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เครื่องมือชุดที่ 1 : ธารปญญา
เครื่องมือจัดการความรูชุดธารปญญา ประกอบดวย
1. ตารางแหงอิสรภาพ
2. ธารปญญา
3. บันไดแหงการแลกเปลี่ยน
4. ขุมความรู
5. พื้นที่ประเทืองปญญา
เครื่องมือจัดการความรูชุดนี้ เหมาะสําหรับการดําเนินการจัดการความรูที่ทําเปน
เครือขายขององคกรหรือหนวยงานที่มภี ารกิจประเภทเดียวกัน ดังนั้นในบทความนี้ คําวา
“เครือขาย” จึงหมายถึงเครือขายขององคกรที่เขามารวมแลกเปลีย่ นเรียนรูหรือจัดการความรู
ดวยกัน และคําวา “กลุม” หรือ “ทีมงาน” หมายถึงกลุมคนภายในองคกรเดียวกันหรือหนวยงาน
เดียวกันที่รว มปฏิบัติงานประจํา และดําเนินการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนั้น ๆ
บุคคลสําคัญที่เปนผูใชเครือ่ งมือจัดการความรูชุด “ธารปญญา” นี้ ไดแก
1. ผูจัดการเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM Network Manager) ทํา
หนาที่จัดระบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู (จัดการความรู) ของเครือขาย
2. ผูจัดการระบบจัดการความรูขององคกร (CKO, Chief Knowledge
Officer) ทําหนาที่จัดระบบจัดการความรูในองคกร และจัดการใหเอื้อตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
3. ผูอํานวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นเรียนรู (Knowledge
Facilitator) ของหนวยงานยอย หรือของขีดความสามารถหลัก (core
competence) เรื่องใดเรื่องหนึ่งขององคกร ซึ่ง สคส. เรียกคนกลุมนี้วา “คุณ
อํานวย” (ผูอํานวยความสะดวก)
4. ผูปฏิบัติงานและปฏิบตั ิกิจกรรมจัดการความรู ซึ่ง สคส. เรียกวา “คุณกิจ” (ผูทํา
กิจกรรม)
บุคคลที่สําคัญที่สุดในกิจกรรมจัดการความรูคือ "คุณกิจ"
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เครื่องมือชุดนี้อาจใชไดกับการดําเนินการจัดการความรูขององคกรขนาดใหญองคกรเดียว
เปนการภายใน โดยที่องคกรนั้นมีหนวยงานยอยจํานวนมาก เชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชเครื่องมือทั้ง 5 ชนิดเปนการกระทําระหวางหนวยงานยอยขององคกร

การดําเนินการจัดการความรูตามแนว สคส.
ความรูภายนอก
คน
วัฒนธรรม

กําหนดเปา
หมายของงาน

Tools/ICT
ควา

เลือก

ใช

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ยกระดับความรู

จัดเก็บ จัดระบบ ปรับปรุง

คน

คลังความรู

บรรลุเปาหมาย
ของงาน
วัด

การดําเนินการจัดการความรูมี 2 แกน คือแกนงาน กับแกนความรู เชื่อมตอกันดวย
วงจรใชความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และยกระดับความรู วงจรนี้หมุนอยางตอเนื่องเพื่อขับดัน
เปาหมายของงานไปสูผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนแกนนอนหรือแนวราบ สวนแกนตั้งหรือแนวดิ่งเปน
แกนของความรู มีการเลือกเฟนหาความรูจากภายนอก ทั้งที่เปนความรูชัดแจง (Explicit
Knowledge) และความรูในคน (Tacit Knowledge) มาปรับใช และเมื่อใชและ
ยกระดับความรูจากประสบการณในการทํางาน ก็จัดเก็บเขาคลังความรูขององคกร ในลักษณะที่
เก็บใหคนงาย มีการจัดหมวดหมู คนมาใชงานและปรับปรุงไดตลอดเวลา
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นอกจากแกนหลัก 2 แกนแลว ยังมีแกนทะแยง ซึ่งมีความสําคัญตอพลังของการ
จัดการความรู ไดแก คน วัฒนธรรม และเครื่องมืออํานวยความสะดวกตอการแลกเปลีย่ น
เรียนรู
คุณสมบัติสําคัญของคน คือความมีใจที่เปดกวาง มีทักษะในการรับฟงและเขาใจผูอื่น
ยอมรับความแตกตาง วัฒนธรรมทีส่ ําคัญคือวัฒนธรรมแนวราบ ใหความเปนอิสระและ
อํานาจตัดสินใจแกพนักงานทุกระดับ เครื่องมือที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู นอกจาก
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศแลว ทักษะในการสื่อสารและรับสารของคน ก็ถือเปนเทคโนโลยีที่
เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
คนไทยโดยทั่วไปมักเขาใจผิด วาการจัดการความรูเปนเรื่องของ “ผูมีความรู” นําความรู
มาจัดระบบเพือ่ ใหผูอื่นนําไปใชประโยชน แนวความคิดเชนนี้มีสวนถูกสักประมาณรอยละสิบ
แตอีกรอยละเกาสิบไมถูกตอง เนื่องจากการจัดการความรูที่แทจริงเปนเรื่องของกลุมผู
ปฎิบัติงานภายในองคกร หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง รวมกันจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อสรางความรูจากประสบการณในการทํางานรวมกันสําหรับนํามาใชปรับปรุงงาน และ
เพื่อยกระดับความสามารถในการเฟนหาความรูจากภายนอกเขามาใชในการทํางาน โดยที่มี
เปาหมายของงานในระดับทีเ่ กิดผลสัมฤทธิ์อยางนาภาคภูมิใจ ไปสูการสรางนวัตกรรมจากการ
ทํางาน และมีการสั่งสมความรูสําหรับการทํางานไวภายในองคกรหรือหนวยงานหรือกลุมผู
ปฎิบัติงาน ในรูปของ คลังความรูท ี่มีระบบการจัดเก็บใหคนหามาใชไดอยางสะดวก คนหาได
ตลอดเวลาไดทันทีทตี่ องการ และมีการปรับปรุงคลังความรูในทันสมัยอยูเสมอ ไมเปนความรูที่
เกาเก็บหรือลาสมัย
การจัดการความรูเปนเครื่องมือ (means) ไมใชเปาหมาย (end) เปนเครื่องมือ
สําหรับใชและสรางเสริมพลังที่มีอยูตามธรรมชาติของมนุษย คือพลังสรางสรรคและพลังทวีคูณ
(synergy) จากการรวมหมู เพื่อบรรลุผลสําเร็จในงานหรือเปาหมายรวมกัน โดยใชพลัง
ปญญาของกลุมที่มารวมตัวดําเนินการจัดการความรู หรือเรียกในชือ่ ที่เหมาะสมกวาวา
“แลกเปลี่ยนเรียนรู” โดยที่กลุมมีทักษะในการใชพลังปญญาทั้งของบุคคลภายในกลุม และของ
บุคคลภายนอกกลุม หรือภายนอกหนวยงาน
หัวใจของการจัดการความรูคือคน หรือในความเปนจริงคือกลุมคน เพราะหัวใจของการ
จัดการความรูคือการแลกเปลี่ยนรียนรูระหวางกลุมคนที่ทํางานดวยกัน คําหลักของการจัดการ
ความรูมี 3 คํา คือ คน งาน และ ความรู การจัดการความรูเริ่มตนที่งาน ไมใชเริ่มตนที่
ความรู คือเริม่ ตนที่การกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิข์ องงานในระดับสูงสงหรือนาภาคภูมิใจ ผู
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ตามหลักของการจัดการความรู จะตองมองความรูอยางเปนอนิจจัง คือความรูเปนสิ่งที่
เกาเร็ว ลาสมัยงาย กลุม ผูจัดการความรูจะตองฝกฝนและพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน
การยกระดับความรู หรือเลือกใชความรูที่ “ล้ําหนา” อยูเสมอ เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของตน หรือเพื่อสรางความสามารถในการปรับตัวของกลุม ตน
การดําเนินการจัดการความรู มองในมุมหนึ่ง เปนการแขงกับตนเองคือเปนการ
ประยุกตใชความรูที่ใหมสดอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนางานของตนเองอยางไมหยุดยั้ง แตมองใน
อีกมุมหนึ่ง การจัดการความรูเปนการตอสูรับมือกับสถานการณภายนอก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วและพลิกผัน การดําเนินการจัดการความรูจึงตองมีการตรวจสอบความรูเกี่ยวกับ
สถานการณภายนอกอยูตลอดเวลา นํามาเปนองคประกอบเชิงบริบทแวดลอม สําหรับใช
กําหนดเปาหมายและกําหนดวิธีการพัฒนางานของกลุมหรือของหนวยงาน
มองอีกนัยหนึ่ง การจัดการความรูเปนกระบวนการนําทุนปญญา (Intellectual
capital) ไปสรางมูลคาและคุณคา (Value) และในขณะเดียวกันทุนปญญาก็เพิ่มพูนขึ้นดวย
กระบวนการนี้เปนวงจรไมรูจบ มีการหมุนเปนเกลียวความรู (Knowledge spiral)
ยกระดับเปนพลวัต
มองในอีกมุมหนึ่ง การจัดการความรูเปนกระบวนการใชงานและความรูเ ปนเครื่องมือ
พัฒนาคน พัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร และพัฒนาความเปนชุมชนในที่ทํางาน หรือ
เปนการสรางที่ทํางานใหเปนสวรรค
นอกจากงาน คน ความรู และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแลว องคประกอบทีส่ ําคัญ
ของการจัดการความรูคือวัฒนธรรม การจัดการความรูที่จะประสบความสําเร็จตองการ
วัฒนธรรมองคกรที่มีการสือ่ สารหลายทิศทาง เนนการสื่อสารแนวราบ มีการเปดเผยขอมูล
ความรู และสารสนเทศมีการไหลเวียนภายในองคกรอยางอิสระ พนักงานมีความไวเนื้อเชื่อใจซึง่
กันและกัน สามารถเปดเผยความในใจตอกันและกันได ยอมรับขอคิดเห็นที่แตกตาง เปด
โอกาสใหพนักงานสามารถตัดสินใจริเริ่มทดลองวิธีการใหม ๆ ในการปฎิบัติงานของตน ภายใต
ขอบเขตวาหากการทดลองนั้นลมเหลวก็จะไมเกิดผลเสียหายมากนัก มีการยอมรับความ
ผิดพลาดวาเปนครู เปนตน
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เครื่องมืออํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งตอ
ผลสําเร็จของการจัดการความรู เครื่องมือนี้คือ “พื้นที่” สําหรับใหคนไดมาสัมผัสทํา
ความคุนเคยและแลกเปลีย่ นเรียนรู ขอคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน พื้นที่มี 2
แบบคือพื้นทีจ่ ริง กับพื้นที่เสมือน พื้นที่จริงไดแกหองกาแฟ การกินอาหารรวมกัน เปนตน
เพื่อใหคนไดพดู คุยพบปะแลกเปลี่ยนกัน พื้นที่เสมือนคือพื้นที่บนเทคโนโลยีสอื่ สารและ
สารสนเทศ ซึ่งอาจไดแกอินทราเน็ต เว็บไซต เว็บบอรด และซอฟทแวรชนิดตาง ๆ ที่ชว ย
การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยใหเขาถึงคลังความรูของหนวยงาน และคนหาความรู
ภายนอกไดอยางสะดวกรวดเร็ว
การจัดการความรูจึงไมใชการจัดระบบความรูใหผูอื่นใช ไมใชการจัดความรูเขาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใหบริการ แตเปนการดําเนินการเพื่อใหงานมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
โดยมีการสรางและใชความรูเพิ่มขึ้น หรือเปนความรูท ี่ยกระดับขึ้น เปนการดําเนินการกับ
ความรูสว นที่เกี่ยวของหรือแนบแนนกับงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในทีมงาน มีการนํา
ความรูมาใชประโยชนผานการเฟนหา (Capture), สราง (Create), กลัน่ กรองหรือตก
ผลึก (Distill), แลกเปลี่ยน (Share), ประยุกตใช (Use), และยกระดับ
(Leverage) เปนกระบวนการที่มีววิ ัฒนาการและยกระดับอยูต ลอดเวลา
การจัดการความรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาผลงานและพัฒนาคน เปนเครื่องมือทําสิ่งที่
ไมคาดคิดวาจะทําได เปนเครื่องมือใชความรูของทั้งโลก เปนเครือ่ งมือดึงศักยภาพของคนและ
ทีมงานออกมาใช และเปนเครื่องมือเพื่อความอยูรอดขององคกรในสถานการณที่พลิกผัน
การจัดการความรูเปนทักษะถึง 90 สวน เปนทฤษฎีเพียง 10 สวน ดังนั้นการจัดการ
ความรูจึงอยูในลักษณะ “ไมทํา ไมรู” การฟงคําบรรยายไมสามารถนําไปสูความสามารถในการ
ดําเนินการจัดการความรู จะทําเปนตองผานการฝก คนระดับลางหากผานการฝกจะ
ดําเนินการจัดการความรูได แตอาจอธิบายไมได การจัดการความรูที่แท จึงเปนการ
ดําเนินการโดยผูปฏิบตั ิงานรวมกัน เพื่อผลงานของกลุมที่เรียกวา Demand – side
Knowledge Management การจัดการความรูสวนนี้เปนองคประกอบ 90 สวนของ
การจัดการความรู อีก 10 สวนเปน Supply – side Knowledge Management
ซึ่งเปนการดําเนินการอํานวยความสะดวก (Facilitation) ตอการดําเนินการจัดการความรู
โดยผูปฏิบตั ิ

ความรู 2 ยุค
ความรูยุคที่ 1 เริ่มเมื่อ 500-600 ปกอน เมื่อเริ่มมีแทนพิมพ ทําใหสามารถ
ตีพิมพความรูอ อกเผยแพรไดอยางกวางขวาง ความรูเ หลานี้มักสรางโดยนักวิชาการ เปน
ความรูที่เนนเหตุผล ผานการพิสูจนตามหลักวิชาการ เนนความรูเฉพาะดานหรือเฉพาะสาขา
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ความรูยุคที่ 2 เปนความรูที่มีอยูในผูปฏิบตั ิ เกิดจากประสบการณตรง พิสูจนได
จากการที่งานประสบผลสําเร็จ ยิ่งถาผลงานสูงสงยอดเยี่ยม ยิ่งแสดงวามีความรูพ ิเศษ เปน
ความรูที่แนบแนนอยูกับงาน และอยูในคนหรือกลุมคนรวมกัน เปนความรูบูรณาการ ไม
จําแนกเปนสาขาวิชา เรียกความรูชนิดนี้วา ความรูใ นคน หรือ Tacit knowledge
ที่จริงความรูยคุ ที่ 2 นี้ คือความรูยุคที่ 0 (ศูนย) คือมนุษยเราใชความรูแบบนี้มาชานาน
กอนจะเกิดความรูยุคที่ 1 จากความกาวหนาของเทคโนโลยีการพิมพ ความเคยชินตอความรูย ุคที่
1 ทําใหมนุษยละเลยความรูยุคที่ 0 ไป จนเพิ่งมาคนพบใหมเมื่อประมาณ 15 ปมานี้
ในการดําเนินการจัดการความรู ตองรูจักใชความรูทั้ง 2 ยุคใหเสริมซึ่งกันและกัน โดย
จะตองเนนที่ความรูยุคที่ 2 ใหมาก

ความรู 2 ประเภท
ความรู 2 ประเภทไดแก ความรูในคน (Tacit knowledge) กับ ความรูใน
กระดาษ (Explicit knowledge)
ความรูในคน อยูในสมอง, ใจ, และมือของคน เชื่อมโยงกับประสบการณ ความเชื่อ
คานิยม เปนความรูที่เจาตัวไมสามารถถายทอดออกมาเปนถอยคําไดทั้งหมด ยิ่งถายทอดมา
เปนขอเขียนยิง่ ทําไดนอยลง เปนความรูที่บางกรณีเจาตัวก็ไมรวู าตนเองมีความรู ตอเมื่อ
สถานการณจวนตัวจึงทําได ซึ่งแสดงวามีความรู
ความรูในคนมีลักษณะจําเพาะตอสถานการณหรือบริบท (Context – specific) ไม
เปนความรูสากล
ความรูในกระดาษ หรือ ความรูชัดแจง อยูในตํารา เอกสาร วารสาร คูมือ
ซีดี-รอม อินเตอรเนต คอมพิวเตอร ฐานขอมูล มักเปนความรูสากลไมจําเพาะบริบท
ในความคิดเชิงจัดการความรูยุคปจจุบัน เชื่อกันวาความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีทั้งสวนทีช่ ัด
แจง (Explicit) และสวนที่ฝงอยูในคน (Tacit) และในการจัดการความรูตอ งรูจักใชความรู
ทั้ง 2 ชนิดอยางสมดุล และรูจักหมุนเกลียวความรูระหวางความรูทั้ง 2 ชนิด
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ตารางแหงอิสรภาพ
ตารางแหงอิสรภาพเปนตารางสําหรับประเมินตนเอง (หมายถึงประเมินขีดความสามารถ
ของกลุม) วามีขีดความสามารถหลัก (Core Competence) เพื่อการบรรลุเปาหมายทีพ่ ึง
ประสงคในระดับใด
ตารางแหงอิสรภาพมีหัวใจ 4 ประการที่สมั พันธเกี่ยวเนือ่ งกัน
1. ขีดความสามารถ (Competence) หมายถึงขีดความสามารถในการบรรลุ
เปาหมายที่พงึ ประสงค ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ
- การปฏิบตั ิจริง (action)
- ความรูความเขาใจ (understanding)
- ความเชื่อ คานิยม (value)
2. เปาหมายทีพ่ ึงประสงค (objective, goal) ที่มีความชัดเจน พุงเปา อยู
ภายใตทิศทางและวิสัยทัศนหลักขององคกร เปนเปาหมายที่ทรงพลัง เปน
เปาหมายรวมกันของกลุมผูป ฏิบตั ิ มีความลึกเขาไปถึงระดับจิตใจ คุณคา และความ
เชื่อ แตในขณะเดียวกันก็มีความชัดเจนเปนรูปธรรม วัดได
3. การประเมินตนเอง นี่คอื ที่มาของชื่อ “ตารางแหงอิสรภาพ” เพราะการที่กลุม
ผูปฏิบตั ิงานรวมกันเปนผูดาํ เนินการประเมินระดับขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ของกลุม เปนกิจกรรมแหงความเปนอิสระ และตองการจิตวิญญาณแหงความเปน
อิสระ ความมั่นใจ และการรับฟงซึ่งกันและกัน
การประเมินตนเอง เปนกิจกรรมที่สมาชิกกลุมงานทํารวมกัน เพื่อนํามาใช
ประโยชนของกลุม ไมใชเพื่อเอาไวอวดผูอื่น ไมใชเอาไวใหผูประเมินภายนอกดู
ความคิดและความเชื่อเชนนี้คือที่มาของคําวา “อิสรภาพ” ซึ่งหมายความวา
ปลดปลอยจากอํานาจครอบงํา
4. ตาราง ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ คือขีดความสามารถระดับเริ่มตน (1) ไปจนถึง
ระดับสูงยิ่ง (5) โดยที่กลุมผูปฏิบตั ิเปนผูร วมกันกําหนดกฎเกณฑของระดับขีด
ความสามารถเอง นี่คือความหมายของคําวา “อิสรภาพ” แตก็เปนอิสรภาพที่อิง
ฐานความรู คือความรูชัดแจง (explicit knowledge) จากเกณฑความสามารถหรือ
คุณภาพที่มีผูกําหนดไวแลว เชน ในกรณีของเครือขายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความรูชัดแจงชุดหนึ่งไดจากหนังสือ “มาตรฐาน HA และเกณฑพิจารณา : บูรณาการ
ภาพรวมระดับโรงพยาบาล” จัดพิมพโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(พรพ.) ความรูชัดรูแจงอีกชุดหนึ่งไดจากเอกสาร “Health Care Criteria for
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จะเห็นวา ตารางแหงอิสรภาพเปนเครื่องมือในการทําความรูจักตนเอง เพื่อนําไปสู
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา “ขีดความสามารถ” ที่จําเพาะตองานที่กลุมมีเปาหมาย
บรรลุความเปนเลิศ ขีดความสามารถที่กลาวนี้เปนขีดความสามารถบนฐานของการ
ปฏิบตั ิ ความเขาใจ และความเชื่อ ที่อยูบนฐานของความรู ทั้งที่เปนความรูชัดแจงและ
ความรูในคน และที่ชัดเจนที่สุด ตารางแหงอิสรภาพเปนเครื่องมือในการวัด
(measurement) เพื่อการประเมินตนเอง
หัวใจของตารางแหงอิสรภาพมี 4 หอง และรวมกันเปนหนึ่งเดียว
จะใชตารางแหงอิสรภาพประเมินขีดความสามารถซ้ําบอยแคไหน ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของผูปฏิบัติเอง

ธารปญญา
ธารปญญา (River Diagram) เปนผังแสดงการกระจายของระดับขีดความสามารถ
หลักของหนวยงานที่มารวมเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับขีดความสามารถหลักที่นํามา
ลงในผัง มาจาก “ตารางแหงอิสรภาพ” หรือตารางระดับขีดความสามารถหลักเพือ่ การบรรลุ
เปาหมายที่พงึ ประสงค นั่นเอง ความกวางของ “ลําธาร” เปนตัวบอกความแตกตางในระดับขีด
ความสามารถหลักของหนวยงานสมาชิกเครือขาย ระดับขีดความสามารถดานใดขององคกร
สมาชิกอยูคอนมาทาง “ฝงเหนือ” องคกรนั้นก็จะอยูในฐานะ "ผูแบงปน" ความรูด านนั้น ระดับ
ขีดความสามารถดานที่อยูคอนมาทาง "ฝงใต" บอกใหรูวาในดานนัน้ องคกรอยูในฐานะ "ผู
เรียนรู"
องคกรสมาชิกแตละองคกรจะเปนผูแบงปนความรูในบางความสามารถหลัก และใน
ขณะเดียวกันก็เปนผูเรียนรูใ นบางความสามารถหลัก และที่สําคัญแมในขีดความสามารถหลักที่
ขีดความสามารถขององคกรอยูที่ระดับ 5 และองคกรทําหนาที่เปนผูแบงปนในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู องคกรก็จะไดเรียนรูเพิ่มขึ้นในกระบวนการที่องคกรทําหนาทีเ่ ปนผูแบงปน
ความรูในกระบวนการ “เพื่อนชวยเพื่อน” (Peer Assist)
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ธารปญญา เปนเครื่องมือใหผูจัดการเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM Network
Manager) มองเห็นภาพรวมของขีดความสามารถหลักของเครือขาย และขณะเดียวกันก็ชวย
ใหสมาชิกของเครือขายมองเห็น “ตําแหนง” ของตนภายในกลุมไดโดยงาย และเห็นไดเปนราย
ขีดความสามารถหลัก ดังตัวอยางภาพ “ธารปญญา” กลุมเครือขายจัดการความรูใน
โรงพยาบาล 15 โรง (เครือขายสมมติ) และ “เสนความรู” ของโรงพยาบาลที่ 1 ดังนี้

โรงพยาบาลที่ 1 อาจตั้งเปาของการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในชวง 8 เดือน
ตามเสนประ จะเห็นวา “ธารปญญา” และ “เสนความรู” เปนเครื่องมือที่ชวยใหสมาชิกหรือ
ผูปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลที่ 1 มีเปาหมายรวมกัน พุงเปาไปที่การปรับปรุงขีดความสามารถหลัก
ที่ 13 และ 16 เปนเปาหมายสําคัญ
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บันไดแหงการแลกเปลี่ยน
บันไดแหงการแลกเปลี่ยน (Ladder Diagram) เปนผังแสดงระดับความสามารถ
ปจจุบัน กับระดับความปรารถนาที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแตละองคกรที่เปนสมาชิก
เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ในขีดความสามารถหลัก (core competence) เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ดังตัวอยางรูปบันไดแหงการแลกเปลี่ยนขีดความสามารถหลัก ดานสิทธิผูปว ยของ
โรงพยาบาล 15 โรง ในเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูขางลาง
าง
โรงพยาบาลในพื้นที่สีชมพู ไดแกโรงพยาบาลที่ 1, 3, 7, 2, 9 เปนโรงพยาบาลกลุมที่มี
ความตองการเรียนรูสูงในเรือ่ งสิทธิผูปว ย และโรงพยาบาลที่ 5, 8, 10, 11, 13, 14, 12 เปน
โรงพยาบาลกลุมที่ทําหนาทีแ่ บงปนความรูในเรื่องสิทธิผูปวย
ผูจัดการเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู และ “คุณอํานวย” ของโรงพยาบาลกลุมที่ตองการ
เรียนรูสูงในเรือ่ งสิทธิผูปว ย สามารถใชบันไดแหงการแลกเปลี่ยนเปนแนวทางชวยในการทํา
หนาที่ “แมสื่อ – พอสื่อ” (match – maker) จับคูทํากิจกรรม “เพื่อนชวยเพื่อน” (Peer
Assist) หรือกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

ระดับขีดความ
สามารถ
ปจจุบนั

ผูแ ลกเปลีย่ น

5
4 5, 8, 10, 11,
13, 14
3

4, 15

2

6

12
2, 9

ผูเ รียนรู

1
0

สิทธิผปู ว ย

1

3, 7

1

2

3

4

ความปรารถนาเพิม่ ระดับ
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บันไดแหงการแลกเปลี่ยนเปนเครื่องมือพุงความสนใจไปยัง “คูแลกเปลี่ยนเรียนรู” คือ
ระหวางโรงพยาบาลในพื้นที่สีชมพู กับโรงพยาบาลในพื้นที่สีเขียว

ขุมความรู
ขุมความรู (Knowledge Assets) เปนบันทึกความรูชัดแจง (Explicit
Knowledge) และแหลงความรูใ นคน (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับขีดความสามารถ
หลัก (core competence) เพื่อการบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค ขุมความรูเปนบันทึกของ
กลุมผูปฏิบตั ิงานในเรื่องนั้น ๆ เอง มาจากการคนควาจากแหลงภายนอก {ทั้งทีเ่ ปนความรูช ัด
แจง และความรูในคนที่เปนผูปฏิบตั ิในหนวยงานภายนอก และมาทํากระบวนการ “เพื่อนชวย
เพื่อน” (Peer Assist) แกทีมผูปฏิบตั }ิ และมาจากการถกเถียงแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเอง
ภายในทีมงาน
บันทึกขุมความรูสําหรับขีดความสามารถหลัก (core competence) เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง มาจากการตั้งคําถามวา
• ความรู (วิธีปฏิบัต,ิ ความเขาใจ, และคุณคา – ความเชื่อ) หลัก 10 ประการสําหรับ
การปฏิบตั ิงานตามขีดความสามารถหลักนี้คืออะไร
• จะหารายละเอียดของความรูนั้น ๆ ไดจากที่ไหน จากใคร
• ในการนําความรูนั้น ๆ มาใชภายในสถานภาพหรือบริบทของเรา จะตองคํานึงถึง
ปจจัยอะไรบาง
บันทึกขุมความรูควรมี 3 ชั้น เพื่อใหงายตอการใชงาน
• ชั้นแรก 10 ความรูหลัก
• ชั้นที่ 2 เรื่องเลา และคําพูดเกี่ยวกับความรูหลักแตละชิ้น
• ชั้นที่ 3 รายละเอียดของแตละเรื่องเลาหรือคําพูด อาจมีการอัดเสียงหรือถายวีดีโอ
คลิปไว
บันทึกขุมความรูมีไวสําหรับใชงานภายในองคกรหรือภายในทีมงาน สําหรับแตละคน
กลับมาทบทวน หรือรวมกันทบทวนเปนกลุม สําหรับการนําไปใชหมุนวงจร PDC(S)A ของ
การพัฒนาคุณภาพงาน และยังสามารถเอาไวแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับทีมงานของสมาชิกเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู ผาน “พื้นที่เสมือน” ไดดวย

12

พื้นที่ประเทืองปญญา
พื้นที่ประเทืองปญญา หรือพื้นที่แลกเปลีย่ นเรียนรู มี 2 ประเภท ไดแก (1) พื้นที่จริง
คือการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบพบตัว พบหนาซึ่งกันและกัน กับ (2) พื้นที่เสมือน
เปนการติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ อันไดแก อินเทอรเน็ต รวมทั้ง
โทรศัพทมือถือ
ตองใชพื้นทีท่ งั้ 2 ชนิดตามความเหมาะสม
บันทึกขุมความรูของแตละองคกร/หนวยงาน ที่เก็บไวในระบบคอมพิวเตอร หากเปดให
องคกร/หนวยงานในเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเขาไปศึกษาหาขอมูล ผานอินเทอรเน็ต และมี
“กระดานสนทนา” ใหเขาไปซักถามแลกเปลี่ยนความรูแ ละประสบการณซึ่งกันและกันได ก็จะเปน
ประโยชนตอการดําเนินการตามความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิข์ องงานของ
สมาชิกเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู

กิจกรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้น
กิจกรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือทั้ง 5 ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
(Knowledge Sharing) หรือการจัดการความรู (Knowledge Management)
ซึ่งมีกิจกรรมยอยมากมาย ไดแก
- การใชความรู เพื่อพัฒนางาน
- การยกระดับความรู ที่เปนความรูจําเพาะตอขีดความสามารถ (core
competency) ดานใดดานหนึ่ง
- การสรางความรู สําหรับนํามาทดลองใชงาน
- การสะกัด (externalize) ความรูออกมาจากคน
- การสังเคราะหความรู (combination) จากความรูหลายองคประกอบ
ไดเปนความรูท ี่ครอบคลุมกวางขวาง หรือลึกซึ้งยิ่งขึน้
- การซึมซับความรู (internalization) เขาไปในบุคคล, กลุมผูรวมกัน
ปฏิบตั ิงาน, และในกระบวนการทํางาน
- การสังสรรคแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูในคน (socialization)
- การประเมินความนาเชื่อถือ และความเหมาะสมของความรู
- การปรับปรุงความรูใหเหมาะสมตอสถานภาพหรือบริบทของงาน
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- การเสาะหาหนวยงานภายนอกที่มีผลการทํางานตามขีดความสามารถหลัก
(core competency) เปนเลิศ (best practice) สําหรับไปขอ
เรียนรู โดยการทํา กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (benchmarknig)
- การจัดกระบวนการ “เพื่อนชวยเพื่อน” (Peer Assist)
- การจัดกระบวนการ “เรียนรูระหวางทํางาน” (AAR, After Action
Review)
- การจัดกระบวนการ “เรียนรูหลังเสร็จงาน” (Retrospect) หรือสรุป
บทเรียน
- การจัดกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
- เกิด “ชุมชนนักปฏิบตั ”ิ (CoP, Community of Practice) ในบาง
ขีดความสามารถหลักที่มีความสําคัญตอองคกรสมาชิกเครือขาย
- เปนตน

การจัดการเครือขาย
1 มี “ผูจัดการเครือขาย” และสํานักงานผูจัดการเครือขาย ทําหนาที่
1.1 จัดประชุม CKO ของแตละองคกรที่เปนสมาชิกเครือขาย เพื่อสรางเครื่องมือ
ชุด "ธารปญญา" และใชเครื่องมือสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขาย
1.2 ประเมินภาพรวมของการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย และภายในองคกร
สมาชิก
1.3 ทําหนาที่ “พอสื่อ – แมสื่อ” ให “ผูตองการเรียนรู” กับ “ผูแบงปนความรู” ไดพบ
กัน
1.4 สรางระบบสื่อสารและสารสนเทศของเครือขาย สําหรับเปน “พื้นที่เสมือน” ของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับแลกเปลี่ยน “ขุมความรู” ซึ่งกันและ
กันระหวางสมาชิกของเครือขาย ระบบสื่อสารและสารสนเทศนี้ตองจัดในรูปแบบที่
งายตอการใชงานที่สุด ตามรสนิยมและความถนัดของ "คุณกิจ"
1.5 สราง “ความมีชีวติ ชีวา” ของการแลกเปลีย่ นเรียนรู ภายในเครือขายและโยง
ออกไปนอกเครือขาย
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2 แตละองคกรสมาชิกเครือขาย มี “ผูจัดการระบบการจัดการความรู” (CKO – Chief
Knowledge Officer) ทําหนาที่คลายผูจัดการเครือขายแตเปนหนาที่ภายในองคกร
ของตน
ผูจัดการระบบการจัดการความรูของแตละองคกรจะติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูจัดการ
ระบบการจัดการความรูขององคกรอื่นในเครือขาย และประสานงานกับผูจัดการเครือขาย
อยางใกลชิด
อาจมีการจัดตั้ง “ชมรม CKO” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูศาสตร
และศิลปของการทําหนาทีผ่ ูจัดการระบบการจัดการความรูขององคกร
3 แตละองคกรมีผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู หรือ “คุณอํานวย” สําหรับแต
ละหนวยงานยอย และ/หรือสําหรับแตละความสามารถหลัก (core competence)
ทําหนาที่กระตุน จุดประกาย อํานวยความสะดวก และเชื่อมโยงระหวางผูปฏิบตั ิงานที่
ดําเนินการจัดการความรูเพือ่ พัฒนางานของตน หรือที่ สคส. เรียกวา “คุณกิจ”
4 การจัดมหกรรมความรู หรือตลาดนัดความรู เพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จขององคกร
สมาชิกเครือขาย เพื่อกระตุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพื่อเปดโอกาสใหองคกร/หนวยงาน
หรือบุคคลภายนอกไดเรียนรูจากเครือขาย

หลักการใชเครื่องมือชุด สคส. 1 : ธารปญญา
หลักการสําคัญคือ ใหใชเครื่องมือนี้บนฐานของความคิด ความรู และปญญา โดยเนน
การปรับใชใหเหมาะสมตอสถานการณหรือบริบทของแตละเครือขายหรือแตละองคกร อยาติด
รูปแบบ
เครื่องมือของ สคส. จัดขึ้นเพื่อใหประเทศไทยไดมีเครื่องมือจัดการความรูที่เปนรูปธรรม
มีความชัดเจนจับตองได แตก็ยังเนนการเปนเครื่องมือเชิงความคิดหรือหลักการ ไมใชสตู ร
สําเร็จตายตัว

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) มีฐานะเปนโครงการอยูภายใต
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
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ตัวอยางของโครงการ/กิจกรรมที่ สคส. ดําเนินการหรือสนับสนุน ไดแก
1) การจัดการความรูเรื่องดินโดยชาวบาน อ.สตึก จ.บุรีรัมย นําโดยครูบาสุทธินันท ปรัชญ
พฤทธิ์ (www.shevalai.org)
2) การจัดการความรูเพื่อการทํานาในระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน โดยมูลนิธขิ าวขวัญ
จ. สุพรรณบุรี
3) โครงการ HKM พัฒนารูปแบบของการจัดการความรูในโรงพยาบาลภาคเหนือตอนลาง
(www.hkm.nu.ac.th)
4) ความรวมมือกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ใชการจัดการความรู
เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
5) ความรวมมือกับ กพร. เพื่อสงเสริมใหมีการใชการจัดการความรูเพือ่ พัฒนาใหหนวยราชการ
เปนองคกรเรียนรู
6) ความรวมมือกับ มสช. (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ) พัฒนาการจัดการความรูในหนวย
ราชการ เพือ่ สรางขีดความสามารถในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการสงเสริมสุข
ภาวะ (Healthy Public Policy)
7) ความรวมมือกับ สกอ., มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตัง้ เครือขายจัดการความรูเพือ่ คุณภาพมหาวิทยาลัย อยูระหวาง
การพัฒนาความรวมมือ และจะเปดรับสมาชิกเพิ่มขึน้ อีก
8) ความรวมมือกับองคกรตาง ๆ จัดการประชุมปูพื้นความรูดานการจัดการความรู หรือ
จัดการสัมมนาอบรมทักษะในการจัดการความรู เชน การประชุม "การจัดการความรูเพื่อ
การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อเสริมสรางสุขภาวะ" จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
ในวันที่ 9 กันยายน 2547 ในกรุงเทพมหานคร, การประชุม “ความรูและทักษะพื้นฐาน
สําหรับการจัดการความรู” จัดโดยศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่
26 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแกน และที่จะจัดโดย
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพในวันที่ 17 ธันวาคม 2547 ที่จังหวัดพิษณุโลก เปน
ตน
ในการดําเนินการสรางขีดความสามารถในการจัดการความรู สคส. มุงสงเสริมการสราง
ทักษะในการจัดการความรูของ “คุณกิจ” (ผูปฏิบัติจดั การความรู, Knowledge
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คําขอบคุณ
แนวความคิดในการพัฒนาเครื่องมือชุด สคส. 1 : ธารปญญา นี้ไดจาก
1. โครงการ AIDS Competence ของ UNAIDS;
www.unitar.org/acp/
2. หนังสือ Learning to Fly แตงโดย Chris Collison & Geoff
Parcell, 2001.
เครื่องมือชุด สคส. 1 : ธารปญญานี้ คอย ๆ ตกผลึกขึ้นใน สคส. จากการเรียนรูโดย
การปฏิบตั ิสงเสริมการจัดการความรู ผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการคนพบเครื่องมือชุดนี้ คือ
ดร.ประพนธ ผาสุขยืด
สคส. เกิดขึ้นไดโดยการสนับสนุนดานการเงินจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ดวยความเชื่อวาการจัดการความรูจะนําไปสูการสรางทุนปญญาใหแก
สังคม อันจะนําไปสูสุขภาวะของสังคมอยางยั่งยืน
วิจารณ พานิช
18 กรกฎาคม 2547

ธารปญญา
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