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การจดัการความรูค้อือะไร

การจดัการความรู ้(Knowledge Management : KM)

การจดัการความรู ้คอื การรวบรวมองคค์วามรูท้มีอียูใ่นสว่นราชการซงึกระจดักระจายอยูใ่นตวั
บคุคลหรอืเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพอืใหท้กุคนในองคก์รสามารถเขา้ถงึความรู ้และพฒันาตน
เองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทงัปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะสง่ผลใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในเชงิแขง่
ขนัสงูสดุ โดยทคีวามรูม้ ี2 ประเภท คอื 

1. ความรูท้ฝัีงอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรูท้ไีดจ้ากประสบการณ ์พรสวรรคห์รอื
สญัชาตญิาณของแตล่ะบคุคลในการทาํความเขา้ใจในสงิตา่ง ๆ เป็นความรูท้ไีม่สามารถถา่ยทอดออก
มาเป็นคาํพูดหรอืลายลกัษณอ์กัษรไดโ้ดยง่าย เชน่ ทกัษะในการทาํงาน งานฝีมอื หรอืการคดิเชงิ
วเิคราะห ์บางครงั จงึเรยีกวา่เป็นความรูแ้บบนามธรรม 

2. ความรูท้ชีดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้สีามารถรวบรวม ถา่ยทอดได ้โดย
ผ่านวธิตีา่ง ๆ เชน่ การบนัทกึเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทฤษฎ ีคูม่อืตา่ง ๆ และบางครงัเรยีกวา่เป็นความรู ้
แบบรปูธรรม 

นพ.วจิารณ ์พานิช ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “การจดัการความรู”้ ไว ้คอื สาํหรบันักปฏบิตั ิ
การจดัการความรูค้อื เครอืงมอื เพอืการบรรลเุป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการไปพรอ้มๆ กนั ไดแ้ก ่

1. บรรลเุป้าหมายของงาน 
2. บรรลเุป้าหมายการพฒันาคน 
3. บรรลเุป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรยีนรู ้และ
4. บรรลคุวามเป็นชมุชน เป็นหมู่คณะ ความเออือาทรระหวา่งกนัในททีาํงาน 

การจดัการความรูเ้ป็นการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการตอ่ความรู ้ไดแ้ก ่

(1) การกาํหนดความรูห้ลกัทจีาํเป็นหรอืสาํคญัตอ่งานหรอืกจิกรรมของกลุม่หรอืองคก์ร
 (2) การเสาะหาความรูท้ตีอ้งการ 
(3) การปรบัปรงุ ดดัแปลง หรอืสรา้งความรูบ้างสว่น ใหเ้หมาะตอ่การใชง้านของตน
(4) การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นกจิการงานของตน 

          (5) การนําประสบการณจ์ากการทาํงาน และการประยกุตใ์ชค้วามรูม้าแลกเปลยีนเรยีนรู ้และสกดั “ขมุความรู”้ ออกมาบนัทกึไว ้
          (6) การจดบนัทกึ “ขมุความรู”้ และ “แกน่ความรู”้ สาํหรบัไวใ้ชง้าน และปรบัปรงุเป็นชดุความรูท้คีรบถว้น ลุม่ลกึและเชอืมโยงมากขนึ เหมาะตอ่การใชง้านมากยงิขนึ

โดยทกีารดาํเนินการ 6 ประการนีบรูณาการเป็นเนือเดยีวกนั ความรูท้เีกยีวขอ้งเป็นทงัความรูท้ชีดัแจง้ อยูใ่นรปูของตวัหนังสอืหรอืรหสัอยา่งอนืทเีขา้ใจไดท้วัไป (Explicit 
Knowledge) และความรูฝั้งลกึอยูใ่นสมอง (Tacit Knowledge) ทอียูใ่นคน ทงัทอียูใ่นใจ (ความเชอื คา่นิยม) อยูใ่นสมอง (เหตผุล) และอยูใ่นมอื และสว่นอนืๆ ของรา่งกาย 
(ทกัษะในการปฏบิตั)ิ การจดัการความรูเ้ป็นกจิกรรมทคีนจาํนวนหนึงทาํรว่มกนัไม่ใชก่จิกรรมททีาํโดยคนคนเดยีว เนืองจากเชอืวา่ “จดัการความรู”้ จงึมคีนเขา้ใจผดิ เรมิดาํเนิน
การโดยรเีขา้ไปทคีวามรู ้คอื เรมิทคีวามรู ้นีคอืความผดิพลาดทพีบบอ่ยมาก การจดัการความรูท้ถีกูตอ้งจะตอ้งเรมิทงีานหรอืเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานทสีาํคญั คอื การ
บรรลผุลสมัฤทธใินการดาํเนินการตามทกีาํหนดไว ้ทเีรยีกวา่ Operation Effectiveness และนิยามผลสมัฤทธ ิออกเป็น 4 สว่น คอื
         (1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซงึรวมทงัการสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ สนองตอบความตอ้งการของเจา้ของกจิการหรอืผูถ้อืหุน้ สนองตอบความตอ้งการ
ของพนักงาน และสนองตอบความตอ้งการของสงัคมสว่นรวม
         (2) การมนีวตักรรม (Innovation) ทงัทเีป็นนวตักรรมในการทาํงาน และนวตักรรมดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
         (3) ขดีความสามารถ (Competency) ขององคก์ร และของบคุลากรทพีฒันาขนึ ซงึสะทอ้นสภาพการเรยีนรูข้ององคก์ร และ 
         (4) ประสทิธภิาพ (Efficiency) ซงึหมายถงึสดัสว่นระหวา่งผลลพัธ ์กบัตน้ทนุทลีงไป การทาํงานทปีระสทิธภิาพสงู หมายถงึ การทาํงานทลีงทนุลงแรงนอ้ย แตไ่ดผ้ลมากหรอื
คณุภาพสงู เป้าหมายสดุทา้ยของการจดัการความรู ้คอื การทกีลุม่คนทดีาํเนินการจดัการความรูร้ว่มกนั มชีดุความรูข้องตนเอง ทรีว่มกนัสรา้งเอง สาํหรบัใชง้านของตน คนเหลา่นี
จะสรา้งความรูข้นึใชเ้องอยูต่ลอดเวลา โดยทกีารสรา้งนันเป็นการสรา้งเพยีงบางสว่น เป็นการสรา้งผ่านการทดลองเอาความรูจ้ากภายนอกมาปรบัปรงุใหเ้หมาะตอ่สภาพของตน และ
ทดลองใชง้าน จดัการความรูไ้ม่ใชก่จิกรรมทดีาํเนินการเฉพาะหรอืเกยีวกบัเรอืงความรู ้แตเ่ป็นกจิกรรมทแีทรก/แฝง หรอืในภาษาวชิาการเรยีกวา่ บรูณาการอยูก่บัทกุกจิกรรมของ
การทาํงาน และทสีาํคญัตวัการจดัการความรูเ้องก็ตอ้งการการจดัการดว้ย 

ตงัเป้าหมายการจดัการความรูเ้พอืพฒันา
งาน พฒันางาน 
คน พฒันาคน 

องคก์ร เป็นองคก์รการเรยีนรู ้
ความเป็นชมุชนในททีาํงาน การจดัการความรูจ้งึไม่ใชเ่ป้าหมายในตวัของมนัเอง นีคอื หลมุพรางขอ้ท ี1 ของการจดัการความรู ้เมอืไรก็ตามทมีกีารเขา้ใจผดิ เอาการจดัการ

ความรูเ้ป็นเป้าหมาย ความผดิพลาดก็เรมิเดนิเขา้มา อนัตรายทจีะเกดิตามมาคอื การจดัการความรูเ้ทยีม หรอื ปลอม เป็นการดาํเนินการเพยีงเพอืใหไ้ดช้อืวา่มกีารจดัการความรู ้
การรเิรมิดาํเนินการจดัการความรู ้แรงจงูใจ การรเิรมิดาํเนินการจดัการความรูเ้ป็นกา้วแรก ถา้กา้วถกูทศิทาง ถกูวธิ ีก็มโีอกาสสาํเรจ็สงู แตถ่า้กา้วผดิ ก็จะเดนิไปสูค่วามลม้เหลว ตวั
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กลบัขนึขา้งบน

กลบัขนึขา้งบน

กาํหนดทสีาํคญัคอืแรงจงูใจในการรเิรมิดาํเนินการจดัการความรู ้

การจดัการความรูท้ดีเีรมิดว้ย
สมัมาทฐิ ิ: ใชก้ารจดัการความรูเ้ป็นเครอืงมอืเพอืบรรลคุวามสาํเรจ็และความมนัคงในระยะยาว 
การจดัทมีรเิรมิดาํเนินการ 
การฝึกอบรมโดยการปฏบิตัจิรงิ และดาํเนินการตอ่เนือง 
การจดัการระบบการจดัการความรู ้

แรงจงูใจในการรเิรมิดาํเนินการจดัการความรู ้แรงจงูใจแทต้อ่การดาํเนินการจดัการความรู ้คอื เป้าหมายทงีาน คน องคก์ร และความเป็นชมุชนในททีาํงานดงักลา่วแลว้ เป็น
เงอืนไขสาํคญั ในระดบัทเีป็นหวัใจสูค่วามสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้แรงจงูใจเทยีมจะนําไปสูก่ารดาํเนินการจดัการความรูแ้บบเทยีม และไปสูค่วามลม้เหลวของการจดัการความรูใ้น
ทสีดุ แรงจงูใจเทยีมตอ่การดาํเนินการจดัการความรูใ้นสงัคมไทย มมีากมายหลายแบบ ทพีบบอ่ยทสีดุ คอื ทาํเพยีงเพอืใหไ้ดช้อืวา่ทาํ ทาํเพราะถกูบงัคบัตามขอ้กาํหนด ทาํตาม
แฟชนัแตไ่ม่เขา้ใจความหมาย และวธิกีารดาํเนินการ จดัการความรูอ้ยา่งแทจ้รงิ

องคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการความรู ้(Knowledge Process)
     1. “คน” ถอืวา่เป็นองคป์ระกอบทสีาํคญัทสีดุเพราะเป็นแหลง่ความรู ้และเป็นผูนํ้าความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์

2.“เทคโนโลย”ี เป็นเครอืงมอืเพอืใหค้นสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปลยีน รวมทงันําความรูไ้ปใชอ้ยา่งง่าย และรวดเรว็ขนึ 
3. “กระบวนการความรู”้ นัน เป็นการบรหิารจดัการ เพอืนําความรูจ้ากแหลง่ความรูไ้ปใหผู้ใ้ช ้เพอืทาํใหเ้กดิการปรบัปรงุ และนวตักรรม 
องคป์ระกอบทงั 3 สว่นนี จะตอ้งเชอืมโยงและบรูณาการอยา่งสมดลุ การจดัการความรูข้องกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทดี ีพ.ศ.2546 กาํหนดใหส้ว่นราชการมหีนา้ทพีฒันาความรูใ้นสว่นราชการ เพอืใหม้ลีกัษณะเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งสมําเสมอ โดยตอ้งรบัรูข้อ้มูลขา่วสารและ
สามารถประมวลผลความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ เพอืนํามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัริาขการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็และเหมะสมตอ่สถานการณ ์รวมทงัตอ้งสง่เสรมิและพฒันาความรู ้ความ
สามารถ สรา้งวสิยัทศัน ์และปรบัเปลยีนทศันคตขิองขา้ราชการในสงักดัใหเ้ป็นบคุลากรทมีปีระสทิธภิาพและมกีารเรยีนรูร้ว่มกนั ขอบเขต KM ทไีดม้กีารพจิารณาแลว้เห็นวา่มคีวาม
สาํคญัเรง่ดว่นในขณะนี คอื การจดัการองคค์วามรูเ้พอืแกไ้ขปัญหาความยากจนเชงิบรูณาการ และไดก้าํหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ทจีะดาํเนินการในปี 2549 คอื
มุ่งเนน้ใหอ้าํเภอ/กงิอาํเภอ เป็นศนูยก์ลางองคค์วามรู ้เพอืแกไ้ขปัญหาความยากจนเชงิบรูณาการในพนืททีเีป็นประโยชนแ์กท่กุฝ่ายทเีกยีวขอ้ง โดยมหีน่วยทวีดัผลไดเ้ป็นรปูธรรม 
คอื อาํเภอ/กงิอาํเภอ มขีอ้มูลผลสาํเรจ็ การแกไ้ขปัญหาความยากจนเชงิบรูณาการในศนูยป์ฏบิตักิารฯ ไม่นอ้ยกวา่ศนูยล์ะ 1 เรอืง และเพอืใหเ้ป้าหมายบรรลผุล ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรม
กระบวนการจดัการความรู ้(KM Process) และกจิกรรมกระบวนการเปลยีนแปลง (Change Management Process) ควบคูก่นัไป โดยมคีวามคาดหวงัวา่แผนการจดัการความรู ้
นีจะเป็นจดุเรมิตน้สาํคญัสูก่ารปฏบิตัริาชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรอืงอนื ๆ และนําไปสูค่วามเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูท้ยีงัยนื ตอ่ไป 

กระบวนการจดัการความรู ้

กระบวนการจดัการความรู ้(Knowledge Management) เป็นกระบวนการทจีะชว่ยใหเ้กดิพฒันาการของความรู ้หรอืการจดัการความรูท้จีะเกดิขนึภายในองคก์ร มี
ทงัหมด 7 ขนัตอน คอื 

1. การบง่ชคีวามรู ้เป็นการพจิารณาวา่องคก์รมวีสิยัทศัน ์พนัธกจิ ยทุธศาสตร ์เป้าหมายคอือะไร และเพอืใหบ้รรลเุป้าหมาย เราจาํเป็นตอ้งใชอ้ะไร ขณะนีเรามคีวามรูอ้ะไร
บา้ง อยูใ่นรปูแบบใด อยูท่ใีคร 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้เชน่การสรา้งความรูใ้หม่ แสวงหาความรูจ้ากภายนอก รกัษาความรูเ้กา่ กาํจดัความรูท้ใีชไ้ม่ไดแ้ลว้ 
3. การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ เป็นการวางโครงสรา้งความรู ้เพอืเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเก็บความรูอ้ยา่งเป็นระบบในอนาคต 
4. การประมวลและกลนักรองความรู ้เชน่ ปรบัปรงุรปูแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดยีวกนั ปรบัปรงุเนือหาใหส้มบรูณ ์
5. การเขา้ถงึความรู ้เป็นการทาํใหผู้ใ้ชค้วามรูเ้ขา้ถงึความรูท้ตีอ้งการไดง่้ายและสะดวก เชน่ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอรด์ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้
6. การแบง่ปันแลกเปลยีนความรู ้ทาํไดห้ลายวธิกีาร โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจดัทาํเป็นเอกสาร ฐานความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืกรณีเป็น Tacit 

Knowledge จดัทาํเป็นระบบ ทมีขา้มสายงาน กจิกรรมกลุม่คณุภาพและนวตักรรม ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้ระบบพเีลยีง การสบัเปลยีนงาน การยมืตวั เวทแีลกเปลยีนความรู ้เป็น
ตน้ 

7. การเรยีนรู ้ควรทาํใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นสว่นหนึงของงาน เชน่เกดิระบบการเรยีนรูจ้ากสรา้งองคค์วามรู ้การนําความรูใ้นไปใช ้เกดิการเรยีนรูแ้ละประสบการณใ์หม่ และหมุน
เวยีนตอ่ไปอยา่งตอ่เนือง 

หวัใจของการจดัการความรู ้

มผูีรู้ไ้ดก้ลา่วถงึ KM หลายแง่หลายมุมทอีาจรวบรวมมาชธีงคาํตอบวา่ หวัใจของ KM อยูท่ไีหนได ้ โดยอาจกลา่วเป็น
ลาํดบัขนัหวัใจของ KM  เหมอืนกบัลาํดบัขนัของความตอ้งการ  ( Hierarchy  of  needs ) ของ Mcgregor  ได ้ โดยเรมิจาก
ขอ้สมมุตฐิานแรกทเีป็นสากลทยีอมรบัทวัไปวา่ความรูค้อืพลงั (DOPA KM Team)

1.  Knowledge is Power : ความรูค้อืพลงั
2.  Successful  knowledge  transfer  involves  neither  computers  nor documents but rather  in  

interactions  between  people. (Thomas H Davenport) 
  : ความสาํเรจ็ของการถา่ยทอดความรูไ้ม่ใชอ่ยูท่คีอมพวิเตอรห์รอืเอกสาร แตอ่ยูท่กีารมปีฏสิมัพนัธ ์ ระหวา่งคน

ดว้ยกนั 
3.  The  great  end  of  knowledge  is  not  knowledge  but  action

: จดุหมายปลายทางสาํคญั ของความรูม้ใิชท่ตีวัความรู ้ แตอ่ยูท่กีารนําไปปฏบิตั ิ
                       4.  Now   the  definition   of  a  manager  is   somebody   who   makes  knowledge   productive 

 : นิยามใหม่ของผูจ้ดัการ คอื ผูซ้งึทาํใหค้วามรูผ้ลติดอกออกผล
จะเห็นวา่ จากขอ้ความทกีลา่วถงึ ความรูด้งักลา่ว พอทาํใหม้องเห็นหวัใจของ KM เป็นลาํดบัชนัมาเรมิแตข่อ้ความแรก

ทวีา่ ความรูค้อืพลงัหรอืความรูค้อือาํนาจ ซงึเป็นขอ้ความเป็นทยีอมรบัทเีป็นสากล ทงัภาคธรุกจิ เอกชน และภาคราชการ จากการ
ยอมรบัดงักลา่วมาสูก่ารเนน้ทปีฏสิมัพนัธข์องคนวา่มคีวามสาํคญัในการถา่ยทอดความรูก้วา่เครอืงมอืหรอืเอกสารใดและมกักลา่วถงึวา่ 
แมค้วามรูจ้ะถกูจดัระบบและง่ายตอ่การเขา้ถงึของบคุคล ตา่ง ๆ ดเีพยีงใดก็ตาม ถา้มคีวามรู ้เกดิความรูข้นึแลว้ หากไม่นําไปใช ้
ประโยชน ์ก็ไม่ใชจ่ดุหมายปลายทางของ ความรูแ้ละทชีดัเจนก็คอื ประโยคสดุทา้ยทเีนน้การนําความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์หเ้กดิมรรคผล
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กลบัขนึขา้งบน

กลบัขนึขา้งบน

มคีณุคา่ประโยชนเ์ป็นรปูธรรมวา่นันเป็นนิยามใหม่ของผูท้าํหนา้ทเีป็นผูจ้ดัการเลยทเีดยีว ดงันัน อาจกลา่วไดว้า่หวัใจของ 
KM อยูท่กีารนําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคม

อ.นพ.วจิารณ ์พานิช กลา่วไวน่้าคดิ หลงัจากการไปรว่มสมัมนา “นวตักรรมการเรยีนรูเ้พอืชมุชนเป็นสขุ” โดยไดฟั้งการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะส ีตคีวาม “การเรยีนรู ้
เพอืชมุชนเป็นสขุ” ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจเรอืงการจดัการความรูอ้ยา่งลกึซงึมาก จงึขอนํามาเลา่สูก่นัฟัง ทา่นบอกวา่ การพฒันาชมุชนตอ้งม ี4 องคป์ระกอบ 

1. ชมุชน หมายถงึการอยูร่ว่มกนั ความเป็นชมุชนมเีป้าหมายทกีารอยูร่ว่มกนั 
2. เป็นสขุ หมายถงึความเป็นทงัหมด ความเป็นปรกต ิสมดลุ บรูณาการของปัจจยัตา่ง ๆ อยา่งนอ้ย 8 ดา้น ไดแ้ก ่ชวีติ สงัคม เศรษฐกจิ สงิแวดลอ้ม วฒันธรรม ศาสนธรรม 

ครอบครวั และชมุชน 
3. การเรยีนรู ้หมายถงึการเรยีนรูร้ว่มกนัของคนในชมุชนนัน ๆ ผ่านการปฏบิตั ิ
4. การสรา้งเสรมิ หมายถงึการเขา้ไปเออือาํนวย สง่เสรมิ เสรมิพลงั (empower) ไม่ใชเ่ขา้ไปสอนหรอืถา่ยทอดความรู ้
ทงั 4 องคป์ระกอบนี คอืหวัใจของการจดัการความรูใ้นทกุบรบิท ไม่ใชแ่คก่ารจดัการความรูข้องชาวบา้นหรอืของชมุชน ในเรอืงการจดัการความรูนี้ การเรยีนรูส้าํคญักวา่ตวั

ความรู ้เพราะถา้ไม่ระวงั ตวัความรูจ้ะเป็นความรูท้หียดุนิงตายตวั การเรยีนรูจ้ะมลีกัษณะ “ดนิได”้ คอืมชีวีติ เป็นพลวตั การเรยีนรูท้ดีทีสีดุคอืการเรยีนรูร้ว่มกนั เป็น collective 
learning และเป็นการเรยีนรูร้ว่มกนัผ่านการปฏบิตั ิ(interaction learning through action) 

อ.บดนิทร ์วจิารณ ์เป็นบคุคลหนึงทน่ีาสนใจอยา่งยงิในดา้น การจดัการความรู ้(Knowledge Management - KM) และองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้(Learning 
Organization)ไดก้ลา่วไวเ้มอืคราวสมัมนาวชิาการ เมอืวนัท ี6 สงิหาคม 2548 ณ หอ้งประชมุ 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ วา่ 
การจดัการความรู ้(KM) สงิสาํคญัมนัอยู่ทกีารลงมอืปฏบิตัใิหไ้ด ้ใชภ้าษาเดยีวกนั สอืความหมายกนัใหไ้ด ้การเรยีนรูข้องบคุคลหวัใจสาํคญัอยูท่เีราจะไดเ้รยีนรูจ้ากการ
สอนคนอนื (Learning from Teaching) และ สงิทสีาํคญัของการจดัการความรู ้ก็คอื เรอืงของคน การพฒันาคน คนพฒันาตนเอง การวางแผนทาํงาน การจดัลาํดบัความ
สาํคญั ของงาน ขององคก์ร 

เครอืงมอืในการจดัการความรู ้

กรมการปกครองไดจ้ดัทาํแผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan) ซงึปรากฏอยูใ่นเอกสาร “คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2549” ซงึไดส้ง่ให ้ก.
พ.ร.เมอืวนัท ี30 ม.ค.2549 แลว้ เมอืพจิารณาเฉพาะเนือหาสาระในแผนดงักลา่ว จะประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 2 สว่น คอื 

1. แผนการจดัการความรูใ้นสว่นของกระบวนการจดัการความรู ้(KM Process) 
       2. แผนการจดัการความรูใ้นสว่นของกระบวนการจดัการเปลยีนแปลง (Change Management Process) 

ซงึทงั 2 สว่น จะมคีวามสาํคญัในการชว่ยขบัเคลอืนยทุธศาสตรก์ารแกปั้ญหาความยากจนตามขอบเขต และเป้าหมายทกีาํหนดไวใ้หบ้รรลผุล ขณะเดยีวกนัในแตล่ะ สว่นก็จะมี
โครงการและกจิกรรมของแตล่ะสาํนัก กอง รองรบั เพอืใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม ซงึขณะนีมอียูไ่ม่นอ้ยกวา่ 15 โครงการ/กจิกรรม การขบัเคลอืนการจดัการความรูข้องกรมการ
ปกครองเพอืสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตรก์ารแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นงานทมีคีวามสาํคญัอกีงานหนึง ทตีอ้งการ พลงัการมสีว่นรว่มของทกุ ๆ สว่น ทงัสว่นกลาง และสว่น
ภมูภิาค และจะเป็นอกีกา้วหนึงทสีาํคญัในการทจีะกอ่เกดิการรวบรวมสะสมองคค์วามรู ้การใชป้ระโยชนแ์ละตอ่ยอดองคค์วามรูใ้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

การจดัการความรูป้ระกอบดว้ย กระบวนการหลกั ๆ ไดแ้ก่ การคน้หาความรู ้การสรา้งและแสวงหา ความรูใ้หม่ การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ การประมวลผลและกลนั
กรองความรู ้ การแบง่ปันแลกเปลยีนความรู ้ สดุทา้ยคอื การเรยีนรู ้และเพอืใหม้กีารนําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร เครอืงมอืหลากหลายประเภทถกูสรา้งขนึ
มาเพอืนําไปใชใ้นการถา่ยทอดและแลกเปลยีนความรู ้ ซงึอาจแบง่เป็น 2 กลุม่ใหญ ่ๆ คอื
             (1) เครอืงมอืทชีว่ยในการ “เขา้ถงึ” ความรู ้ซงึเหมาะสาํหรบัความรูป้ระเภท Explicit  

                 (2)  เครอืงมอืทชีว่ยในการ “ถา่ยทอด “ ความรู ้ซงึเหมาะสาํหรบัความรูป้ระเภท Tacit ซงึตอ้งอาศยัการถา่ยทอด โดยปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลเป็นหลกั
ในบรรดาเครอืงมอืดงักลา่วทมีผูีนิ้ยมใชก้นัมากประเภทหนึงคอื ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้ หรอืชมุชน นักปฏบิตัิ (Community of Practice : CoP)

การจดัการความรูก้บัองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

การจดัการความรู ้หรอื Knowledge Management เป็นเรอืงคอ่นขา้งใหม่ ซงึเกดิขนึจากการคน้พบวา่องคก์รตอ้งสญูเสยีความรูไ้ปพรอ้มๆ กบัการทบีคุลากรลา
ออกหรอืเกษยีณ อายรุาชการ อนัสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินการขององคก์รเป็นอยา่งยงิ ดงันันจากแนวคดิทมุ่ีงพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูม้ากแตเ่พยีงอยา่งเดยีวจงึเปลยีนไป และมี
คาํถามตอ่ไปวา่จะทาํอยา่งไรใหอ้งคก์รไดเ้รยีนรูด้ว้ย ดงันัน การบรหิารจดัการความรูจ้งึสมัพนัธก์บัเรอืง องคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization) เป็นอยา่งยงิ หาก
องคก์รจะพฒันาตนเองใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูก็้จาํเป็นจะตอ้งบรหิารจดัการความรูภ้ายในองคก์รใหเ้ป็นระบบเพอืสง่เสรมิใหบ้คุลากรเรยีนรูไ้ดจ้รงิและตอ่เนือง หากองคก์รใดมี
การจดัการความรูโ้ดยไม่มกีารสรา้งบรรยากาศแหง่การเรยีนรูใ้หเ้กดิขนึภายในองคก์ร ก็นับเป็นการลงทนุทสีญูเปลา่ไดเ้ชน่กนั อยา่งไรก็ตาม การบรหิารจดัการความรู ้มคีวามซบั
ซอ้นมากกวา่การพฒันาบคุลากรดว้ยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการทตีอ้งดาํเนินการตอ่ภายหลงัจากทบีคุลากรมคีวามรูค้วามชาํนาญแลว้ องคก์รจะทาํอยา่งไรใหบ้คุลากร
เหลา่นันยนิดถีา่ยทอด และแลกเปลยีนความรูก้บัผูอ้นื และในขนัตอนสดุทา้ย องคก์รจะตอ้งหาเทคนิคการจดัเก็บความรูเ้ฉพาะไวก้บัองคก์รอยา่งมรีะบบเพอืทจีะนําออกมาใชไ้ด ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ บรษิทัยกัษใ์หญห่ลายแหง่ในสหรฐัอเมรกิายงัคงแขง่ขนักนัหาวธิบีรหิารจดัการความรูท้เีหมาะสมกบัตนเอง เพอืใหอ้ยูใ่นโลกของการแขง่ขนัไดส้าํหรบัประเทศ
ไทยนันคงเป็นเรอืงทา้ทายสาํหรบัผูบ้รหิารทจีะหายทุธวธิใีนการดงึความรูอ้อกมาจากตวับคุคล และการกระตุน้ใหบ้คุลากรถา่ยทอดความรูใ้หเ้พอืนรว่มงาน ซงึการถา่ยทอดความรู ้
บางประเภทนัน การฝึกอบรมอาจจะไม่ใชว่ธิทีดีทีสีดุ อปุสรรคทมีกัพบอยูเ่สมอของการบรหิารจดัการความรูค้อืพฤตกิรรม "การหวงความรู"้ และวฒันธรรม "การไม่ยอมรบัในตวั
บคุคล" หากองคก์รสามารถกาํจดัจดุออ่นทงัสองอยา่งนีไดก้ารบรหิารจดัการความรูก็้มใิชเ่รอืงยากจนเกนิไป สบืเนืองจากการปฏริปูระบบราชการครงัสาํคญัทผ่ีานมาเมอืเดอืน
ตลุาคม 2545 ไดม้กีารวางกรอบแนวทางการบรหิารราชการแผ่นดนิไวอ้ยา่งชดัเจน ซงึรวมถงึการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทดี ีพ.ศ.2546 เป็นเรอืงของการกาํหนดขอบเขต แบบแผน วธิปีฏบิตั ิโดยเฉพาะมาตรา 11 ไดก้าํหนดเป็นหลกัการวา่สว่นราชการตอ้งมหีนา้ทใีนการพฒันาความรูเ้พอืใหม้ี
ลกัษณะเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งสมําเสมอ พรอ้มทงัสรา้งความมสีว่นรว่มในหมู่ราชการใหเ้กดิการแลกเปลยีนความรูซ้งึกนัและกนั 

CoP(Community of Practice)

ชมุชนนกัปฏบิตั ิคอื อะไร
คอื ชมุชนทมีกีารรวมตวักนั หรอืเชอืมโยงกนัอยา่งไม่เป็นทางการ โดยมลีกัษณะดงันี 

l ประสบปัญหาลกัษณะเดยีวกนั 
l มคีวามสนใจในเรอืงเดยีวกนั ตอ้งการแลกเปลยีนประสบการณจ์ากกนัและกนั 
l มเีป้าหมายรว่มกนั มคีวามมุ่งมนัรว่มกนั ทจีะพฒันาวธิกีารทาํงานไดด้ขีนึ 
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l วธิปีฏบิตัคิลา้ยกนั ใชเ้ครอืงมอื และภาษาเดยีวกนั 
l มคีวามเชอื และยดึถอืคณุคา่เดยีวกนั 
l มบีทบาทในการสรา้ง และใชค้วามรู ้
l มกีารแลกเปลยีนเรยีนรูจ้ากกนัและกนั อาจจะพบกนัดว้ยตวัจรงิ หรอืผ่านเทคโนโลย ี
l มชีอ่งทางเพอืการไหลเวยีนของความรู ้ทาํใหค้วามรูเ้ขา้ไปถงึผูท้ตีอ้งการใชไ้ดง่้าย 
l มคีวามรว่มมอืชว่ยเหลอื เพอืพฒันาและเรยีนรูจ้ากสมาชกิดว้ยกนัเอง 
l มปีฏสิมัพนัธต์อ่เนือง มวีธิกีารเพอืเพมิความเขม้แข็งใหแ้กส่ายในทางสงัคม 

ทาํใหเ้พมิพูนความรูท้ลีกึซงึขนึเรอืยๆ ในระดบัทง่ีายทสีดุ ชมุชนนักปฏบิตั ิคอื คนกลุม่เล็กๆ ซงึทาํงานดว้ยกนัมาระยะหนึง มเีป้าหมายรว่มกนั และตอ้งการทจีะแบง่ปันแลก
เปลยีนความรู ้ประสบการณจ์ากการทาํงาน กลุม่ดงักลา่วมกัจะไม่ไดเ้กดิจากการจดัตงัโดยองคก์าร เป็นกลุม่ทเีกดิจากความตอ้งการทางสงัคม และความพยายามทจีะทาํใหบ้รรลุ
ผลสาํเรจ็ เป็นกลุม่ทไีม่มอีาํนาจ ไม่มกีารกาํหนดไวใ้นแผนภมูโิครงสรา้งองคก์ร และอาจจะมเีป้าหมายทขีดัแยง้กบัผูนํ้าองคก์ร ในหนึงองคก์รอาจจะมชีมุชนนักปฏบิตัจิาํนวนมาก 
และคนคนหนึงจะเป็นสมาชกิในหลายชมุชน ชมุชนนักปฏบิตัมิคีวามสาํคญัอยา่งไร เครอืขา่ยความสมัพนัธท์ไีม่เป็นทางการ เกดิจากความใกลช้ดิ ความพอใจ และพนืฐานทใีกล ้
เคยีงกนั ลกัษณะทไีม่เป็นทางการจะเออืตอ่การเรยีนรู ้และการสรา้งความรูใ้หม่ๆ มากกวา่โครงสรา้งทเีป็นทางการ คาํวา่ ปฏบิตั ิหรอื practice ใน CoP ชจีดุเนน้ท ีการเรยีนรูซ้งึได ้
รบัจากการทาํงาน เป็นหลกั เป็นแง่มุมเชงิปฏบิตั ิปัญหาประจาํวนั เครอืงมอืใหม่ๆ พฒันาการในเรอืงงาน วธิกีารทาํงานทไีดผ้ล และไม่ไดผ้ล การมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ทาํให ้
เกดิการถา่ยทอดแลกเปลยีนความรูฝั้งลกึ สรา้งความรู ้และความเขา้ใจไดม้ากกวา่การเรยีนรู ้จากหนังสอื หรอืการฝึกอบรมตามปกต ิเครอืขา่ยทไีม่เป็นทางการ ซงึมสีมาชกิจาก
ตา่งหน่วยงาน ชว่ยใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็ไดด้กีวา่ การสอืสารตามโครงสรา้งทเีป็นทางการ ขอ้คดิเห็นเกยีวกบัชมุชนนักปฏบิตั ิ

แนวคดิ

l CoP เป็นกลไกของการไขวค่วา้หาความรูเ้ขา้หาตวั มากกวา่การรวบรวมความรู ้เพอืสง่มอบใหผู้อ้นื 
l CoP เป็นเรอืงของการเรยีนรู ้เพอืเป็นคนทาํงานทเีกง่ขนึ มใิชแ่คเ่รยีนรูว้า่ จะทาํงานอยา่งไร หรอืเรยีนรูแ้ตเ่รอืงทเีป็นนามธรรม 
l การเป็นสมาชกิของ CoP คอื มสีว่นรว่มในชมุชนนัน อยา่งมคีวามหมาย 
l CoP ควรเชอืมโยงกบัเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

แนวคดิของการปฏบิตัใินชมุชนนักปฏบิตั ิหรอื P ใน CoP หมายถงึ การกระทาํในบรบิทเฉพาะ 
สงิทมีผีลตอ่การปฏบิตั ิและเป็นผลจากการเรยีนรู ้ไดแ้ก ่• สงิทปีรากฎชดัแจง้: เครอืงมอื เอกสาร ภาพลกัษณ ์สญัลกัษณ ์บทบาทชีดัเจน เกณฑท์กีาํหนดไว ้กฎขอ้บงัคบั 

สญัญา • สงิทไีม่ปรากฎชดัแจง้: ความสมัพนัธ ์กฎเกณฑใ์นใจ ความหยงัรู ้การรบัรู ้ความออ่นไหว ความเขา้ใจ สมมตฐิาน มุมมองซงึเป็นทยีอมรบัทวัไป 
การปฏบิตัมิใิชส่งิตายตวั ทเีปลยีนแปลงไม่ได ้ขณะเดยีวกนัก็ไม่อาจเปลยีนแปลงไดง่้ายๆ ดว้ยคาํสงั หรอืกฎระเบยีบ 
มคีนอนืในองคก์ร ซงึมปีระสบการณท์จีะเป็นประโยชนก์บัเรา พวกเขาเต็มใจทจีะแบง่ปันประสบการณนั์น ใหผู้อ้นื และเราเต็มใจทจีะชว่ยพวก เขา เราสามารถคน้หาพวกเขา

ไดพ้บ แมจ้ะไม่รูจ้กัพวกเขา ธรรมชาตขิอง CoP 
องคก์รประกอบไปดว้ย CoP จาํนวนมากทบัซอ้นกนัอยู ่คูข่นานไปกบัโครงสรา้งทเีป็นทางการขององคก์ร 
รอบชวีติของ CoP ไม่มคีวามชดัเจนวา่ เรมิตน้เมอืไร สนิสดุเมอืไร ขนึกบัความพรอ้ม และโอกาสเหมาะ สาํหรบัการเรยีนรู ้
ประเดน็ท ีCoP ใหค้วามสนใจจะเปลยีนไปตามความตอ้งการ และความสนใจของสมาชกิ การสนับสนุน CoP 
ปฏบิตัติอ่ CoP เสมอืนทรพัยส์นิขององคก์ร ใหก้ารสนับสนุนทรพัยากร และขอ้มูลขา่วสาร ดแูลเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร 
สง่เสรมิการสรา้ง CoP ดว้ยการยอมรบัผลงานทเีกดิขนึ จากกลุม่ทไีม่เป็นทางการ และดงึชมุชนเขา้มารว่มกนัทาํงาน ใหล้กึซงึยงิขนึอกี 
มองวา่ องคก์รเป็นทรีวมของชมุชน ทเีชอืมตอ่กนั สง่เสรมิใหม้จีดุยนืทเีหมาะสม และมสีว่นตอ่ความสาํเรจ็ขององคก์ร 
สง่เสรมิให ้CoP เรยีนรูจ้ากภายในกลุม่ และจากกลุม่อนืๆ 
ดแูลวา่ กลไกขององคก์รมสีว่นในการสนับสนุน CoP 
สง่เสรมิการเรยีนรูทุ้กรูปแบบ และเชอืมตอ่ทวัทงัองคก์ร มุมมองตอ่การเรยีนรู ้
การเรยีนรู ้เป็นสว่นหนึงของการปฏบิตั ิแตเ่รามกัจะมองไม่เห็นวา่ เกดิการเรยีนรูด้ขีนึ 
การแลกเปลยีนเรยีนรูไ้ม่ไดเ้กดิจากการดเูอกสาร ของคนอนื แตเ่กดิจากการทาํความเขา้ใจ ในตรรกะ หรอืวธิคีดิของคนอนื 
เทคโนโลย◌ีสารสนเทศ ชว่ยใหเ้ราแลกเปลยีนความเขา้ใจ และความคดิกนัไดก้วา้งขวางขนึ แตห่วัใจของการแลกเปลยีน คอื ความสนใจรว่มกนั ใสใ่จความคดิของกนัและ

กนั และสรา้งชมุชนซงึเชอืใจกนั การหาโอกาสเรยีนรู ้
ถา้มปัีญหาเกยีวกบัการเรยีนรู ้ใหม้องหาแบบแผน / สาเหตขุองการมสีว่นรว่ม และการแยกตวัของสมาชกิ 
เมอืมกีารนําความร◌ู◌้ไปใชใ้นบรบิทอนื หรอืมกีารสง่ผ่านขอ้มูลขา่วสารไปยงัอกีหนว้ยงานหนึง ใหต้ดิตามเรยีนรูก้ารปรบัเปลยีน ความเขา้ใจทคีลาดเคลอืน และการแผล

ความหมายใหม่ 
รบัรูก้ารเกดิขนึของวธิปีฏบิตัใิหม่ๆ ในทไีกลหไูกลตา 
การเรยีนรูท้ชีายขอบของ CoP ก็มคีวามสาํคญั ไดแ้ก ่การดงึดดูสมาชกิใหม่ การตอบสนองสงิกระตุน้จากภายนอก การมปีฏสิมัพนัธก์บัชมุชนอนืๆ ขอ้ควรระวงั 
ความพยายามทจีะเปลยีนความรูท้ฝัีงลกึ มาเขา้ไวใ้นลกัษณะของเอกสาร อาจจะกอ่ใหเ้กดิผลเสยีมากกวา่ผลด ีเกดิเป็นขยะของขอ้มูลขา่วสาร ทไีม่คนใช ้สดุทา้ยคนก็ยงั

ตอ้งการความชว่ยเหลอื ในเรอืงประสบการณ ์จากเพอืนรว่มงาน 
ใหม้กีารเรยีนรูใ้กลช้ดิกบัการปฏบิตัใิหม้ากทสีดุ อยา่ดว่นหลวมตวัทจีะสกดัความรูค้วามรูจ้าก CoP หรอืเปลยีนความรูจ้าก CoP ไปเป็นหลกัสตูรเพอืการฝึกอบรม 
แนวคดิปัจจบุนั เปลยีนจากการเก็บเกยีวความรู ้ไปสูก่ารเชอืมตอ่ระหวา่งบคุคล อยา่สรา้งหอ้งสมุดทเีต็มไปดว้ยเอกสาร ใหส้รา้งบตัรรายชอืบคุคล (card catalog) เพอื

ชว่ยในการเชอืมตอ่ระหวา่งบคุคลตอ่บคุคล ปัจจยัสูค่วามสาํเรจ็ กลุม่ทไีม่เป็นทางการเป็นสงิทเีกดิโดยธรรมชาตอิยูแ่ลว้ในองคก์ร มลีกัษณะของสงิมชีวีติ เตบิโตขนึเมอืเป็นทปีระสงค ์
ของสมาชกิ การทจีะใหม้คีณุคา่ตอ่องคก์ร จะตอ้งไดร้บัการเพาะบม่ ดแูลดว้ยความระมดัระวงั การสนับสนุนมาเกนิไป อาจจะทาํใหไ้ม่เป็นทสีนใจจากสมาชกิ การปลอ่ยปละละเลย ก็
อาจจะทาํใหแ้คระแกรน็เหยีวเฉา ความทา้ทายนีแตกตา่งจากปัจจยัตา่งๆ ทผูีนํ้าองคก์รเคยประสบ ความทา้ทายสาํหรบั CoP ปัญหาสาํคญัของชมุชนทกีาํลงัเตบิโต คอื การที
สมาชกิสญูเสยีความสนใจ และปลอ่ยใหผู้ป้ระสานงานรบัผดิชอบไปคนเเดยีว เมอืผูป้ระสานงานหนัไปทาํงานอนื ชมุชนก็ลม่สลาย ปัญหาสาํคญัของชมุชนทปีระสบความสาํเรจ็ คอื 
การทสีนใจอยูแ่ตค่วามสาํเรจ็ของตนเอง ขอ้เสนอแนะตอ่ไปนี จะชว่ยรกัษาพลงัของชมุชน ใหเ้กดิความตอ่เนือง นําสมาชกิใหม่เขา้มารว่ม และมุ่งไปทปีระเด็นทแีหลมคม 

เชญิผูนํ้าทางความคดิ ซงึเป็นทยีอมรบัเขา้มารว่มแตเ่รมิแรก เพอืสรา้งพลงัใหแ้กช่มุชน 
จดัใหม้เีวทพีบปะกนั เพอืแลกเปลยีนความคดิ เพอืสรา้งความตนืตวั ความไวเ้นือเชอืใจ ความรูส้กึรว่ม 
สง่เสรมิการตดิตอ่ระหวา่งสมาชกิของชมุชน 
จดัตงักลุ่มแกนทแีข็งขนั ไม่จาํเป็นวา่สมาชกิทกุคนจะมสีว่นรว่มอยา่งเทา่เทยีมกนั สนับสนุนกลุม่แกนดว้ยการใหเ้ป็นทรีบัรูข้องชมุชน และไม่รบกวนเวลาเพมิมากเป็น

พเิศษ ความทา้ทายดา้นเทคนิค 
ทําใหก้ารตดิตอ่ การใหข้อ้มูล และการเขา้ถงึชมุชนเป็นเรอืงง่าย เชน่ การใช ้Software computer ทใีชง่้าย และคุน้เคย ความทา้ทายสาํหรบัสมาชกิ สงิทมีคีณุคา่

มากของชมุชน คอื การรว่มกนัแกปั้ญหา แตก่ารอภปิรายปัญหาอยา่งเปิดอก ในขณะทคีวามคดิยงัไม่สกุงอมด ีหรอืคดิดงัๆ ในทปีระชมุเป็นสงิทไีม่ใชธ่รรมชาตขิองเรา ความ
ทา้ทายของสมาชกิทสีาํคญั คอื การพูดถงึปัญหาของตนเอง ตอ่หนา้ผูค้นจาํนวนมากทเีราไม่รูจ้กั 

สรา้งเวทเีสวนาในประเด็นทเีฉียบคม ใหส้มาชกิอาวโุสซงึคนยอมรบั เป็นผูข้อความชว่ยเหลอื และหาผูท้มีกีนึไปรว่มอยูใ่นเวท ีผูป้ระสานงานชว่ยกระตุน้ใหอ้ธบิายหลกัคดิ
ของขอ้เสนอ เพอืใหส้มาชกิอภปิรายไปทสีมมตฐิาน ทใีชแ้ละเลอืก การสรา้งความไวเ้นือเชอืใจในกลุม่ขนาดเล็ก 2-3 คน อาจใชเ้ป็นจดุเรมิตน้สาํหรบัการสรา้งชมุชนได ้

ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดก้ลา่วไวว้า่ CoP  เป็นกลุม่คนทมีารวมตวักนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ มวีตัถปุระสงคเ์พือแลกเปลียนเรียนรู้ และสรา้งองค์
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กลบัขนึขา้งบน

ความรูใ้หม ่ๆ เพือชว่ยใหก้ารทาํงานมปีระสทิธผิลทดีขีนึสว่นใหญก่ารรวมตวักนัในลกัษณะนีมกัจะมาจากคนทอียูใ่นกลุม่งานเดยีวกนัหรือมคีวามสนใจในเรืองใด
เรืองหนึงรว่มกนั ซงึความไวว้างใจและความเชือมนัในการแลกเปลียนขอ้มลูระหวา่งกนัจะเป็นสงิทสีาํคญั

Cop จะมคีวามแตกตา่งจากการทบีคุคลมารวมกลุม่กนัเป็นทมีปฏบิตังิานปกตทิวัไปตรงท ี Cop เป็นการรวมตวักนัอยา่งสมคัรใจ เป็นการเชือมโยงสมาชกิเขา้
ดว้ยกนั โดยกจิกรรมทางสงัคม ไมไ่ดม้กีารมอบหมายสงัการเป็นการเฉพาะและจะเลือกทาํในหวัขอ้หรือเรืองทสีนใจรว่มกนัเทา่นนั

ความรูท้ไีดจ้ากการแลกเปลียนในกลุม่ CoP จะพฒันาเป็นองคค์วามรูท้เีป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาการทาํงานของบคุคลและองคก์รตอ่ไป และจากการแลก
เปลียนเรียนรูภ้ายในกลุม่อยา่งไมเ่ป็นทางการในทา่มกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกบัการใชเ้ทคนิคทเีรียกวา่สนุทรีสนทนา (Dialogue)  ซงึเป็นการสนทนา
ทเีคารพความคดิเห็นของผูพู้ด ใหเ้กยีรตกินั ใหโ้อกาสกนั และไมพ่ยายามขดัขวางความคดิใคร กบัรบัฟงัผูอ้นืพูดอยา่งตงัอกตงัใจ (Deep Listening) 

กรมการปกครองเรมิชุมชนแหง่การเรียนรู ้ (Cop)  นํารอ่งท ี วปค.
จากการทกีรมการปกครองไดร้บัความไวว้างใจจากกระทรวงมหาดไทยและรฐับาลมอบหมายใหเ้ป็น ภาคสว่นหลกัในการปฏบิตัภิารกจิทสีาํคญัระดบัชาตติอ่เนือง

จากอดตีจนถงึปจัจุบนั เชน่ การรกัษาความมนัคงภายใน การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ การบรูณาการแกไ้ขปญัหาความยากจน เป็นตน้ แสดงถงึการมบีคุลากรทเีป็น “ทนุทาง
สงัคม” อยูเ่ป็นพืนฐานในองคก์ร กรมการปกครองจงึไดส้ง่เสรมิใหม้กีารจดัการความรู ้เพือชว่ยใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลในรูปของการจดั
ชุมชนแหง่การเรียนรูข้นึ โดยนํารอ่งทวีทิยาลยัการปกครองกอ่น เรียกว่า

“โครงการชุมชนแหง่การเรียนรู้ ( CoP ) วทิยาลยัการปกครอง” โดยมวีตัถปุระสงคใ์หญ ่ๆ 3 ประการ คอื
                (1)  นําทฤษฏกีารจดัการองคค์วามรู้ ( KM ) มาสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชน์แกก่ารปฏบิตังิานจรงิ

(2)  เพือกระตุน้ใหเ้กดิการสอืสารทวัองคก์ร ( Communication ) ดา้นการจดัการองคค์วามรู้
(3) เพือเพมิพูนประสบการณ์ การใชเ้ครืองมอื CoP ในกระบวนการ KM  สาํหรบัแนวทางดาํเนินการกาํหนดไว ้ดงันี

3.1  การประชาสมัพนัธ์ภายในองคก์ร
3.2 ทาํหนงัสอืเวียน เชญิชวน ขา้ราชการ ลูกจา้ง รว่มเป็นสมาชกิชุมชนแหง่การเรียนรู้
3.3 เชญิสมาชกิประชุมปรกึษาหารือ รว่มคดิ รว่มทาํกจิกรรมการแลกเปลียนเรียนรู ้ความรูต้ามหวัขอ้ทอียูใ่นความสนใจของสมาชกิ

                             3.4 ประสานงานเรืองสถานทปีระสานงานบคุคลและงานธรุการอนื 
3.5 จดัใหม้กีารแลกเปลียนเรียนรูใ้นบรรยากาศทไีมเ่ป็นทางการ
3.6 จดัทาํสรุปการเสวนาของ CoP เพือเผยแพร ่จดักจิกรรม กระตุน้ สง่เสรมิ เป็นระยะ ๆ
3.7 ตดิตามประเมนิผลการดาํเนินการและรายงาน

โครงการชุมชนแหง่การเรียนรูด้งักลา่ว จะตอ้งมคีวามอดทนและใชเ้วลารวมถงึการกระตุน้สง่เสรมิและใหก้าํลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะอยา่งยงิในระยะ
แรก ๆ ก็คงจะตอ้งใหม้กีารดาํเนินการในระยะเวลาหนึงแลว้ตดิตามประเมนิผลเพือทาํการศกึษาผลทเีกดิขนึตอ่ไป

บทสรุป
ชุมชนแหง่การเรียนรู้ (CoP) เป็นกจิกรรมเรมิตน้อกีกจิกรรมหนึงในกระบวนการ KM ทมีกีจิกรรมหลายประการทจีะตอ้งดาํเนินการทงัในสว่นทอีาจเรียกวา่เป็น

มติขิองการบงัคบัและในสว่นทเีป็นมติขิองการสง่เสรมิ สว่นทเีป็นมติกิารบงัคบั คอื การทจีะตอ้งดาํเนินการ KM  ในฐานะตวัชีวดัทเีป็นพนัธะสญัญาทกีรมการ
ปกครองไดจ้ดัทาํไวใ้นคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการประจาํปีงบประมาณ 2549 กบั สาํนกังาน ก.พ.ร. ใหส้าํเร็จ คอื การดาํเนินการในสว่นกลางของทกุสาํนกั/กอง ตาม
แผนปฏบิตักิารการจดัการความรู ้ (KM Action Plan)  กบัการดาํเนินการในสว่นภมูภิาคของอาํเภอ/กงิอาํเภอ ในการทาํใหอ้าํเภอ/กงิอาํเภอ เป็นศนูย์กลางองค์
ความรูเ้พือการแกไ้ขปญัหาความยากจนเชงิบรูณาการในพืนททีเีป็นประโยชน์แกท่กุฝ่ายทเีกยีวขอ้ง โดยอาํเภอ/กงิอาํเภอ จะตอ้งจดัทาํผลสาํเร็จการแกไ้ขปญัหาความ
ยากจนเชงิบรูณาการในพืนที จาํนวน 1 เรือง เพือเผยแพรต่ดิไวท้ี ศตจ.อาํเภอ/กงิอาํเภอ และบนัทกึไวท้เีว็บไซต์ของจงัหวดัและกรมการปกครอง ในสว่นทเีป็นมติิ
ของการสง่เสรมิคอื การดาํเนินการ KM ในฐานะทเีป็นตวัขบัเคลือน องคก์รสูค่วามมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและทาํใหม้คีวามสามารถในเชงิแขง่ขนัสงูสดุ
บคุลากรของกรมการปกครองทถีอืไดว้า่เป็น “ทนุทางสงัคม” มคีวามสาํคญัยงิตอ่การเดนิทางไปสูเ่ป้าหมาย KM ดงักลา่ว การศกึษาเรียนรูเ้รือง KM และการมสีว่น
รว่มอยา่งแข็งขนัในกจิกรรม KM ตา่ง ๆ ทงัในสว่นกลางและสว่นภมูภิาคจะทาํใหเ้กดิสมัฤทธผิล กบังานดา้นการจดัการความรูท้กีรมปกครองรบัผดิชอบเชน่เดยีวกบั
งานอนื ๆ ทผีา่นเขา้มาและสาํเร็จผลลงดว้ยด ีกบัทงัเกดิคณุคา่ประโยชน์แกพี่น้องประชาชนและชาตบิา้นเมอืงไปพรอ้มกนั เป็นทยีอมรบัและไดเ้กดิความไวว้างใจจาก
รฐับาลทกุรฐับาลเสมอมา

คณุเออื คณุอาํนวย คณุกจิ คณุประสาน 

คนสาํคญัทดีาํเนินการจดัการความรู ้

1. ผูบ้รหิารสูงสุด (CEO) สาํหรบัวงการจดัการความรู ้ถา้ผูบ้รหิารสงูสดุเป็นแชมเปียน (เห็นคณุคา่ และดาํเนินการผลกัดนั KM) เรอืงทวีา่ยากทงัหลายก็ง่ายขนึ ผูบ้รหิาร
สงูสดุควรเป็นผูร้เิรมิกจิกรรมจดัการความรู ้โดยกาํหนดตวับคุคลทจีะทาํหนา้ท ี“คณุเออื (ระบบ)” ของ KM ซงึควรเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู เชน่ รองอธบิด,ี รองผูอ้าํนวยการใหญ ่

2. คณุเออื (Chief Knowledge Officer, CKO) ถา้การรเิรมิมาจากผูบ้รหิารสงูสดุ “คณุเออื” ก็สบายไปเปลาะหนึง แตถ่า้การรเิรมิทแีทจ้รงิไม่ไดม้าจากผูบ้รหิารสงูสดุ 
บทบาทแรกของ “คณุเออื” ก็คอื นํา เป้าหมาย/หวัปลา ไปขายผูบ้รหิารสงูสดุ ใหผู้บ้รหิารสงูสดุกลายเป็นเจา้ของ “หวัปลา” ใหไ้ด ้บทบาทตอ่ไปของ “คณุเออื” คอื การหา “คณุ
อาํนวย” และรว่มกบั “คณุอาํนวย” จดัใหม้กีารกาํหนด “เป้าหมาย/หวัปลา” ในระดบัยอ่ยๆ ของ “คณุกจิ/ผูป้ฏบิตังิาน”, คอยเชอืมโยง “หวัปลา” เขา้กบัวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย 
และยทุธศาสตรข์ององคก์ร, จดับรรยากาศแนวราบ และการบรหิารงานแบบเออือาํนาจ (Empowerment), รว่ม Share ทกัษะในการเรยีนรู ้และแลกเปลยีนเรยีนรู ้เพอืประโยชนใ์น
การดาํเนินการจดัการความรูโ้ดยตรง และเพอืแสดงให ้“คณุกจิ” เห็นคณุคา่ของทกัษะดงักลา่ว, จดัสรรทรพัยากรสาํหรบัใชใ้นกจิกรรมจดัการความรู ้พรอ้มคอยเชอืมโยงการ
จดัการความรูเ้ขา้กบักจิกรรมสรา้งสรรคอ์นืๆ ทงัภายในและนอกองคก์ร, ตดิตามความเคลอืนไหวของการดาํเนินการใหค้าํแนะนําบางเรอืง และแสดงทา่ทชีนืชมในความสาํเรจ็ อาจจดั
ใหม้กีารยกยอ่งในผลสาํเรจ็ และใหร้างวลัทอีาจไม่เนน้สงิของแตเ่นน้การสรา้งความภาคภมูใิจในความสาํเรจ็ 

3. คณุอาํนวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผูค้อยอาํนวยความสะดวกในการจดัการความรู ้ความสาํคญัของ “คณุอาํนวย” อยูท่กีารเป็นนักจดุประกายความคดิ
และการเป็นนักเชอืมโยง โดยตอ้งเชอืมโยงระหวา่งผูป้ฏบิตั ิ(“คณุกจิ”) กบัผูบ้รหิาร (“คณุเออื”), เชอืมโยงระหวา่ง “คณุกจิ” ตา่งกลุม่ภายในองคก์ร, และเชอืมโยงการจดัการความรู ้
ภายในองคก์ร กบัภายนอกองคก์ร โดยหนา้ทที ี“คณุอาํนวย” ควรทาํ คอื - รว่มกบั “คณุเออื” จดัใหม้กีารกาํหนด “หวัปลา” ของ “คณุกจิ” อาจจดั “มหกรรมหวัปลา” เพอืสรา้ง
ความเป็นเจา้ของ “หวัปลา” - จดัตลาดนัดความรู ้เพอืให ้คณุกจิ นําความสาํเรจ็มาแลกเปลยีนเรยีนรู ้ถอดความรูอ้อกมาจากวธิทีาํงานทนํีาไปสูค่วามสาํเรจ็นัน เพอืการบรรล ุ“หวั
ปลา” - จดัการดงูาน หรอืกจิกรรม “เชญิเพอืนมาชว่ย” (Peer Assist) เพอืใหบ้รรล ุ“หวัปลา” ไดง่้าย หรอืเรว็ขนึ โดยทผูีนั้นจะอยูภ่ายในหรอืนอกองคก์รก็ได ้เรยีนรูว้ธิทีาํงานจาก
เขา เชญิเขามาเลา่หรอืสาธติ - จดัพนืทเีสมอืนสาํหรบัการแลกเปลยีนเรยีนรู ้และสาํหรบัเก็บรวบรวมขมุความรูท้ไีด ้เชน่ ใชเ้ทคโนโลยกีารสอืสารและสารสนเทศซงึรวมทงัเว็บไซต ์
เว็บบอรด์ เว็บบล็อก อนิทราเน็ต จดหมายขา่ว เป็นตน้ - สง่เสรมิใหเ้กดิชมุชนแนวปฏบิตั ิ(CoP-Community of Practice) ในเรอืงทเีป็นความรู ้หรอืเป็นหวัใจในการบรรลเุป้า
หมายหลกัขององคก์ร - เชอืมโยงการดาํเนินการจดัการความรูข้ององคก์ร กบักจิกรรมจดัการความรูภ้ายนอก เพอืสรา้งความคกึคกัและเพอืแลกเปลยีนเรยีนรูก้บัภายนอก 

4. คณุกจิ (Knowledge Pracititoner, KP) “คณุกจิ” หรอืผูป้ฏบิตังิาน เป็นพระเอกหรอืนางเอกตวัจรงิ ของการจดัการความรู ้เพราะเป็นผูด้าํเนินกจิกรรมจดัการความ
รูป้ระมาณรอ้ยละ 90-95 ของทงัหมด “คณุกจิ” เป็นเจา้ของ “หวัปลา” โดยแทจ้รงิ และเป็นผูท้มีคีวามรู ้(Explicit Knowledge) และเป็นผูท้ตีอ้งมาแลกเปลยีนเรยีนรู ้ใช ้หา สรา้ง 
แปลง ความรูเ้พอืการปฏบิตัใิหบ้รรลถุงึ “เป้าหมาย/หวัปลา” ทตีงัไว ้

5. คณุประสาน (Network Manager) เป็นผูท้คีอยประสานเชอืมโยงเครอืขา่ยการจดัการความรูร้ะหวา่งหน่วยงาน ใหเ้กดิการแลกเปลยีนเรยีนรูใ้นวงทกีวา้งขนึ เกดิพลงั
รว่มมอืทางเครอืขา่ยในการเรยีนรูแ้ละยกระดบัความรูแ้บบทวคีณู 
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กลบัขนึขา้งบน

กลบัขนึขา้งบน

คลงัความรู ้
ความรูจ้ากหอ้งบรรยาย http://www.dopa.go.th/iad/subject/lo_iad.html

ภาษติ คาํคม KM 

Knowledge resides in the users and not in the collection.
ความรูอ้ยู่ในผูใ้ช ้ไม่ใชอ่ยู่ในแหล่งรวมความรู ้

  (Y. Maholtra)

KM is a Journey, not a destination.
การจดัการความรูเ้ป็นการเดนิทาง ไม่ใชเ่ป้าหมายปลายทาง
(Warick Holder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai)

A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle.
ความรูเ้พยีงเล็กน้อยเพอืปฏบิตัมิคีา่มากกวา่ความรูม้หาศาลทอียู่เฉย ๆ
(Kahlil Gibran)

Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private.
ความรูเ้ป็นสนิทรพัยส์าํคญั แตบ่่อยครงัความรูเ้ป็นสงิฝังลกึและเป็นสนิทรพัยส์ว่นบุคคล

Knowledge is not what you know, but is what you do.
ความรูไ้ม่ใชเ่พยีงการรู ้แตเ่ป็นการกระทํา

Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather interactions 
    between people.

การถา่ยทอดความรูส้าํเรจ็ไดไ้ม่ใชเ่รอืงเกยีวกบัคอมพวิเตอรห์รอืเอกสาร แตเ่ป็นเรอืงของปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคน
(Mason & Mitroff, 1973)

Shift from error avoidance to error detection and correction
จงเปลยีนจากการหลกีเลยีงความผดิพลาด ไปสูก่ารคน้หาความผดิพลาดและแกไ้ข
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