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สรุปการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกรางโครงการนํารอง 
เครือขายการจัดการความรู 
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2545 

ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแควร  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 
ผูรวมประชุม 
 กลุมจัดการความรูระดับประเทศ 

1. นพ.วิพุธ  พูลเจริญ   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
2. คุณศรายุธ กัลยาณมิตร  กรมองคการระหวางประเทศ 
3. นพ.สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ   กระทรวงสาธารณสุข 
4. คุณบังอร  ฤทธิภักดี  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
5. คุณนรินรัตน เชาวทอง  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 
6. คุณพัทธิณี พิเศษพงษา  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

 กลุมจัดการความรูระดับจังหวัด 
1. พระมหา ดร.บุญชวย สิรินธโร  เครือขายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ 
2. คุณทองดี  โพธิยอง   ผูนําชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
3. คุณมะลิอร แกนทาว  ผูนําชุมชนจังหวัดขอนแกน 
4. ครูสุรินทร  กิจนิตยชีว  ผูนําชุมชนจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
5. คุณทรงพล เจตนาวนิชย  สถาบันชุมชนทองถิน่พัฒนา 
6. นพ.บัญชา พงษพานิช  นักพัฒนาทองถิ่น จ.นครศรีธรรมราช 
7. คุณประดิษฐ นิจไตรรัตน  สสส.  

 กลุมจัดการความรูระดับชุมชน 
1. คุณสุเทพ  ไชยขันธุ   สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
3. ผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม  ผูนําชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. คุณวินัย  สะมะอุน   รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามฯ 
5. ครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ ์  สถาบันภูมิปญญาทองถิน่อีสานใต 
6. คุณอาทิตย แดงพวงไพบูลย  การศึกษาโดยครอบครัว 
7. คุณประสิทธ์ิ จิ๊งะ   คณะกรรมการกลางอิสลามฯ 
8. คุณการัน  พุมออน   คณะกรรมการกลางอิสลามฯ   

 กลุมจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย 
1. รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. คุณเทวินทร ขอเหนี่ยวกลาง  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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3. นพ.อภินันท อรามรัตน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5. ดร.ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
6. คุณพรธิดา วิเชียรปญญา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 กลุมจัดการความรูระดับ NGO 
1. คุณธวัชชัย โตสิตระกูล  มูลนิธิสายใยแผนดิน 
2. คุณกําราบ พานทอง  สถาบันศานติธรรม 
3. คุณสันติ  จิตระจินดา  สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 
4. คุณมัทนา  ถนอมพันธุ  สมาคมสรางสรรคไทย 
5. คุณวีรพงษ เกรียงสินยศ  มูลนิธิสุขภาพไทย 
6. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ ์  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 
7. ดร.สุทธิลักษณ สมิตะศิริ   สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหิดล 
8. คุณสุพัตรา อติโพธ์ิ   สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน 
9. คุณเฉลิมพล พลมุข   มูลนิธิธรรมรักษ วัดพระบาทน้ําพุ 
10. คุณประภา คงปญญา  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
11. คุณยุทธดนัย สีดาหลา   สสส. 

 กลุมจัดการความรูระดับโรงเรียน 
1. อ.ครรชิต  เหงกระโทก  โรงเรียนบานหนองแดง 
2. อ.ประยูร  กิติวงศ   โรงเรียนบานสบขุน 
3. อ.พรรณี  กลิ่นศรีสุข  โรงเรียนบานใหมราษฎรดํารง 
4. อ.สมบูรณ  แตงเกลี้ยง  โรงเรียนบานบกเกาหอง 
5. อ.อดิเรก  บุญคง   โรงเรียนบานระกา 
6. คุณสุนทร  สุจริตฉันท  เทศมนตรีฝายการศึกษา เทศบาลนครนนทบุร ี
7. คุณโอภาส เชษฐากุล  ผูประสานงานเครือขายโรงเรยีน สสส. 
8. คุณเบญจมาศ นิ่มสุวรรณ  เทศบาลนครนนทบุร ี
9. พญ.พรรณพิมล หลอตระกูล  สสส. 
10. คุณศรินทิพย จานศิลา   สสส. 

 กลุมจัดการความรูระดับหนวยงานราชการ 
1. นพ.ลือชา  วนรัตน   สํานักวิชาการสาธารณสุข 
2. คุณปริศนา พงษทัดศิริกุล  สํานักนายกรัฐมนตร ี
3. คุณพรรณี  แกนสุวรรณ  สํานักนโยบายและแผน 
4. คุณสุนัย  เศรษฐบุญสราง  กระทรวงสาธารณสุข 
5. นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร  สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ 
6. คุณนฤมล  บุญไทย   สสส. 

 กลุมจัดการความรูทีเ่ชื่อมโยงกับส่ือมวลชน 
1. คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
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2. คุณภัทระ  คําพิทักษ  หนังสือพิมพมติชน 
3. คุณจรัญ  รุงมณี   สมาคมนักหนงัสือพิมพภูมิภาคแหงประเทศไทย 
4. คุณจุฬาลักษณ ภูเกิด   บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 
5. คุณนันญา  พันธเจรญิ  หนังสือพิมพคมชัดลึก 
6. คุณเถกิง  สมทรัพย  บริษัท ว็อชด็อก จํากัด 
7. คุณอัมพา  สันติเมทินีดล  หนังสือพิมพบางกอกโพสต 
8. คุณรุงรวี  เฉลิมศรีภิญโญรัช หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
9. คุณรุจ  เรืองมณี   สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
10. คุณวิมลพร ใบสนธิ   สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
11. คุณสิริรัตน ตรัยตรึงตรีคูณ  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
12. คุณอภิญญา ตันทวีวงศ  สสส. 
13. คุณอิสริยา วรมาลี   สสส. 

 กลุมจัดการฐานขอมูล 
1. รศ.นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม  นักวิชาการอิสระ 
2. คุณศุภชัย  พงศภคเธียร  
3. ผศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย   คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4. คุณนิธิ  บรรลุพนัธุนาถ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5. คุณเรวดี  ประเสริฐเจรญิสุข  คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชน 
6. ทพ.กฤษดา เรืองอารรีัชต  สสส. 

 สวนกลาง 
1. นพ.สุภกร  บัวสาย   สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
2. คุณเพ็ญศรี สงวนสิงห  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
3. ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง            สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.) 
4. ศ.นพ.วิจารณ พานิช   สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 
5. คุณขวัญชนก โชติชวง   สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

 
 

1. ความเปนมา 
“สุขภาพ” หมายความถึง สุขภาวะทั้งดานกาย จิตวิญญาณ และสังคม อันเปนองครวมในวิถีชีวิตของ

ประชาชน  ซึ่งการพัฒนาไปสู “ชีวิตที่อยูดีมีสุข” นั้นสุขภาพตองเกี่ยวโยงอยางซับซอนกับแงมุมตาง ๆ ของ
สังคมไทย   ความซับซอนของปญหาสุขภาพที่เกี่ยวโยงกับปญหาสังคม  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชความรูเปน
ปจจัยหลัก (Knowledge-based society)  ที่จะเคลื่อนสังคมไปสูแกปญหาและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะตองมีการจัดการความรู
ดังกลาว  จึงไดเชิญ ศ.นพ. วิจารณ  พานิช  ที่ปรึกษาพิเศษ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเปนผู
วางรากฐานของระบบการจัดการความรู  ซึ่งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผานมาไดมีการประชุมระดมความคิดโดยได
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เชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน  สถาบันและองคกรชุมชน ตาง ๆ มารวมกันหาแนวทางการจัดการความรู โดยมี 
ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  เปนประธานการประชุม   

สําหรับการประชุมในครั้งนี้จะเปนการระดมสมองเพื่อหาความชัดเจนของการจัดการความรู ยกราง
โครงการนํารอง และแสวงหาแนวรวม   เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือตามบริบทของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ 9 
กลุม ไดแก : 

1. กลุมจัดการความรูระหวางประเทศ  2.กลุมจัดการความรูระดับจังหวัด 
 3.   กลุมจัดการความรูระดับชุมชน   4. กลุมจัดการความรูระดับ NGO 
 5.   กลุมจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย  6. กลุมจัดการความรูระดับโรงเรียน 
 7.  กลุมจัดการความรูระดับหนวยงานราชการ 8. กลุมจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับสื่อมวลชน 

9. กลุมจัดการฐานขอมูล 
 
2. สรุปประเด็นสําคัญ 

2.1  ศ.นพ.วิจารณ  พานิช    กลาววา ความรูเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และมีอยูทั่วไปในทุกสวน
ของสังคม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการความรูใหสอดรับกับการเคลื่อนไหวของสังคม
และการเมือง (ดังทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี)  และใชการจัดการความรู
ที่ไดเปนเครื่องมือแกปญหาของประเทศ  และเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการความรูไดจริง ในทาง
ปฏิบัติจึงสมควรตองสรางเครือขายและกลไกเพื่อใหเกิดการพัฒนาความรูกอน ซึ่งอาจเรียกวา 
“สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อการพัฒนา (สจค.)”    โดยมีวัตถุประสงคและหลักการ
ดําเนินการของสถาบันฯ ดังนี้ 
2.1.1     วัตถุประสงคของการจัดต้ัง สจค. 

1. เพื่อสงเสริมการจัดการความรูในสังคมไทย ใหบูรณาการในงานประจํา  สงเสริมใหเกิดเปน
เครือขายการจัดการความรู  และมีเปาหมายถึงระดับที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ที่เห็นคุณคาของการจัดการความรูและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบของการจัดการความรูขององคกร หรือการจัดการความรูในประเด็น 
(issue)  ตาง ๆ ในสังคม 

3. เพื่อพัฒนาศาสตรและทักษะวาดวยการจัดการความรูในสังคมไทย 
4. เพื่อพัฒนาและสงเสริมนักจัดการความรู 
5. เพื่อพัฒนาระบบ ICT (Information & Communication  Technology) เปนเครื่องมือในการ

จัดการความรู 
2.1.2 หลักการดําเนินการของ สจค. 

1. ดําเนินการเองนอยที่สุด 
2. มุงสงเสริมการสรางเงื่อนไข หรือสภาพแวดลอม ใหเอื้ออํานวยตอการจัดการความรูหรือให

เกิดความจําเปนที่จะตองมีการจัดการความรู 
3. มุงใหเกิดการนํากระบวนการตาง ๆ ไดแก การทําวิจัย การตกผลึกความรูที่ไดจากงานประจํา 

บุคคล และขอมูลที่มีอยู หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสมขององคกร   มาเปนเครื่องมือใน
การสรางความรู 
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4. มุงใหเกิดการจัดการความรูที่มีอยูแลว ดวยวิธีการคนหา รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุงและจัด
หมวดหมู เพื่อสังเคราะหใหเหมาะสมสําหรับผูใชในบริบทตาง ๆ  

5. มุงใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู (หรือบางสวนอาจจําเปนตองปกปด) และมีการนํามา
ประยุกตใชในการทํางาน 

  
 อยางไรก็ตามจุดเนนที่ควรคํานึงถึงกอนในอันดับแรกคือ การจัดการความรูที่มีอยูในตัวคน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่มีอยูในกลุมรากหญาของประเทศ  ซึ่งจะตองอาศัยกลไกทางเทคโนโลยีและการ
วิจัยเพื่อใหความรูนั้นไหลเวียนและแลกเปลี่ยนระหวางกลุมผูมีความรูและกลุมรากหญาของประเทศ (การ
ไหลเวียนแลกเปลี่ยนระหวางดิน-ฟา)  
 
2.2  ครูบาสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์    มีแนวความคิดวา มาตรฐานคุณภาพ ชีวิตและวิถีชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความรูที่มีอยูในปจจุบันเปนความรูที่ถูกแปรจากความรูที่มีคุณคาไปเปนความรูที่
มีมูลคาแลว เนื่องจากเรานําเขาความรูจากตางประเทศ  มิไดสรางฐานความรูของเราขึ้นเอง  ดังนั้นควรที่
จะตองเรงใหเกิดการจัดการความรูแทที่สามารถนํามาใชแกปญหาสังคมของเราไดจริง 

 
3. สรุปภาพรวมการประชุมกลุมยอย 

3.1  วัตถุประสงคของการประชุมกลุมยอย 
1. เพ่ือหานิยามการจัดการความรูของแตละกลุม สําหรับใชในการทํางาน 
2. เพ่ือยกรางโครงการนํารอง (1 ป) ของแตละกลุม 
3. เพ่ือแสวงหาวธิีการทํางานของ สจค. 
4. เพ่ือแสวงหาแนวรวมและผูทํางานการจัดการความรู 

3.2  ขอสรุปที่ไดจากการประชุมกลุมยอย 9 กลุม 
3.2.1  นิยามการจัดการความรู   

นิยามที่ 1 อาจแบงไดเปน 3 กลุมคือ 
1.1 เปนการสรางศักยภาพและทางเลือกของคน ใหรูจักเลอืกสูชีวติที่ดีกวา 
1.2 เปนการสรางจิตวิญญาณใหเกิดการแบงปนความรู 
1.3 เพ่ือเพ่ิมคุณคาแกภารกิจองคกร 
นิยามที่ 2  หมายถึง การจัดการใหมีการรับรูความจริง สรางความรู สังเคราะหความรูให
เหมาะสมกับการใชงาน  นําความรูไปใชในการปฏิบัติ  มีการเรียนรูในการปฏิบัติ  มีการ
สรางความรูในการปฏิบัติ มีการประเมินผลการปฏิบัติ  มีการเอาผลการประเมินมาสูการ
เรียนรูรวมกัน  เพ่ือยกระดับปญญาของผูเกี่ยวของทั้งหมด  เอาปญญายกระดับกลับไปใช
ในการปฏิบัติ  (ศ.นพ.ประเวศ  วะสี) 
นิยามที่3   หมายถึง ความสามารถที่จะพิจารณาขอมูลขาวสาร ปรากฏการณและความรูอ่ืน
ไดอยางเหมาะสมในบริบท เพ่ือความเขาใจในทางปฏิบัติไปในทางใดทางหนึ่ง 
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3.2.2 องคประกอบ/กิจกรรมทีเ่ก่ียวของกับการจัดการความรู 
 ตองสอดคลองกับความตองการของผูนําความรูไปใช โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของ
ชนบท 

 มีชองทางการเขาถึงแหลงความรูที่หลากหลาย เชน เอกสาร  ฐานขอมูล 
 มีกระบวนการที่สําคัญคือ วธิีการในการเก็บรวบรวมความรู   การสังเคราะห  ตรวจสอบ
ความถูกตอง  กอนการนําไปใชประโยชน 

3.3 แผนงาน/โครงการนํารอง (1 ป) 
     โดยรวมแลวแตละกลุมมีเปาหมายที่ชัดเจนพอสมควร ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 
 

เปาหมายของโครงการ กลุมที่เกี่ยวของ 
1. เพ่ือเสนอแนะนโยบายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

กลุม จค.ระหวางประเทศ 
กลุมหนวยงานราชการ 
กลุมเชื่อมโยงกับสื่อมวลชน 

2. เพ่ือใหเกดิระบบรวบรวมขอมูลความรู กลุมหนวยงานราชการ 
กลุมเชื่อมโยงกับสื่อมวลชน 

3. เพ่ือใหเกดิคนที่มีคุณภาพ กลุม จค.ระดับจังหวัด 
กลุม จค. ระดับมหาวิทยาลัย 
กลุม จค.ระดับโรงเรียน 
กลุม จค. ระดับหนวยงานราชการ 

4. เพ่ือใหเกดิเครือขายการจัดการความรู กลุม NGO 
กลุมเชื่อมโยงสื่อมวลชน 

5. เพ่ือใหเกดินักจัดการความรู กลุม NGO 
 

3.4 ลักษณะกิจกรรมที่สําคัญในแผนงาน/โครงการ 
 มีการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Interactive forum) 
 มีระบบการรวบรวมขอมูล ทั้งขอมูลที่เปนเอกสารและขอมูลที่อยูกับตัวบุคคล 
 มีการสังเคราะหและสงผานความรูเพ่ือนําไปใชประโยชน 
 พัฒนาขีดความสามารถขององคกร/เครือขายใหเปนหนวยเรยีนรูและจัดการความรูที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.5 ลักษณะโครงการนํารองที่ควรจดัการความรู 
 นโยบายของรฐั  เชน ยาเสพติด  โรคเอดส 
 ภูมิปญญาชาวบาน 
 ปญหาและความตองการของชุมชน 
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 การจัดการความรูแบบเนนกระบวนการเรียนรู 
 การจัดหลักสูตรทองถิ่น 
 การจัดทําฐานขอมูลพ้ืนฐาน 

 
4. สรุปประเด็นจากเวทีอภิปรายกลุมใหญ 

4.1  บทบาทของ สจค.    
4.1.1    ประกอบดวยบทบาทหลัก 3 บทบาท คือ 

 กระตุน (Catalyst) 
 สรางศักยภาพ (Capacity  building) 
 เปนที่ปรึกษา (Consultancy) 

4.1.2 บทบาท 3 ไม 4 ควร  ดังน้ี 
 3 ไม      : -    ไมเปนหนวยจัดการความรูเสียเอง 

- ไมสรางระเบยีบที่ยากตอการดําเนินงานตอหนวย จค. 
- ไมครอบงําหนวย จค. จนหมดอิสระที่ควรจะเปน 

 4 ควร    : -    ควรสนับสนุนหนวย จค. ใหหลากหลาย  ทุกระดบั 
- ควรใหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อเสริมสรางหนวย จค. 
- ควรเสริมหนวย จค.ใหมีศักยภาพ สรางองคความรูได 
- ควรสนบัสนุนงบประมาณตามความจําเปน 

4.2  ลําดับข้ันของการจัดการความรู 
 จัดการความรูในบริบทของกลุมตนเองกอน หลังจากนั้นจึงขยายรวมกับบริบท
อ่ืน ๆ  

 เนนโครงการจัดการความรูในระดับรากหญาเปนลําดับแรก 
 เนนกระบวนการจัดการความรูและประสบการณในตัวบุคคลกอน เชน ใช
วิธีการบันทึกเรื่องสําคัญเปนเอกสาร วิดีทัศน เน่ืองจากเปนการจัดการที่ยาก
ที่สุด  สวนความรูที่อยูในรูปเอกสารใหใชบรรณารักษศาสตรจัดการ 

 เชื่อมโยงหนวยจัดการความรูที่มีอยูแลว โดยคํานึงถึงสถานการณที่เปนจริง 
และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เชน เครือขายสุขภาพ   เครือขาย
นักวิชาการ  เครือขายผูสื่อขาว  เปนตน 

 รวบรวมความรูเรื่องสุขภาวะแบบไทย เพ่ือแสดงความเปนไทย เนนมิติดาน
วัฒนธรรมและสุขภาพจิต 

 เขาถึงงาย  ชัดเจน  ไมซับซอน และสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง 
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5. ขอสรุปที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกรางโครงการนํารองเครือขายการจัดการความรู 
 องคกรที่เอ้ือตอการจัดการความรู จะเปนองคกรที่มีโครงสรางเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization)  คือ มีการแบงปนความรู ถายทอดและเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง ซ่ึง
ตัวชี้วัดการจัดการความรูในแตละองคกรจะแตกตางกัน เชน ในภาคธุรกิจ ตัวชี้วัด คือ สินคาหรือนวัตกรรม 
เปนตน  
 เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันและยกระดับความรูเดิมเปนความรูใหม องคกรจะตองปรับวิธี
คิดใหม นําความรูใหมน้ันมาลองปฏิบัติจริงเปนวัฏจักร 
 ในมุมมองของการจัดการความรูของกลุมยอย  ศ.นพ.วิจารณ  พานิช ไดสรุปแนวคิดออกเปน 3 
แนวคิด อยางไรก็ตามแนวคิดที่ สจค. เห็นสมควรที่จะสนับสนุนและจะเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม คือ 
เนนการจัดการความรูที่ยึดองคกรหรือประเด็นเปนหลัก  และจากการนําเสนอการจัดการความรูแนวคิดทั้ง 
3 แนวคิดไดแก 

 แนวคิดที่ 1   ยึดองคกร   เชน  องคการบริหารสวนตําบล, โรงเรียน  และยึดประเด็น 
เชน  ปญหาความยากจน    เปนหลัก 

 แนวคิดที่ 2 เนนการจัดการความรูเพ่ือใชประโยชนเอง หรือเพ่ือใหผูอ่ืนนําไปใช
ประโยชน 

 แนวคิดที่ 3   เนนจัดการความรูเอง หรือใหผูอ่ืนจัดการความรูให 
 
6.  สรุปภาพรวมการจัดการความรูของ สจค. 

 
  
  
                    

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอมูลดิบ  
(data) 

สารสนเทศ 
(Information) 

ความรู 
(Knowledge) 

ปญญา 
(Wisdom) 

    ประมวลผล กลั่นกรอง 
บูรณาการความรู
หลาย ๆ ศาสตร 

สจค. 
เคร่ืองมือ 

การจัดการความรู 

เคร่ืองมือหนุน  ระบบการจัดการ 
 ทุน 
 เทคโนโลย ี

วัฒนธรรมองคกร 

เครือขายการ
จัดการความรู 

สังคมนําไปใช
ประโยชน 
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7. แนวทางการดําเนินการในข้ันตอไป 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ขอใหผูเขารวมประชุมนําแนวคิดการจัดการความรูที่ไดจากการประชุม
ปฏิบัติการในครั้งน้ี ไปประมวลผลเพื่อนําเสนอขอเสนอโครงการจัดการความรู มายัง ศ.นพ.
วิจารณ  พานิช ตอไป 

 
 
 
 

ศ.นพ.วิจารณ  พานิช และ น.ส.ขวัญชนก  โชติชวง 
ผูสรุปการประชุม 


