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องคกรเคออรดิคกบัการจัดการความรู (8) 
 
 ในตอนนี้ขอเสนอเร่ือง การจัดการความรูภาคปฏิบัต ิ    ซ่ึงจากการปฏบิตัิงานสงเสริมการ
จัดการความรูมา 2 ปเศษ   ผมสรุปวาการที่หนวยงานและบคุคลตาง ๆ มุงศึกษาทาํความเขาใจเร่ืองการ
จัดการความรูโดยการอานหนังสือและฟงการบรรยายเกี่ยวกับการจดัการความรูนัน้ เปนการเสยีเวลาเปลา 
ไมเกิดประโยชนอันใด  ประโยชนของการจัดการความรูจะเกิดขึ้นตอเม่ือมีการปฏิบัติเทานั้น 
 และที่สําคัญอกีประการหนึ่ง จะเขาใจเร่ืองการจัดการความรูอยางแทจรงิได ตองเปนความ
เขาใจผานการปฏบิตัิ  ผานประสบการณตรงของตนเอง    เปน “ความรูมือหนึง่” ไมใช “ความรูมือสอง” 
ที่ผานการบอกเลาหรือตีความโดยผูอื่น 
 กลาวอยางน้ี ไมไดหมายความวา “ความรูมือสอง”  ไมสําคัญ   ความรูที่ผานการตีความโดยผูอื่นมี
ความสําคัญและมีประโยชน  แตไมสําคัญเทาความรูที่เกิดขึ้นจากภายในกาย – ใจ – สมอง ของเราเอง   
ผานประสบการณของเราเอง 
 ในการดําเนินการจัดการความรู  ผูดําเนินการจัดการความรู คอื “คุณกิจ” หรือผูทํากิจกรรมน้ัน ๆ    
ดังน้ันตองวางเปาหมายให “คุณกิจ” เปนผูดําเนินการจัดการความรู 
 เร่ิมโดยการทํา “หัวปลา” ใหชัด     “หัวปลา” หมายถึง เปาหมายของการดําเนินการจัดการความรู  
ตาม “โมเดลปลาท”ู  ซึ่งประกอบดวย สวน “หัวปลา” (Knowledge Vision), “ตัวปลา” (Knowledge Sharing) 
และ “หางปลา” (Knowledge Assets)  
 การจัดการความรูตองเริ่มท่ีการทําให “หัวปลา” ชัด  มีเปาหมายของการจัดการความรูท่ีชัดเจน  
และที่สําคัญ คือ ตองเปน “หัวปลา” ที่รวมกันกําหนดโดย “คุณกิจ”, “คุณอํานวย”, และ “คุณเอือ้”(ระบบ)  
 คนระดับผูปฏิบัติงานคอื  “คุณกิจ” ตองมีความรูสึกเปนเจาของ “หัวปลา” คือ มีความเชื่อ เห็นคุณคา
ตอการบรรลุเปาหมาย “หัวปลา” วาจะเกดิประโยชนตอตนเอง ตอหนวยงานของตน ตอองคกร และตอสังคม 
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มีความเชือ่ลึกเขาไประดับจติใจ  ระดับคณุธรรม ศีลธรรม     ถาสามารถสรางกระบวนการใหเปน “หัวปลา” 
ในระดับคุณคาเชนน้ีได การจัดการความรูจะมีพลังมาก 
 และในทํานองเดียวกัน “คุณอํานวย” (Knowledge Facilitator) และ “คุณเอื้อ” (ระบบ) (CKO – 
Chief Knowledge Officer) ก็ตองเปนเจาของหวัปลาดวยเชนเดียวกนั   โดยทั้ง “คุณเอือ้” และ “คุณอํานวย” 
จะตองรวมกันจัดกระบวนการพฒันา “หัวปลา” ใหมีความชัดเจน สอดคลองกบัวิสยัทัศนขององคกร  และ
เปน “หัวปลา” ท่ีมีพลังในระดับคุณคา 
 จัดอยางไร    “คุณเอือ้” และ “คุณอํานวย” ตองคิดเอาเองนะครับ     แตละองคกรจะตองใชวิธีการ
แตกตางกัน 
 สรุปวา การดาํเนินการจัดการความรูข้ันที่ 1 คือ การทาํให “หัวปลา” มีความชัดเจน และมีพลัง 
 ข้ันตอนที่ 2 คือ การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) “ตัวปลา” และ “หางปลา” โดย “คุณอํานวย” และ “คุณ
เอือ้”  
 โปรดสังเกตนะครับ  เราไมฝก “คุณกิจ” ซึ่งเปนผูจัดการความรูตัวจริง  แตเราฝก “คุณอํานวย” และ 
“คุณเอือ้”  ใหเขาใจหลักการและวิธีดําเนนิการจัดการความรู สําหรบัใหเปนผูไปเปนพี่เลี้ยงใหแก “คุณกิจ” 
 เราจะไมเนนการบรรยายเรื่องการจัดการความรูใหแก “คุณอํานวย” และ “คุณเอือ้” เพราะวาไม
จําเปน  เราจะเนนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดังนั้นเราจึงมุงไปที่การฝกปฏิบติัเลย 
 “ตัวปลา” คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) และ “หางปลา” คือ ขุมความรูหรือคลัง
ความรูเพือ่การบรรล ุ“หัวปลา” 
 ในการฝกปฏบัิตินี ้เราหยบิ “กลองดวงใจ” ของการจดัการความรูมาลูบคลําเลยนะครับ  เราจะ
ไมมัวรายรําวนไปเวยีนมา  แตจะพุงตรงเขาไปที ่“หัวใจ” ของการจัดการความรูเลยทีเดียว 
 “หัวใจ” คือ ความสําเรจ็     การจัดการความรูมีความเชื่อหรอืสมมตฐิานที่ยิ่งใหญและแตกตางจาก
การเรียนรูอื่น ๆ   ตรงที่เชือ่วามีความรูอยูท่ัวไปในการปฏบิตั ิ    ในการปฏิบตัิใด ได “ผลเลิศ” หรือ
ผลสําเรจ็ที่นาภาคภูมิใจ  ทีน่ั่นมีความรูท่ียอดเยี่ยมเพือ่การบรรล ุ“หัวปลา” เล็ก ๆ นั้น    หากเอาผูมีความรู
จากหลากหลายพื้นท่ี หลากหลายมุมมอง หลากหลายประสบการณมาแลกเปลีย่นเรียนรูกัน กจ็ะเกิดการ
ยกระดับความรู  และสามารถบันทึกออกมาเปนขุมความรูไวใชงานและยกระดับความรูตอไป 
 ดังนั้น การฝกปฏิบตัิของ “คุณอํานวย” และ “คุณเอือ้” จงึเปนการนําเอาผลสําเรจ็ในเรื่อง “หัวปลา” 
มาแลกเปลีย่นเรียนรู (Knowledge Sharing) กัน      สคส.ใชเคร่ืองมือ “ธารปญญา” เพือ่การแลกเปลี่ยน
เรียนรูนี ้  ผูสนใจอานไดจากเว็บไซต www.kmi.or.th  
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 การฝกปฏิบัตขิอง “คุณอํานวย” และ “คุณเอือ้” มีวัตถุประสงคเพือ่ใหเกิด 
(1) ความเขาใจเร่ืองการจัดการความรู ในลักษณะที่เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงของตนเอง 

ไมใชจากคําบอกเลาของผูอืน่ 
(2) เรียนรูทักษะที่สําคัญตอการจัดการความรู จากประสบการณตรง เชน 

- การสรางบรรยากาศที่เปนอิสระ  ที่เปดกวาง ไมถูกกดทับดวยความสัมพันธเชิงอํานาจ 
- สุนทรียสนทนา (dialogue) 
- การฟงอยางลกึซึ้ง (deep listening) 
- การพูดออกมาจากใจ  ไมใชผานการกรองความคิด 
- การคิดเชิงบวก (positive thinking) การใชพลังของความชื่นชม (appreciative inquiry) 
- การใชพัลังของความแตกตางหลากหลาย 
- การเลาเร่ือง (storytelling) 
- เปนตน 

(3) เห็น “ทุนความรู” ที่มีอยูในองคกร และเห็นโอกาสในการยกระดับ “ทุนความรู” หรือ “ทุนปญญา” 
ในองคกรขึ้นไปอยางไมมีจดุสิ้นสุด 

(4) เห็นลูทางในการไปดําเนินการจุดประกาย ริเร่ิมและสงเสริมใหเกิดการจัดการความรูโดย “คุณ
กิจ” 

 
ท่ีจริงการฝกปฏิบติัแก “คุณอํานวย” และ “คุณเอือ้” ซึ่ง สคส. ใชเวลา 1 วันนั้น เปนการยอกจิกรรมที่

ควรใชเวลา 1 ป มาไวในเวลา 1 วัน จึงเปนแคการ “ทําแบบฝกหัดเบ้ืองตน” เทานั้น    การเรียนรูหลักการ, 
ทักษะ และเคล็ดลับตาง ๆ ในการสงเสริมการจัดการความรูของ “คณุอํานวย” และ “คุณเอือ้” จะตองดําเนิน
ตอไปไมมีจบสิ้น 
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หมายเหต ุ  
ขอประชาสัมพันธ http ://blog-for-thai-km.blogspot.com ซึ่งเปน weblog ที่ผมเขยีนแบบบันทกึ

ความคิดเร่ืองการจัดการความรู สําหรับเผยแพรแกสังคมไทยโดยทั่วไป 
 


