชในการตอสูแขงขันกับเพื่อน
รวมงาน 

• สถานะที่ไมเทาเทียมกัน อาจปดกั้นการแลกเปลี่ยน 
เชน พยาบาลสวนใหญลําบากใจที่จะเสนอแนะวธิี
รักษาผูปวยตอแพทย 

• ความหาง ทั้งในเชิงระยะทางและในดานเวลา ทําให
การแลกเปลี่ยนเกิดไดยาก 

อุปสรรคของการจดัการความรู
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ขอควรระวังของการจัดการความรู
คนในองคกรไมทราบวามีใครมีความรูอยูบาง หรือ มี
ใครสนใจความรูของตน
ไมมีการแบงปนความรูเพราะตนเองไมรูวาตนนั้นมี
ความรูอะไรอยูบาง
การปกปดความรูระหวางองคกรเปนเรื่องปกติ  และ
ไมมีความสนใจในกลุมสมาชิกขององคกรที่จะ
ชวยกันเพิ่มพูนความรู เพราะคิดวายิ่งมีความรูอยูกับ
ตัวจะทําใหตนเองมีอํานาจ
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หลุมดํา
• คุณเอื้อ   ไมเห็นคุณคา บาอํานาจ เอาตัวเองเปน

ใหญ ไมฟงใคร 
• คุณกิจ     กบในกะลา ไมยอมรบัความคิดเห็นใหม
• คุณอํานวย  เจาทฤษฏี รูแตในตําราไมเคยปฏิบัติ 

เปนพอปู แมปู
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แบงปนความรู
และการปฏิบัติที่เปนเลิศ

ปลูกฝงความรับผิดชอบ
ในการแบงปนความรู

Microsoft นําประสบการณ
ในอดตีมาใชใหเปน

ประโยชน

นําความรูไปใชกับ
ผลติภัณฑ การบริการ
และกระบวนการ

ผลติความรูเสมือน
เปนผลติภัณฑ

ผลักดนัใหมีการสราง
ความรูเพ่ือนวตกรรม

จัดทําเครือขาย
ผูเชี่ยวชาญ

มีความเขาใจและ
วัดคุณคาของความรู

ทําใหความรูเปน
ทรัพยสินที่มีความสําคัญ

 จัดทําฐานความรู
เกี่ยวกับลูกคา

องคกรของทานทําส่ิงเหลานี้หรือไม?

Spansion
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ทําอยางไรใหกระบวนการจัดการความรู “มีชีวิต”

คน ตอง “อยาก” ทํา
คน ตองมีทรัพยากรที่จําเปน (เครื่องมือ ฯลฯ)
คน ตองรูวาทาํอยางไร (ฝกอบรม, เรียนรู)
คน ตองประเมินไดวาทาํไดตามเปาหมายหรือ

ทําแลวไดประโยชนหรือไม
คน ตอง “อยาก” ทํา และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

(มีแรงจูงใจ)

• รูวาจะทําอะไร
• ทําแลว ตัวเอง ไดประโยชนอะไร
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ภาพความรูสึกโดยรวมของขาราชการตอการพัฒนาระบบราชการ

รู

อยาก

รูแตไมอยากทํา
51%

27% 8%
รูและอยากทํา

ไมรูแตอยากทําไมรูและไมอยากทํา1 5

5

สมเจตน  ประทุมมินทร กรมวิชาการเกษตร
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Care & Share /  Give & Grow

 การจัดการความรู การจัดการความสมัพันธ

Share & Shine

Learn - Care - Share - Shine
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• บรรยากาศ : ที่เราอยู/ทาํงาน/องกกร
• วัฒนธรรม : ที่องกกรคาดหวัง
• ผลลัพธ : พฤตกิรรม การกระทํา

HandHead

สนใจสิ่งเดียวกัน

การจัดการ
ความรูสําเร็จ

Heart
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