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สรุ ปความรู้
สัมมนาเครื อข่ ายจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเป็ น KM Facilitator ครัง้ ที่ 1”
วันศุกร์ ท่ ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้ องประชุมปรี ดี พนมยงค์ ชัน้ 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
....................................................
วิทยากรโดย
1. อาจารย์มณฑล สรไกรกิตกิ ลู

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. นางสาววรรณา เลิศวิจิตรจรัส ผู้จดั การแผนงานสร้ างชุมชนการเรี ยนรู้ครูเพื่อศิษย์
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิว์ งศ์
3. นางสาวพรทิพย์ แก่งอินทร์

นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นางสาวทัศนีย์ ดาวเรื อง

หัวหน้ างานวางแผนและบริหารงานวิจยั
สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู ปแบบกิจกรรม
รู ปแบบกิจกรรมแบ่งเป็ น 2 ภาค คือ ภาคเช้ าเป็ นการสัมมนาเชิงวิชาการโดยอาจารย์มณฑล และ
นางสาววรรณา โดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น กับ ผู้เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามหัว ข้ อ เรื่ อ งที่ กํ า หนดไว้
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมาจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหน้ าที่สายสนับสนุนวิชาการ
รองลงมาคืออาจารย์ และมีนกั ศึกษาทังระดั
้ บปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาขอเข้ าร่ วมกิจกรรมเป็ น
กรณีพิเศษรวมจํานวนทังสิ
้ ้น 74 คน
ภาคบ่ายเป็ นการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการโดยแบ่งผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมเป็ น 2 กลุ่มตามความสมัครใจ
แยกเป็ น 2 ห้ อง ให้ วิทยากรรับเชิญประจํากลุ่มเล่าเรื่ องเพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ ด้านวิจยั ประกอบด้ วย
กลุม่ ที่ 1 อาจารย์มณฑลทําหน้ าที่เป็ น KM Facilitator และนางสาวทัศนีย์ เป็ นวิทยากรแบ่งปั นประสบการณ์
ด้ านการสนับสนุนการทําวิจยั และกลุ่มที่ 2 นางสาววรรณาทําหน้ าที่เป็ น KM Facilitator และนางสาว
พรทิพย์ เป็ นวิทยากรแบ่งปั นประสบการณ์ด้านการทําวิจยั
สรุ ปความรู้การสัมมนาเชิงวิชาการภาคเช้ า
คําถาม - การจัดการความรู้ คืออะไร สรุ ปความคิดเห็นประเด็นสําคัญจากผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมี
ดังนี ้
1. การจัดการข้ อมูล ข่าวสารเพื่อการประมวลผล

งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
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2. การจัดระบบความรู้เพื่อสามารถถ่ายทอดไปยังพนักงานใหม่ให้ สามารถทํางานได้ อย่างถูกต้ อง
3. การวางแผนการจัดการความรู้ด้านการทํางานให้ เป็ นระบบ ถ่ายทอดได้
4. การค้ นหา จัดเก็บความรู้ แบ่งปั นให้ คนอื่นฟั งให้ เกิดประโยชน์กบั องค์กร
5. การนําข้ อมูลที่ได้ มาแล้ วไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คําถาม - “คุณอํานวย (KM Facilitator) ควรมีทักษะอย่ างไร” สรุปความคิดเห็นประเด็นสําคัญ
จากผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีดงั นี ้
1. มีทกั ษะการคิดเชิงระบบและการเป็ นผู้ประสานงาน
2. มีการวางแผนการทํางานให้ เป็ นระบบภายใต้ สภาพการทํางานที่ซบั ซ้ อน
3. เป็ นผู้สร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ และชักชวนให้ สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
4. มีทกั ษะการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ
5. มีความพร้ อมรับรู้สงิ่ ใหม่ๆ สามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ ได้ กบั การทํางานในหน่วยงาน
6. เป็ นผู้ฟังที่ดีและเข้ าใจผู้อื่น เป็ น Coach ผู้อื่นได้
วิทยากรแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “คุณอํานวย (KM Facilitator)” เป็ นผู้อํานวยความสะดวก
ให้ กลุม่ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้วยความเรี ยบร้ อย ไม่หลุดประเด็น สร้ างบรรยากาศเชิงบวกและ
้ านที่ประสบ
มีความเป็ นกันเอง กระตุ้นให้ สมาชิกในกลุม่ ผลัดกันเล่าเรื่ องในหัวข้ อที่กําหนดอย่างทัว่ ถึงทังด้
ความสําเร็จและด้ านที่ประสบปั ญหาอุปสรรค หากสมาชิกกลุม่ ไม่ตงคํ
ั ้ าถาม คุณอํานวยสามารถตังคํ
้ าถาม
แทนโดยสมมติว่าตัวเองเป็ นสมาชิ กกลุ่มผู้หนึ่ง หรื อหากมีการตัง้ คําถามที่ ยังไม่ครอบคลุมหรื อไม่ตรง
้ าถามที่แสวงหาคําตอบเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกกลุม่ และเพื่อให้
ประเด็น คุณอํานวยสามารถตังคํ
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มากขึ ้นวิทยากรจึง
ฉายวีดีทศั น์สรุปสาระดังนี ้
จัดการความรู้ไปทําไม
ในภาคธุรกิจมีการจัดการความรู้ เพื่อให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ส่วนองค์กรทัว่ ไปมีการจัดการ
ความรู้เพื่อสร้ างบรรยากาศการทํางานที่ดีในองค์กร
ความรู้มี 2 ประเภท
1. ความรู้ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่สามารถอธิบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้
เช่น คูม่ ือปฏิบตั งิ าน หนังสือ ตํารา เป็ นต้ น

งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
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2. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ
บางครัง้ ก็ไม่สามารถถ่ายทอดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้
ความรู้ที่สําคัญส่วนใหญ่เป็ นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อยูใ่ นคนทํางานและผู้เชี่ยวชาญใน
้ จึงต้ องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดยจัดให้ คนมาพบกัน สร้ างความไว้ วางใจกัน และถ่ายทอด
เรื่ องนันๆ
ความรู้ ระหว่างกัน สาเหตุที่ การจัดการความรู้ ส่วนใหญ่ ไร้ พลัง และไม่สมดุลเนื่ องจากมี แต่การจัดการ
ความรู้ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) เพราะเข้ าถึงได้ ง่ายกว่าความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)
จะ “จัดการ” กับความรู้ 2 ประเภทนีอ้ ย่ างไร
ความรู้แบบ Explicit Knowledge (ความรู้ชดั แจ้ ง) เริ่ มจาก เรี ยนรู้ ยกระดับ -> รวบรวมจัดเก็บ ->
เข้ าถึงตีความ -> นําไปปรับใช้ แล้ วเรี ยนรู้เรื่ องใหม่ตอ่ ไปเป็ นวงจร
ความรู้แบบ Tacit Knowledge (ความรู้ฝังลึก) เริ่ มจาก มีใจแบ่งปั น -> เรี ยนรู้ร่วมกัน -> สร้ าง
ความรู้ยกระดับ -> นําไปปรับใช้ แล้ วเริ่ มแบ่งปั นเรื่ องใหม่ๆ ต่อไปเป็ นวงจร
โมเดลปลาทู
การจัดการความรู้ สามารถอธิ บายโดยใช้ แบบจําลอง“โมเดลปลาทู”ส่วนแรกได้ แก่ หัวปลา หรื อ
Knowledge (KV) หมายถึง เป้าหมายของการจัดการความรู้ เป็ นการตอบคําถามว่า ทํา KM ไปทําไมและ
เพื่ออะไรส่วนที่สองคือตัวปลา หรื อ Knowledge Sharing (KS) ให้ ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน ทักษะสําคัญที่ต้องใช้ คือ เปิ ดตา เปิ ดปาก เปิ ดหู เปิ ดใจ โดยใช้ วิธีการเล่า
เรื่ องความสําเร็ จและแนวทางการแก้ ปัญหาที่ได้ ผลสําเร็ จจากปั ญหาที่ผ่านมาแล้ วนํามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
กัน สิง่ สําคัญของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้คือ การสร้ างบรรยากาศที่เหมาะสม
ผู้ฟังต้ องมองผู้เล่าด้ วยแววตาที่แสดงความสนใจเพราะแววตาผู้ฟังสามารถสร้ างบรรยากาศได้ ไม่
้ บฟั งด้ วยความชื่นชม ยินดี เปิ ดใจกว้ างฟั งคนคิดต่างโดยไม่ยึดติดอยู่ใน
แยกวงเล่าแข่งกับผู้เล่า ตังใจรั
กรอบ แม้ ไม่ตรงกับสิง่ ที่ใจคิด เปิ ดใจรับฟั งเรื่ องเล่าให้ จบ เมื่อผู้ฟังๆจากใจ ผู้เล่าจะถูกกระตุ้นให้ พดู ได้ ลกึ ซึ ้ง
ขึ ้น ปล่อยความรู้ ฝังลึกออกมามากขึ ้น ผู้เล่าต้ องบรรยายให้ เห็นรายละเอียดและบรรยากาศของเหตุการณ์
แบบกระชับ และสุดท้ ายสิง่ ที่สําคัญที่สดุ คือ มีการเปิ ดใจ อยากแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ส่วนสุดท้ ายของโมเดลปลาทู คือ หางปลา หรื อ Knowledge Assets (KA) คือคลังความรู้ ทําให้
สามารถรวบรวมจัดเก็บความรู้ อย่างเป็ นระบบ ช่วยให้ การเผยแพร่ความรู้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คลังความรู้ที่ดีควรมีทงั ้ Explicit Knowledge, Tacit Knowledge และ References
การจัดการความรู้ 3 มุมมอง
การจัดการความรู้ที่สําคัญ 3 มุมมอง คือ 1) ความรู้ในกระดาษ (Body of Knowledge) 2) ความรู้
ในคน (Process of Knowing) 3) ความรู้ในเครื อข่าย (Learning Community)
งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
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การสร้ าง CoPs
CoPs หรื อ Community of Practices คือ การรวมตัวกันของหลายคนเป็ นชุมชน CoPs จะเกิดได้
ต้ องอาศัย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความสัมพันธ์ ที่ดี มีความสนิทสนม คุ้นเคย ไว้ เนื ้อเชื่อใจและรู้ สึก
ปลอดภัย 2) มีเรื่ องที่จะแบ่งปั นซึง่ เป็ นได้ ทงประสบการณ์
ั้
ความสําเร็ จหรื อเทคนิคการแก้ ปัญหาต่างๆ 3) มี
ความสนใจ/มีปัญหาร่วมกัน หรื อแสวงหาบางอย่างร่วมกัน
บุคคลสําคัญในการจัดการความรู้
1. คุณอํานวย (Facilitator) คือ ผู้ที่คอยชวนพูด ชวนคุยเพื่อสร้ างบรรยากาศในกลุม่ ให้ เป็ นกันเอง
2. คุณกิจ (Knowledge Practitioner) คือ สมาชิกในกลุม่ หรื อผู้ที่ขลุกอยูก่ บั เนื ้องานโดยตรง
เป็ นผู้นําเสนอความสําเร็ จหรื อการทํางานที่ภาคภูมิใจของตนเองผ่านการเล่าเรื่ อง
3. คุณลิขิต (Note-Taker) คือ ผู้จดประเด็น บันทึกความรู้จากเรื่ องเล่าของสมาชิกในกลุม่
สรุ ปความรู้การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารภาคบ่ าย
วิทยากรกําหนดใช้ หัวข้ อการทําวิจัยฝึ กปฏิบตั ิการ โดย นางสาวพรทิพย์ เล่าเรื่ องประสบการณ์
ผู้ทําวิจยั ในฐานะนักศึกษาปริ ญญาเอก และนางสาวทัศนีย์ เล่าเรื่ องประสบการณ์ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจยั ของมหาวิทยาลัย และให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเลือกเข้ ากลุม่ ตามความสนใจ
กลุม่ นางสาวพรทิพย์ แก่งอินทร์
นางสาวพรทิพย์เล่าว่า ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ที่ปรึกษา สร้ างแรงบันดาลใจ
ให้ อยากศึกษาต่อตังแต่
้ สมัยศึกษาอยู่ระดับปริ ญญาตรี ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จนเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทและเอกที่เดิม อาจารย์แจ้ งให้ นกั ศึกษาทุกคนเขียนเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
และฝึ กการเขียนบทความทางวิชาการตังแต่
้ เริ่ มเข้ าศึกษา โดยนัดประชุมนักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่ในกลุม่
เดียวกันเป็ นประจําสัปดาห์ละ 2 ครัง้ (ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง) เพื่อนําเสนอความก้ าวหน้ าผลงานและตอบข้ อ
ซักถามจากคนในกลุ่มซึ่งเป็ นฝึ กการพูดในที่ สาธารณะ เป็ นการสร้ างความผูกพันระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์และระหว่างนักศึกษาด้ วยกัน คุณสมบัติสําคัญของอาจารย์ที่ปรึ กษาที่มีส่วนผลักดันให้ นกั ศึกษา
ประสบความสําเร็ จ คือ
1. เป็ นนักวางแผน/บริ หารจัดการที่ดี และเป็ นตัวอย่างที่ดีในการมีวินยั และแบ่งเวลาถูกต้ อง
2. มีทกั ษะการสื่อสารด้ วยคําพูด
3. สร้ างความมัน่ ใจและให้ กําลังใจนักศึกษา
หลังจากนัน้ นางสาววรรณาเชิญสมาชิกกลุ่มตังคํ
้ าถามจากเรื่ องที่ฟัง บางครัง้ จะทวนคําถามโดย
ปรับข้ อความใหม่ แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของการตังคํ
้ าถามที่สะท้ อนสถานะของผู้ถาม เช่น ผู้เป็ น
งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
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อาจารย์ จะสนใจเทคนิคการดูแลนักศึกษาให้ ประสบความสําเร็ จ แต่ผ้ เู ป็ นนักศึกษาจะสนใจเทคนิคการ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างนักศึกษาด้ วยกันโดยเฉพาะเรื่ องที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ กบั นักศึกษา
รุ่ นพี่ที่ไม่ยอมให้ คําแนะนํ าหรื อให้ คําแนะนําที่คลาดเคลื่อน หากใช้ คําถามปลายเปิ ด (อย่างไร) จะต้ อง
กําหนดกรอบของคําถามเพื่อให้ ผ้ ตู อบสามารถตอบได้ หลีกเลี่ยงการใช้ คําถามปลายปิ ด (ไม่ / ไม่ใช่) แต่ละ
ประโยคไม่ควรมีหลายคําถามเพราะทําให้ เกิดความสับสนทังผู
้ ้ ถามและผู้ตอบ การตังคํ
้ าถามจึงเป็ นทักษะที่
ต้ องฝึ กฝน
นอกจากนี ้ นางสาววรรณาขอให้ สมาชิกกลุ่มเขียนคําถามในกระดาษที่แจกให้ แล้ วนํามาอ่านให้
ผู้อื่นฟั งเพื่อช่วยกันพิจารณาว่าเป็ นคําถามที่ชดั เจนหรื อเป็ นคําถามที่จะได้ คําตอบที่ผ้ ถู ามต้ องการหรื อไม่
และเริ่มต้ นใช้ คําถามที่คดั เลือกแล้ วมาถามนางสาวพรทิพย์อีกครัง้ หนึง่
กลุม่ นางสาวทัศนีย์ ดาวเรื อง
นางสาวทัศนีย์เล่าว่า การวิจยั คือ การประมวลความรู้ การเลือก KM ควรเลือกสิ่งที่เราอยากทํา
เป็ นเรื่ องที่ไม่ซบั ซ้ อนมากนักเพื่อให้ เราเกิดความเข้ าใจและเน้ นเรื่ องการนําไปใช้ ประโยชน์
สํ า นั ก งานบริ ห ารงานวิ จั ย มี ห น้ าที่ ส นั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย โดยเฉพาะนั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ซึ่ ง ขาด
ประสบการณ์ ด้านการทําวิจยั ปั ญหาที่พบคือการเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับการจัดสรรทุนวิจยั ยังไม่ได้
มาตรฐาน สํานักงานจึงจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจยั โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์
มาเล่าประสบการณ์การเขียนโครงการและทําความเข้ าใจกับเกณฑ์ต่างๆ หลังจากนัน้ ติดตามว่าผู้เข้ ารับ
การอบรมมีการเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนวิจยั หรื อไม่ หากโครงการที่ส่งมาสมควรต้ องปรับแก้ ก็จะมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้ ข้อเสนอแนะต่อไป
สิ่งสําคัญสําหรับการทํางานคือ การปลูกฝั งให้ เจ้ าหน้ าที่มีใจรักในงานที่ทํา มีการทํางานเป็ นทีม
และทํางานแบบพี่น้อง รวมถึงการนํา KM มาเป็ นส่วนหนึง่ ของการทํางานประจําวัน
สรุ ปสิ่งที่จากการแบ่ งกลุ่มปฏิบัตกิ าร
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ เห็นตัวอย่างจริงของการทําหน้ าที่ KM Facilitator หรื อคุณอํานวย และมี
โอกาสฝึ กเป็ น KM Facilitator ในบรรยากาศจริง
2. คุณสมบัตสิ ําคัญของคุณอํานวย (KM Facilitator) คือ มีทกั ษะชวนพูด/ชวนคุยเพื่อสร้ าง
บรรยากาศในกลุม่ ให้ เป็ นกันเอง ให้ เกียรติผ้ ูมาบอกเล่ าประสบการณ์ กระตุ้นสมาชิกกลุ่ม
ให้ ผลัดกันซักถามในหัวข้ อที่กําหนดอย่างทัว่ ถึงทังด้
้ านประสบความสําเร็จและด้ านประสบ
ปั ญหาอุปสรรค สามารถตัง้ คําถามแทนสมาชิกกลุ่มเพื่อแสวงหาคําตอบที่เป็ นประโยชน์
แก่ สมาชิกกลุ่มโดยสมมติวา่ ตัวเองเป็ นสมาชิกกลุม่ ผู้หนึง่
………………………………
งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
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