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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง “ความรู้เบือ้งต้นในการจัดการความรู้” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) 
 วจิารณ์  พานิช กล่าววา่ การจดัการความรู้   หมายถึง การยกระดบัความรู้ขององคก์ร เพื่อสร้าง
ผลประโยชน์จากตน้ทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้นและกวา้งขวาง ไม่สามารถใหค้  านิยาม
ดว้ยถอ้ยค าสั้น ๆ ได ้
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการความรู้ หมายถึง 
วธีิการจดัการขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ใหเ้ป็นระเบียบครบถว้นตามท่ีตอ้งการ ง่ายต่อการคน้หา แกปั้ญหาและ
พฒันางานเพื่อใหบุ้คลากรสามารถเติมเตม็ความรู้ในการปฏิบติังานได ้
 สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการความรู้ วา่หมายถึง กระบวนการน า
ความรู้ท่ีมีอยูห่รือเรียนรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร  โดยผา่นกระบวนการต่าง ๆ เช่น การ
สร้าง รวบรวม แลกเปล่ียนและใชค้วามรู้ เป็นตน้ 
 สันติ  บุญภิรมย ์ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการความรู้ วา่หมายถึง การรวบรวมเรียบรียงความรู้ท่ี
มีอยูเ่ดิม น ามาเขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ สังเคราะห์ พฒันาเป็นความรู้ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อนัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากการต่อยอดความรู้เดิมนัน่เอง 
 จากนิยามขา้งตน้ เม่ือพิจารณาโดยรวม พบประเด็นส าคญั 4 ประการ คือ 
 1. การจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์การบริหารจดัการ  
 2. การจดัการความรู้ตอ้งเป็นระบบและมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร 
 3. กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ในการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง                         
การรวบรวม การแลกเปล่ียนและการใชค้วามรู้ 
 4. การจดัการความรู้เก่ียวขอ้งและท าใหผ้ลการด าเนินงานขององคก์รดีข้ึน 
  สรุปแลว้ การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการในการน าความรู้ท่ีมีอยูห่รือ
เรียนรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร  โดยผา่นกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้าง การรวบรวม การแลกเปล่ียนและการใชค้วามรู้ 
 

องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ 
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 องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการความรู้ มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ คน เทคโนโลย ี
และกระบวนการจดัการความรู้ ( Knowledge Process)  องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ีจะตอ้งเช่ือมโยงและ
บูรณาการอยา่งสมดุล  โดย 
 1. คน ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผูน้ าความรู้ไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ 
 2. เทคโนโลย ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อใหค้นสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งน าความรู้ไป
ใชอ้ยา่งง่าย และรวดเร็วข้ึน 
 3. กระบวนการจดัการความรู้  เป็นการบริหารจดัการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปใหผู้ใ้ช ้
เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันานวตักรรม 
 องคป์ระกอบทั้ง 3 น้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล ดว้ยกระบวนการจดัการความรู้ 
ท่ีตอ้งกระท าร่วมกนั  ไม่ใช่กิจกรรมท่ีท าโดยล าพงัของคนคนเดียว ซ่ึงเป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 
ประการ คือ 1. การก าหนดความรู้หลกัต่องาน 2. การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 3. การปรับปรุงดดัแปลง 
หรือสร้างความรู้ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน  4. การประยกุตค์วามรู้ในงานของตน  5. การน า
ประสบการณ์จาการท างานและการประยกุตใ์ช ้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกดั “ขมุความรู้” ออกมา
บนัทึกไว ้ 6. การบนัทึก “ขมุความรู้”  “แก่นความรู้”  ไวใ้ช ้และปรับปรุงใหค้รบถว้น ลุ่มลึก และ
เช่ือมโยงกนั 
 ในองคก์รท่ีจดัการความรู้ จะตอ้งมีปณิธานมุ่งมัน่ร่วมกนั เพียรพยายามจดัการความรู้ท่ี
หลากหลาย  ใชค้วามรู้เป็นพลงัหลกัในการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย การ
จดัการความรู้ท่ีดี จึงบูรณาการอยูใ่นกิจกรรมหรืองานประจ า ไม่แยกส่วนออกมา ไม่ท าใหส้มาชิกใน
องคก์รรู้สึกวา่เป็นภาระเพิ่ม    
 
ประเภทของความรู้ 
 การจดัการความรู้ ไดแ้บ่งประเภทของความรู้ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นหลกัวชิา หลกัการ ทฤษฎี ไดม้าจาก
การศึกษา คน้ควา้ แลว้น ามาบนัทึกในรูปส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นท่ี
ปรากฏไดอ้ยา่งชดัเจน และไดมี้การจดัเป็นกลุ่ม หมวดหมู่ เพื่อใหส้ะดวกในการสืบคน้และใชป้ระโยชน์ 
ดงัจะเห็นไดจ้ากหอ้งสมุด หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
 2. ความรู้ท่ีฝังลึกในตวับุคคล (Tacit  Knowledge) เป็นความรู้จากประสบการณ์การปฏิบติังาน
ของบุคคล เช่น  วธีิการหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการในชั้นเรียน ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานใน
ชั้นเรียน และวธีิการแกปั้ญหาของครูผูป้ฏิบติังานในชั้นเรียน เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกความรู้เหล่านั้นไว ้
เพราะความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลอาจสูญหายไป เม่ือบุคคลยา้ยหรือเกษียณอายรุาชการไป ความรู้ท่ีอยูใ่น
ตวัตนท่ีไดบ้นัทึกไวเ้ป็นรูปเล่ม เป็นส่ือต่าง ๆ  ถือไดว้า่เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge) 
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โดยสรุปแลว้ ประเภทของความรู้  มี 2 ประเภท คือ  ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge) ) เป็น
ความรู้ท่ีเป็นหลกัวชิา หลกัการ ทฤษฎี ไดม้าจากการศึกษา คน้ควา้ แลว้น ามาบนัทึกในรูปส่ือต่าง ๆ และ
ความรู้ท่ีฝังลึกในตวับุคคล (Tacit  Knowledge) เป็นความรู้จากประสบการณ์การปฏิบติังาน           ของ
บุคคล ทุกองคก์รจึงตอ้งมีการจดัการความรู้โดยการสร้าง การรวบรวม การแลกเปล่ียนและการใชค้วามรู้
ทั้ง 2 ประเภท ดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2 

เร่ือง “วงจรของการจัดการความรู้” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
วงจรของการจดัการความรู้  เป็นรูปแบบการจดัการความรู้ซ่ึงถูกคิดข้ึนโดยบริษทั Xerox 

Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีมีการจดัการความรู้ภายในองคก์รอยา่งจริงจงัเป็นระบบ             
และประสบความส าเร็จเป็นอยา่งสูง รายละเอียดของวงจรการจดัการความรู้ น าเสนอดงัแผนภาพ 

 

วงจรการจัดการความรู้ (วงจร KM) 

 
แผนภาพ  วงจรของการจัดการความรู้ของบริษัท Xerox Corporation 

วงจรของการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย  6 องคป์ระกอบ  แต่ส่ิงแรกท่ีองคก์รทุกองคก์รจะตอ้ง
พิจารณา คือ “Desired State” หรือ “เป้าหมาย” ของการจดัการความรู้ท่ีองคก์รตอ้งการ ผูเ้ก่ียวขอ้งในทุก
ระดบัจะตอ้งมาช่วยกนัคิดวา่ตอ้งการผลลพัธ์อะไรจากการจดัการความรู้ โดยท่ีผลลพัธ์จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัทิศทางและเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์รได ้ ส าหรับรายละเอียดของ   6 องคป์ระกอบ  มี
ดงัต่อไปน้ี 

1) การจัดการการเปลีย่นแปลงและพฤติกรรม  องคก์รควรจะท าการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อย
ไป โดยเนน้ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงองคก์ร และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคก์รใหมี้การ
แลกเปล่ียนความรู้โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง  ตวัอยา่งของการจดัการการเปล่ียนแปลง
และพฤติกรรม  เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น) , โครงสร้าง

กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 
(Process and 

Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การจัดการเปล่ียนแปลง 
และพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior 
Management) 
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พื้นฐานขององคก์ร, ทีม/ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล , ก าหนดปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จชดัเจน  ก าหนดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2) การส่ือสาร เป็นหวัใจหลกัท่ีท าใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจถึงส่ิงท่ีก  าลงัจะเกิดข้ึน องคก์รตอ้งมี
การวางแผนการส่ือสารท่ีเป็นระบบและท าการส่ือสารอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองตราบเท่าท่ีองคก์ร
ตอ้งการใหก้ารจดัการความรู้และการแลกเปล่ียนความรู้เกิดข้ึนจนกลายเป็นวฒันธรรม  ส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้ง
ส่ือสาร เช่น กิจกรรมท่ีท าใหทุ้กคนเขา้ใจถึงส่ิงท่ีองคก์รจะท า  ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัทุกคน  แต่ละคนจะ
มีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร เป็นตน้ 

3) กระบวนการและเคร่ืองมือ  เปรียบเสมือนแกนหลกัของการจดัการความรู้ ซ่ึงจะประกอบดว้ย
กระบวนการและเคร่ืองมือต่าง ๆ  ช่วยใหก้ารคน้หา  เขา้ถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้สะดวกรวดเร็ว
ข้ึน การเลือกใชก้ระบวนการและเคร่ืองมือนั้น จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความรู้ ทั้ง 2 ประเภท คือ ความรู้ท่ี
ชดัแจง้ (Explicit  Knowledge) และ ความรู้ท่ีฝังลึกในตวับุคคล (Tacit  Knowledge) ลกัษณะขององคก์ร 
(ขนาด,  สถานท่ีตั้ง ฯลฯ)  ลกัษณะการท างาน  วฒันธรรมองคก์ร  ทรัพยากร  เป็นตน้ 

4)  การเรียนรู้  องคก์รจะตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัแนวทางและหลกัการของการจดัการ
ความรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัและหลกัการของการจดัการความรู้ โดย
การเรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึง เน้ือหา  กลุ่มเป้าหมาย  วิธีการ  การประเมินผลและปรับปรุง  ส าหรับบางองคก์ร
ท่ีมีการน าระบบเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นการจดัการความรู้ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
ใชร้ะบบหรือเทคโนโลยเีหล่านั้นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

5) การวดัผล  ถือเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะช่วยบอกถึงสถานะของกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในองคก์ร ผลการวดัจะสะทอ้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถทบทวน 
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงใหก้ระบวนการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จมากยิง่ข้ึน  วตัถุประสงค์
ของการวดัผล เพื่อใหท้ราบว่าการด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่  มีการน าผลของการวดัมาใช้
ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการใหดี้ข้ึน   มีการน าผลการวดัมาใชใ้นการส่ือสารกบับุคลากรในทุก
ระดบัใหเ้ห็นประโยชน์ของการจดัการความรู้  และการวดัผลตอ้งพิจารณาดว้ยว่าจะวดัผลท่ีขั้นตอนไหน
ไดแ้ก่ วดัระบบหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการความรู้ (System Measures), วดัท่ีปัจจยัส่งออก (Output 
Measures) หรือวดัท่ีผลลพัธ์ (Outcome  Measures) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวลั   เป็นการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดบั โดยขอ้ควรพิจารณาไดแ้ก่ คน้หาความตอ้งการของบุคลากร  
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว  บูรณาการกบัระบบท่ีมีอยู ่  ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบักิจกรรม          ท่ีท  าในแต่
ละช่วงเวลา 
 โดยสรุปแลว้ วงจรของการจดัการความรู้  ทั้ง  6 องคป์ระกอบ เป็นรูปแบบการจดัการความรู้             
ท่ีช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงองคก์ร ส่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จในการจดัการความรู้ในองคก์ร            
เป็นอยา่งสูง หากไดมี้การน าเอากระบวนการความรู้และปัจจยัเอ้ือท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบ
ผลส าเร็จ ซ่ึงจะไดศึ้กษาในหน่วยต่อ ๆ ไป น ามาเช่ือมโยงประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทขององคก์รท่ีมี
ความแตกต่างกนั 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.1 

เร่ือง “กระบวนการจัดการความรู้” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 
ในองคก์รสามารถสร้างและจดัการความรู้ทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมและความรู้ใหม่  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดว้ยกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดงัแผนภาพ 
 

 
 
แผนภูมิ  กระบวนการความรู้ 
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ทีม่า ขั้นตอน (Process) ค าอธิบาย 

เราตอ้งมีความรู้เร่ืองอะไร ?          
เรามีความรู้เร่ืองนั้นหรือยงั ? 

1. การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge 
Identification) 

เป็นการพิจารณาองคค์วามรู้              
ท่ีจ  าเป็นต่อการบรรลุวสิัยทศัน์/
พนัธกิจ/เป้าหมายขององคก์ร  
และพิจารณาวา่องคก์รมีองค์
ความรู้น้ีหรือยงั อยูใ่นรูปแบบใด 
หรืออยูท่ี่บุคคลใด 

ความรู้อยูท่ี่ใคร?อยูใ่นรูปแบบ
อะไร ? จะเอามาเก็บรวมกนัได้
อยา่งไร ? 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and 
Acquisition) 

เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือ
แสวงหาความรู้จากภายนอก หาก
องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อองคก์รนั้น
ยงัไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ  รวมถึง
การรักษาความรู้เก่า และการก าจดั
ความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 
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ทีม่า ขั้นตอน (Process) ค าอธิบาย 

จะแบ่งประเภทหวัขอ้อยา่งไร ? 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization) 

เป็นการวางโครงสร้าง
ความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบใน
อนาคต 

จะท าใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบูรณ์
ไดอ้ยา่งไร ? 

4. การประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้(Knowledge Codification 
and Refinement) 

เป็นการปรับปรุงรูปแบบ เน้ือหา
เอกสารหรือองคค์วามรู้ใหเ้ป็น
สมบูรณ์ มีมาตรฐาน และใชภ้าษา
เดียวกนั 

เราน าความรู้มาใชง้านไดง่้าย
หรือไม่? 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge 
Access) 

เป็นการท าใหผู้ใ้ชค้วามรู้สามารถ
เขา้ถึงองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการไดง่้าย
สะดวก โดยอาจใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT), Web 
board หรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์
มาช่วยเพื่ออ านวยความสะดวก 

มีการแบ่งบนัความรู้ใหก้นั
หรือไม่ ? 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้
(Knowledge Sharing) 

ท าไดห้ลายวธีิการ  

 กรณีเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้
อาจจดัท าเป็น เอกสาร, 
ฐานความรู้, หรือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นตน้ 

 กรณีเป็นความรู้ท่ีฝังลึก
ในบุคคล อาจจดัท าเป็น
ระบบ ทีมขา้มสายงาน 
(Cross-functional Team), 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและ
นวตักรรม (Innovation & 
Quality Circles : IQCs), 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
หรือ ชุมชนนกัปฏิบติั 
(Communities of 
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ทีม่า ขั้นตอน (Process) ค าอธิบาย 

Practice : CoP), ระบบพี่
เล้ียง (Mentoring 
System), การสับเปล่ียน
งาน (Job Rotation),       
การยมืตวับุคลากรมา
ช่วยงาน, หรือเวที
แลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge 
Forum)  เป็นตน้ 

ความรู้นั้นท าใหเ้กิดประโยชน์
กบัองคก์รหรือไม่ ? 

7. การเรียนรู้ (Learning)  เป็นการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
ในการตดัสินใจ  แกปั้ญหาและ
ปรับปรุงองคก์ร 

 

โมเดลปลาทูกบัการจัดการความรู้ 
 สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ไดเ้ปรียบเทียบการจดัการความรู้ เหมือน
ปลาทูหน่ึงตวั ท่ีมี 3 ส่วน คือ หวัปลา ตวัปลา และหางปลา  ถา้น ากระบวนการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน 
 

 
รูปภาพ   ปลาทูท่ีแสดงส่วนหวัปลา ตวัปลา และหางปลาเปรียบเทียบการจดัการความรู้  

 
ขา้งตน้ น ามาอธิบายใหส้อดคลอ้งกบัส่วนของปลาทู ไดด้งัน้ี 
 1. ส่วนหวัปลา เป็นส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย วสิัยทศัน์ (Knowledge Vision : KV) หรือทิศทางของ
การจดัการความรู้ เป็นส่วนหวั ส่วนตาท่ีท่ีมองวา่เราจะไปทางไหน โดยก่อนท่ีจะท ากิจกรรมการจดัการ
ความรู้ ตอ้งตอบใหไ้ดว้า่ “เราจะท า KM ไปเพื่ออะไร”  ดงันั้น หวัปลาจึงเป็นความมุ่งมัน่ ความส าเร็จ
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ของ “คุณกิจ” คือกลุ่มผูป้ฏิบติัในองคก์ร หรือผูด้  าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ (KM) ทั้งหมด เช่น 
ความส าเร็จของการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ความส าเร็จของการนิเทศภายใน
โรงเรียน เป็นตน้  ส่วนผูท่ี้จะส่งเสริมใหเ้กิดหวัปลาท่ีชดัเจน คือ “คุณเอ้ือ”  หรือหวัหนา้ทีม 

 
 
 
 
 
 

2. ส่วนตวัปลา  เป็นส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้  (Knowledge Sharing : KS) ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนส าคญั
ของกระบวนการ เป็นส่วนของหวัใจท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัทั้งในเวทีจริงและเวทีเสมือนเช่นในเครือข่าย Internet  ซ่ึง “คุณอ านวย” หรือ
ผูด้  าเนินการในกลุ่ม ( Knowledge   Facilitator)  จะมีบทบาทในการกระตุน้ให ้“คุณกิจ” ไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ น าความรู้ท่ีซอ้นเร้นในตวั “คุณกิจ” ออกมาแบ่งปันใหก้บัเพื่อนร่วมงาน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ดว้ยเร่ืองเล่าเร้าพลงั (Story Telling) คนละ 3-5 นาที ผลดัเปล่ียนกนัเล่าจนครบทุกคน 
 3. ส่วนหางปลา เป็นส่วนของคลงัความรู้ หรือขมุความรู้ ( Knowledge Assets : KA) ท่ีไดจ้าก
การท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น จากเร่ืองเล่าเร้าพลงั แลว้น ามาสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้ เพื่อเก็บ
สะสม แลว้น ามาแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย การเก็บสะสมและน ามาแบ่งปัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยวธีิต่าง ๆ เช่น การใชเ้ทคโนโลยนี าความรู้ท่ีเด่นชดั (( Explicit  Knowledge) ไป
เผยแพร่และแลกเปล่ียนหมุนเวยีนใชร้ะหวา่งกนัต่อไป เปรียบเสมือนหางปลาท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือน
ใหก้บัชุนชนนกัปฏิบติั (Community of Practices : CoP)   
 โดยสรุปแลว้องคก์รสามารถสร้างและจดัการความรู้ทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมและความรู้ใหม่  ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดว้ยกระบวนการ  7 ขั้นตอน คือ การบ่งช้ีความรู้  การสร้างและแสวงหา
ความรู้ การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ การเขา้ถึงความรู้  การแบ่งปัน
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการเรียนรู้   เปรียบเทียบกระบวนการจดัการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ไดก้บั
โมเดลปลาทูท่ีมี 3 ส่วน  คือ ส่วนท่ี 1 ส่วนหวัปลา เป็นส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย วสิัยทศัน์ (Knowledge 
Vision : KV) ส่วนท่ี 2 ส่วนตวัปลา  เป็นส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing : KS)  
และส่วนท่ี 3 ส่วนหางปลา เป็นส่วนของคลงัความรู้ หรือขมุความรู้ (Knowledge Assets : KA) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.2 

เร่ือง “การปฏบัิติการจัดการความรู้ในองค์กร” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การปฏิบติัขององคก์รท่ีใชก้ระบวนการการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ช ้โดยกลุ่มพฒันาระบบบริหาร  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดใ้ชก้ระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย การระบุ
ความรู้  การคดัเลือก  การรวบรวม  การจดัระบบจดัเก็บความรู้  การเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้  
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้
ภายในองคก์ร  การก าหนดแนววธีิปฏิบติังาน ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสร้างเครือข่าย
ความรู้  ไดแ้ก่ เวป็ไซตแ์มงมุม ( Knowledge  Management  Center : KMC)  โดยแบ่งกลุ่มความรู้ใน 
KMC ออกเป็น 6  กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1. ความรู้ในการปฏิบติังาน (Working  Knowledge) 
 2. กระบวนการ/วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices) 
 3. สรุปสาระส าคญัของหนงัสือ (Book  Brief) 
 4. ความรู้ท่ีเกิดจากการแลกเรียนเรียนรู้ (Knowledge  Sharing  Board) 
 5. ความรู้ท่ีเกิดจากการถามผูเ้ช่ียวชาญ (Ask an Expert) 
 6. ความรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Knowledge) 
 ส าหรับแบบฟอร์มการเขียนความรู้แต่ละประเภท สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มบทความ  กลุ่มน้ีมีรูปแบบและแบบฟอร์มท่ีชดัเจนในการเขียน ประกอบไปดว้ย
กลุ่มความรู้ในการปฏิบติังาน ( Working  Knowledge)  กระบวนการ/วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ( Best  
Practices)  และสรุปสาระส าคญัของหนงัสือ (Book  Brief) 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มกระดานข่าว กลุ่มน้ีไม่มีแบบฟอร์ม แต่เนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวป็ไซต ์เป็น
ส่วนใหญ่  ในลกัษณะกระดานข่าว มีกลุ่มความรู้ท่ีเกิดจากการแลกเรียนเรียนรู้ ( Knowledge  Sharing  
Board)  และความรู้ท่ีเกิดจากการถามผูเ้ช่ียวชาญ (Ask an Expert) 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเช่ือมโยงไปยงัอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มน้ีไม่มีแบบฟอร์ม แต่เนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในเวป็ไซต ์เป็นส่วนใหญ่ ในลกัษณะการ Download แฟ้มขอ้มูล มีกลุ่มความรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์         
(e-Knowledge)  
 ตวัอยา่งการน าเสนอความรู้ กลุ่มบทความมีดงัน้ี  

1. ความรู้ในการปฏิบติังาน (Working  Knowledge)    
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1.1 ความหมาย  ความรู้ในการปฏิบติังาน ( Working  Knowledge)  คือ ความรู้ท่ีเป็น
ประสบการณ์การท างานท่ีรวดเร็ว สะดวก ถูกตอ้ง และไม่ผดิระเบียบ  

  1.2 แนวทางการเขียน  มีดงัน้ี 
   ( 1) ความรู้ท่ีเขียน ควรเป็นความรู้ท่ีมีการประยกุตใ์ช ้ตลอดจนเทคนิควธีิการ
ท างานท่ีไม่ปรากฏในระเบียบแนวปฏิบติั ไม่ควรน าระเบียบแนวปฏิบติัมาใส่เป็นความรู้ 
   ( 2) เน้ือหาตอ้งไม่ยาวมากเกินไป ควรมีความยาวประมาณ 1-2 หนา้กระดาษ 
A4 หากมีรายละเอียดมากควรระบุสถานท่ีติดต่อผูเ้ขียนได ้หรืออา้งอิงระเบียบ แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ( 3) ควรเขียนใหค้รอบคลุมทุกงานท่ีท า ไม่ควรเขียนงานใดงานหน่ึงเป็นพิเศษ  
   ( 4) ควรมีการอา้งอิง ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบติั หรือหลกัการแนวคิดทาง
วชิาการ เพื่อใหเ้ป็นความรู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
  1.3 แบบฟอร์มความรู้ในการปฏิบติังาน (Working  Knowledge)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 อธิบายความหมายของแบบฟอร์ม 
(1) ช่ือเร่ือง   ช่ือความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ

ของเร่ือง 
(2) เกร่ินน า หลกัการ เหตุผล และความส าคญัของเร่ืองท่ีน าเสนอ เป็นการ

ตอบค าถามวา่ท าไมจึงตอ้งปฏิบติังานเร่ืองน้ี  

1. ช่ือเร่ือง               .................................................................................................................. 
2. เกร่ินน า     ..................................................................................................................  
3. เทคนิควธีิปฏิบติั .................................................................................................................. 
4. เอกสารอา้งอิง     .................................................................................................................. 
5. บทเรียนท่ีได(้ถา้มี) .............................................................................................................. 
 
ค าส าคญั                 .................................................................................................................. 
วนัท่ีน าส่งขอ้มูล     .................................................................................................................. 
ผูน้ าส่งขอ้มูล           .................................................................................................................. 
หน่วยงาน                .................................................................................................................. 
โทรศพัท ์                .................................................................................................................. 
E-mail                     .................................................................................................................. 
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(3) เทคนิควธีิปฏิบติั วธีิด าเนินงาน ขั้นตอน เทคนิคในการปฏิบติังานของเร่ือง
ท่ีน าเสนอ เป็นการอธิบายหรือบอกขั้นตอน เทคนิควธีิการปฏิบติังานจนไดผ้ลงาน 

 
 
(4) เอกสารอา้งอิง   ช่ือเอกสารหรือช่ือเร่ืองท่ีเป็นตน้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรู้ใน

การปฏิบติังาน 
(5) บทเรียนท่ีได ้  ประสบการณ์ ประโยชน์ ผลลพัธ์ ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้าก

การปฏิบติังาน 
                     ( 6) ค าส าคญั(Keywords) เร่ืองท่ีน าเสนอเป็นสาระความรู้ใด 

(7) วนัท่ีน าส่งขอ้มูล  วนั เดือน ปี ท่ีน าส่งขอ้มูลทางเวป็ไซต ์
(8) ผูน้ าส่งขอ้มูล ช่ือของผูท่ี้เป็นเจา้ของเร่ือง หรือผูเ้ขียนองคค์วามรู้              

ในการปฏิบติังานน้ี  
(9) หน่วยงาน สถานท่ีท างานของผูน้ าส่งขอ้มูล 
(10) โทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทข์องผูน้ าส่งความรู้ หรือหน่วยงานเจา้ของ

เร่ือง  
(11) E-mail   ของผูน้ าส่งความรู้ หรือหน่วยงานเจา้ของเร่ือง 

 
 2. กระบวนการ/วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices)  
  2.1 ความหมาย  การปฏิบติัทั้งหลายท่ีสามารถก่อใหเ้กิดผลท่ีเป็นเลิศ ( Best  Practices) 
ในการปฏิบติังานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จะหมายถึง การบริหารจดัการดา้น
วชิาการ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงินและงบประมาณ ฯลฯ  ท าใหผู้รั้บบริการ/สถานศึกษา ไดรั้บบริการ
ตามท่ีคาดหวงั  หรือในการจดัการเรียนรู้ หมายถึง การจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรม การดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง   กระบวนการ/วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ( Best  Practices) เป็น
ความรู้ เทคนิค วธีิการ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานท าใหง้านประสบความส าเร็จเกิน
เป้าหมายท่ีก าหนดและไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นแบบอยา่งท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบติัได ้ภายใตข้อบเขตขอ้จ ากดัของวธีิการและหน่วยงานนั้น ๆ  
  2.2 แนวการเขียน มีดงัน้ี 
   ( 1) ความรู้ท่ีเขียน ควรเป็นงานท่ีพฒันาต่อยอดจากงานประจ าท่ีท าอยู ่ไดรั้บ
การยอมรับ หรือไดรั้บรางวลั หรือมีผูอ่ื้น หน่วยงานอ่ืนน าไปใช ้
   ( 2) ระบุความส าเร็จหรือไดรั้บการยอมรับอยา่งชดัเจน 
   ( 3) ระบุขอ้จ ากดัในการน าไปใช ้
   ( 4) ขอ้ความควรจะมีความยาวประมาณ 2-3 หนา้กระดาษ A4 
  2.3 แนวการพิจารณา มีดงัน้ี  
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   ( 1) เนน้วธีิปฏิบติัท่ีสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร 
   ( 2) เป็นวธีิปฏิบติัท่ีครบวงจรของระบบคุณภาพ PDCA 
   (3) องคก์ร/บุคคล สามารถบอกไดว้า่ ท าอะไร( What) ท าอยา่งไร ( How) และ
ท าไมจึงท า (Why) 
 (4) ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามขอ้ก าหนด/เป้าหมาย หรือตวัช้ีวดัท่ีก าหนด 
   ( 5) วธีิปฏิบติันั้น สามารถบอกไดว้า่เกิดจากปัจจยัใด เป็นวธีิปฏิบติัท่ีต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื 
   ( 6) วธีิปฏิบติันั้นใชก้ระบวนการจดัการความรู้ ( Knowledge Management) 
เช่น การเล่าเร่ือง (Story  Telling) แลว้ถอดองคค์วามรู้จากการท างาน เป็นตน้ 
  2.4 แบบฟอร์มกระบวนการ/วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 2.5 อธิบายความหมายของแบบฟอร์ม 

(1) ช่ือผลงาน ช่ือผลงานท่ีน าเสนอ 
(2) ช่ือเจา้ของผลงาน ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน E-mail  โทรศพัท ์
(3) เกร่ินน า บอกสภาพท่ีเป็นอยูข่องหน่วยงาน ความตอ้งการพฒันา              

หรือแกปั้ญหา และเม่ือน ากระบวนการหรือวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศมาใชท้  าใหเ้กิดผลส าเร็จอะไรบา้ง
(การเขียนในส่วนน้ีควรเขียนใหเ้ร้าใจ)  

(4) ผลส าเร็จ ผลลพัธ์หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินงาน 

1. ช่ือผลงาน                         ...................................................................................................... 
2. ช่ือเจา้ของผลงาน     ......................................................................................................  
3. เกร่ินน า                            ...................................................................................................... 
4. ผลส าเร็จ                          ...................................................................................................... 
5.ผลการไดรั้บการยอมรับ    ..................................................................................................... 
6. กิจกรรม/วธีิการ/ขั้นตอนท่ีส าคญั.......................................................................................... 
 
ค าส าคญั                 .................................................................................................................. 
วนัท่ีน าส่งขอ้มูล     .................................................................................................................. 
ผูน้ าส่งขอ้มูล           .................................................................................................................. 
หน่วยงาน                .................................................................................................................. 
โทรศพัท ์                .................................................................................................................. 
E-mail                     .................................................................................................................. 
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(5) ผลการไดรั้บการยอมรับ ถา้มีรางวลัหรือหลกัฐานท่ีแสดงการยอมรับ          
ใหร้ะบุช่ือรางวลั หน่วยงาน และระดบัท่ีไดรั้บ 

(6) กิจกรรม/วธีิการ/ขั้นตอนท่ีส าคญั  น าเสนอกิจกรรม วธีิด าเนินการ ขั้นตอน 
ท่ีแสดงถึงการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

(7) ขอ้จ ากดัในการน าไปใช ้ สถานการณ์ท่ีท าใหก้ระบวนการหรือวธีิการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศไม่ประสบผลส าเร็จ 
 (8) ค าส าคญั(Keywords) เร่ืองท่ีน าเสนอเป็นสาระความรู้ใด 

(9) วนัท่ีน าส่งขอ้มูล  วนั เดือน ปี ท่ีน าส่งขอ้มูลทางเวป็ไซต ์
(10) ผูน้ าส่งความรู้ ช่ือของผูท่ี้เป็นเจา้ของผลงานหรือผูท่ี้น าผลงานมาน าเสนอ

ในเวป็ไซต ์
(11) หน่วยงาน สถานท่ีท างานของผูน้ าส่งขอ้มูล 
(12) โทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทข์องผูน้ าส่งความรู้ หรือหน่วยงานเจา้ของ

เร่ือง  
(13) E-mail   ของผูน้ าส่งความรู้ หรือหน่วยงานเจา้ของเร่ือง 

 3. สรุปสาระส าคญัของหนงัสือ (Book  Brief)  
3.1 ความหมาย  คือ การสรุปยอ่หนงัสือหรือเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติัหรือเก่ียวขอ้งกบั

สถานการณ์เด่นในขณะนั้น พร้อมทั้งบทวเิคราะห์เน้ือหาในหนงัสือ 
3.2 แนวการเขียน มีดงัน้ี 
 ( 1) เป็นหนงัสือท่ีไม่เก่าเกินไป ควรไม่เกิน 10 ปี 
 ( 2) เป็นหนงัสือแปลก ใหม่ ไม่ควรเป็นหนงัสือท่ีทุกคนเคยอ่าน หรือเป็นท่ี

รู้จกักนัดี 
 ( 3) มีความยาวพอสมควร ไม่สั้นหรือยาวเกินไป ควรยาวประมาณ 3-4 

หนา้กระดาษ A4 
 (4) มีการสรุปความรู้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในงาน 
3.3 แบบฟอร์มสรุปสาระส าคญัของหนงัสือ (Book  Brief) 
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3.4 อธิบายความหมายของแบบฟอร์ม 

(1) ช่ือหนงัสือ ช่ือหนงัสือ เอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพท่ี์น ามาสรุปสาระส าคญั
ของหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

(2) ผูแ้ต่ง ช่ือผูแ้ต่ง ผูเ้ขียนหนงัสือ เอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพ ์
(3)  ผูแ้นะน า  ช่ือผูอ่้าน สรุปสาระส าคญัขององคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบั                          

การปฏิบติังาน  
(4) หวัเร่ืองส าคญั  หมวดหมู่หนงัสือ เอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพ ์ตามระบบ

บรรณารักษ ์
(5) ISBN (ถา้มี)  หมายถึง หมายเลขเรียกหนงัสือตามมาตรฐานสากล 
(6) ภาษา  ภาษาท่ีใชเ้ขียนหนงัสือ เอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพ ์
(7) คร้ังท่ีพิมพ ์ คร้ังท่ีพิมพข์องหนงัสือท่ีน ามาสรุปสาระส าคญัขององค์

ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน(กรณีท่ีพิมพห์ลายคร้ัง ใหร้ะบุคร้ังสุดทา้ย) 
 (8) ปีท่ีพิมพ ์ ปีท่ีพิมพห์นงัสือ เอกสาร วารสาร  ส่ิงพิมพ  ์

1. ช่ือหนงัสือ                        ...................................................................................................... 
2. ผูแ้ต่ง                       ......................................................................................................  
3. ผูแ้นะน า                            ...................................................................................................... 
4. หวัเร่ืองส าคญั                    ...................................................................................................... 
5.ISBN (ถา้มี)                       ...................................................................................................... 
6. ภาษา                                 ...................................................................................................... 
7. คร้ังท่ีพิมพ ์                       ...................................................................................................... 
8. ปีท่ีพิมพ ์                           ...................................................................................................... 
9. สาระส าคญั                       ...................................................................................................... 
10. แนวคิดและการประยกุตใ์ช ้ ................................................................................................ 
 
ค าส าคญั                 .................................................................................................................. 
วนัท่ีน าส่งขอ้มูล     .................................................................................................................. 
ผูน้ าส่งความรู้         .................................................................................................................. 
หน่วยงาน                .................................................................................................................. 
โทรศพัท ์                .................................................................................................................. 
E-mail                     .................................................................................................................. 
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(9) สาระส าคญั สรุปสาระส าคญัท่ีเป็นองคค์วามรู้ของหนงัสือ เอกสาร 
วารสาร ส่ิงพิมพ ์ใหก้ระชบัและชดัเจน 

(10) แนวคิดและการประยกุตใ์ช ้ แนวคิดของผูอ่้านและขอ้เสนอแนะในการ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน   
                     ( 11) ค าส าคญั(Keywords) เร่ืองท่ีน าเสนอเป็นสาระความรู้ใด 

(12) วนัท่ีน าส่งขอ้มูล  วนั เดือน ปี ท่ีน าส่งขอ้มูลทางเวป็ไซต ์
(13) ผูน้ าส่งความรู้ ช่ือของผูน้ าผลงานมาน าเสนอในเวป็ไซต ์
(11) หน่วยงาน สถานท่ีท างานของผูน้ าส่งขอ้มูล 
(12) โทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทข์องผูน้ าส่งความรู้ หรือหน่วยงานเจา้ของ

เร่ือง  
(13) E-mail   ของผูน้ าส่งความรู้ หรือหน่วยงานเจา้ของเร่ือง 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4 

เร่ือง “ปัจจัยเอือ้ทีท่ าให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จ” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ไดใ้หแ้นวทางเก่ียวปัจจยัเอ้ือท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบ
ความส าเร็จ มี 5 ประการ คือ 

1. ภาวะผูน้ าและกลยทุธ์  ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจแนวคิดและตระหนกัถึงผลประโยชน์ท่ีองคก์ร
จะไดรั้บจากการจดัการความรู้ เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารและผลกัดนัใหมี้การจดัการความรู้ในองคก์ร  
นอกจากนั้นองคก์รตอ้งมีทิศทางและกลยทุธ์ท่ีชดัเจนของการจดัการความรู้  

2. วฒันธรรมองคก์ร ท่ีจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน
องคก์ร 

3. เทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นการจดัการความรู้  มีส่วนส าคญัในการช่วยใหค้นในองคก์ร
สามารถคน้หาความรู้ ดึงเอาความรู้ไปใช ้ช่วยใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงช่วยใหข้อ้มูลความรู้
ต่าง ๆ ถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ  ส่ิงส าคญัท่ีองคก์รจะตอ้งตระหนกั คือ เทคโนโลยเีป็นเพียงเคร่ืองมือ
ท่ีช่วยใหเ้กิดการติดต่อและเช่ือมโยงคนภายในองคก์รเขา้ดว้ยกนัเท่านั้น เทคโนโลยไีม่ไดช่้วยใหเ้กิดการ
การแลกเปล่ียนความรู้ แต่ท าใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้เกิดไดร้วดเร็วและสะดวกยิง่ข้ึน  “คน” เป็นผูท่ี้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่ใช่เทคโนโลย ี

4. การวดัผล  การวดัผลของการจดัการความรู้จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถทบทวน ประเมินผล 
และท าการปรับปรุงกลยทุธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการความรู้ได ้
นอกจากนั้นแลว้ผลจากการวดัความส าเร็จของการจดัการความรู้จะโนม้นา้วใหบุ้คลากรทุกระดบัตั้งแต่
ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติั ไดเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการจดัการและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
5. โครงสร้างพื้นฐาน  องคก์รตอ้งมีการจดัโครงสร้างหรือระบบรองรับส าหรับบุคลากรในองคก์รใหมี้
การแลกเปล่ียนความรู้กนัอยา่งสะดวก โครงสร้างน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สถานท่ีหรือเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงช่วยใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กนั  หรือส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น โครงสร้างหรือ
ระบบงานท่ีเอ้ือใหเ้กิดสภาพท่ีสนบัสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ต่าง ๆ ในชีวติการท างานประจ าวนั เช่น 
การจดัตั้งทีมงานขา้มฝ่าย (Cross-Functional  Team) เพื่อใหบุ้คลากรทุกฝ่ายงานเขา้มาร่วมกนัวางแผน
และด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้ เป็นตน้  
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จากการสัมมนาเพื่อพฒันาการสร้างเครือข่ายองคก์รการเรียนรู้  เพื่อการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา(Mini UKM) คร้ังท่ี 5 (19-21 มีนาคม 2553) ณ อาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ท อ.ปากช่อง                   
จ.นครราชสีมา ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) ของการจดัการความรู้ ท่ีได้
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะ
กบับริบทของหน่วยงานตนเองไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผู้บริหาร :  การจดัการความรู้ในองคก์ร ผูบ้ริหารควรมีบทบาทหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย 
สนบัสนุน และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  
เช่น  กิจกรรมระดมสมองผูบ้ริหาร  หรือการประชุมจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 

2. จิตอาสา :  การด าเนินการจดัการความรู้ในองคก์ร  องคก์รควรส่งเสริมและพฒันาการท างาน
แบบจิตอาสาโดย เปิดโอกาสใหบุ้คลากรท่ีมีความตั้งใจและสนใจในการการพฒันาองคก์รไปสู่องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ เขา้มามีบทบาทในการด าเนินงานจดัการความรู้ 

3. สร้างทมีขับเคลือ่น :  เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการความรู้ในองคก์ร  มีการขบัเคล่ือนไป
ขา้งหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  องคก์รควรจดักิจกรรมฝึกอบรม เพื่อปูพื้นฐานการจดัการความรู้ในองคก์ร
และพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถด าเนินการการจดัการความรู้ได้  เช่น การอบรมบุคลากรเพื่อท า
หนา้ท่ีเป็น คุณอ านวย (Knowledge Facilitator)  คอยอ านวยความสะดวกและกระตุน้การด าเนินการ
จดัการความรู้ เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหอ้งคก์รเกิดการกา้วกระโดดจนถึงระดบัการน าองคก์รไปสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้ได ้

4. กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) :  เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการความรู้ใน
องคก์รเกิดการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและพฒันาอยา่งมีคุณภาพ   ควรน ากระบวนการบริหารคุณภาพ  
PDCA  (Plan Do Check Act) มาใชใ้นการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของการจดัการความรู้ใน
องคก์ร  เร่ิมตั้งแต่มีกระบวนการวางแผนการจดัการความรู้   มีการปฏิบติัการตามแผน มีการน าองค์
ความรู้สู่การปฏิบติั  มีการวเิคราะห์ปรับปรุงการด าเนินงาน  มีคณะท างานติดตามอยา่งจริงจงั   มีการ
รายงานต่อผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัอยา่งทัว่ถึง  และมีคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแกไ้ข
ปัญหา 

5. การเปิดหู เปิดตาบุคลากรในองค์กร : เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงความส าคญัของการจดัการ
ความรู้ในองคก์รของบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น  การจดักิจกรรม          
การประชุมช้ีแจงแก่บุคลากร เป็นตน้ 
6. การเปิดใจยอมรับ :   เพื่อใหบุ้คลากรเปิดใจยอมรับการด าเนินการจดัการความรู้ในองคก์ร  และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  องคก์รอาจด าเนินการไดโ้ดย  การท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  การสอดแทรกกิจกรรม
การยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เช่น Before Action Review (BAR) และ After Action Review 
(AAR) เป็นตน้ 
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7. การมีส่วนร่วม : เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องคก์ร และหน่วยงานภายนอก  องคก์รควรจดักิจกรรมเปิดโอกาสใหห้น่วยงานท่ีสนใจเขา้มาร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้  รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น 

8. การสร้างบรรยากาศ : การด าเนินการกิจกรรมการจดัการความรู้  ควรมีการสร้างบรรยากาศ           
ท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร  ซ่ึงอาจท าไดใ้น
รูปแบบต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมสภากาแฟ  การเปล่ียนสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้  การท าเทคนิค 
Edutainment มาใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือการเสริมสร้างบรรยากาศใหม่ใหเ้ร้าใจ เป็นตน้ 

9. การจัดให้มีเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ : ในการจดัการความรู้  องคก์รควรส่งเสริม สนบัสนุนให้
เกิดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum)  เพื่อสกดัขมุความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และบนัทึกไวใ้ชง้านต่อ  และเกิดการต่ืนตวัในการเรียนรู้  ซ่ึงสามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ 
เช่น  ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ ชุมชนนกัปฏิบติั (Communities of Practice : CoP)  การเล่าเร่ืองแบบ 
SST ( Success Story Telling )  กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) หรือ กระบวนการสภากาแฟ
โลก (World Café ) เป็นตน้  

10. การให้รางวลั  ยกย่องชมเชย :    เป็นการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดบั โดยขอ้ควรพิจารณาไดแ้ก่ การคน้หาความตอ้งการ                  
ของบุคลากร  การสร้างแรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาวโดยบูรณาการกบัระบบท่ีมีอยู่  การปรับเปล่ียน
ใหเ้ขา้กบักิจกรรมท่ีท าในแต่ละช่วงเวลา  การใหร้างวลั  ยกยอ่งชมเชย อาจท าไดโ้ดย การประเมินผล
การท างานของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน  การประกวดเร่ืองเล่าเร้าพลงั  การประกวด CoP ดีเด่น  การมอบโล่
รางวลัหรือเกียรติบตัร หรือจดัใหมี้เงินรางวลัพิเศษ   เป็นตน้  

11. การจัดเอกสารประกนัคุณภาพ (QA Document) : เพื่อใหก้ารด าเนินงานการจดัการความรู้
ในองคก์ร สามารถตรวจสอบและประกนัคุณภาพได้  องคก์รควรเก็บรวมรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เป็นระบบ เช่น จดหมายเวยีน ประกาศใช้ แผนด าเนินงาน การถอดบทเรียน  คู่มือการจดัการความรู้          
การจดัเก็บเอกสารท่ีเป็นคลงัความรู้  ทั้งน้ีอาจใชซ้อฟทแ์วร์มาช่วยในการบริหารจดัการ  

12. การส่ือสารภายในองค์กร :  เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รทุกคน ทุกระดบัสามารถติดตามขอ้มูล
ข่าวสาร การด าเนินการจดัการความรู้ในหน่วยงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   ควรท าการส่ือสารกบับุคลากร ซ่ึง
อาจด าเนินการไดโ้ดย  การจดัท าวารสาร/จุลสารการจดัการความรู้  การจดัท าเวบ็ไซตก์ารจดัการ
ความรู้  การจดัท าบนัทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเวบ็ไซต ์หรือ web blog ซ่ึงมี
เคร่ืองมือหรือซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการเขียน Blog ไดม้ากมาย เช่น Word Press หรือ Movable Type               
เป็นตน้  
 โดยสรุปแลว้ปัจจยัเอ้ือท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบความส าเร็จ มี 6 ประการ คือ       
1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  2) องคก์รมีทิศทางและกลยทุธ์ท่ีชดัเจน 3) วฒันธรรมองคก์รท่ีจะตอ้งมีการ
แลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ระหวา่งบุคลากรภายในองคก์ร 4) เทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นการ
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จดัการความรู้  5) การวดัผลของการจดัการความรู้  และ 6) การจดัโครงสร้างหรือระบบรองรับส าหรับ
บุคลากรในองคก์รใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้กนัอยา่งสะดวก 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่5.1 

เร่ือง “การถอดความรู้ด้วยกจิกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลงั” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

การเล่าเร่ือง (Story Telling) เป็นเทคนิคของการใชเ้ร่ืองเล่าในองคก์รเพื่อแบ่งปันความรู้ หรือ
สร้างแรงบนัดาลใจในการพฒันาการปฏิบติังานโดยใชภ้าษาง่าย ๆ ในชีวติประจ าวนั เล่าเฉพาะ
เหตุการณ์ บรรยากาศตวัละคร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ล่าขณะเกิดเหตุการณ์จริง เล่าใหเ้ห็นบุคคล พฤติกรรม 
การปฏิบติั การคิด ความสัมพนัธ์ ขอ้ส าคญัผูเ้ล่าตอ้งไม่ตีความระหวา่งเล่า  ไม่ใส่ความคิดเห็นของผูเ้ล่า
ในเร่ืองขณะท่ีเล่า เม่ือเล่าจบแลว้ผูฟั้งสามารถซกัถามผูเ้ล่าได ้ 

เป้าหมายส าคญัของการเล่าเร่ือง คือ ใหผู้ฟั้งมีความรู้จากการปฏิบติั (Tacit  knowledge) ซ่ึงเป็น
ความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติั ไดป้ลดปล่อยความรู้ท่ีซ่อนลึกอยู ่ออกมาทางค าพดู สีหนา้ และท่าทาง 
วตัถุประสงค์ของการใช้เร่ืองเล่าเร้าพลงัในการจัดการความรู้ 
 สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรียนรู้  ไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการใชเ้ร่ืองเล่าเร้าพลงัในการ
จดัการความรู้  ดงัน้ี 
 1. เพื่อจบัความรู้ฝังลึก (Tacit  Knowledge) ทั้งน้ี เพราะความรู้มีหลายชั้นและหลายมิติ ท าใหส่ื้อ
ออกมาไดย้าก เร่ืองเล่าจะเปิดโอกาสใหบุ้คคลแสดงและแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ฝังลึกดว้ยวธีิการท่ีเป็น
กนัเองและมีความหมาย 
 2. เพื่อถ่ายโยงความรู้และสร้างนวตักรรม  ในการเล่าเร่ืองนั้น ไดน้ าเอาความรู้ของผูฟั้งเขา้มามี
ส่วนร่วม เม่ือผูฟั้งไดฟั้งและน าเอาความรู้ฝังลึกท่ีไดม้าไปพิจารณาเพื่อใช ้ ความรู้ฝังลึกจะไดรั้บการ
กลัน่กรอง น าไปใช ้และอาจถูกเล่าซ ้ าหลายรอบ ท าใหค้วามรู้ฝังลึกนั้นเปล่ียนแปลงไปทุกคร้ังท่ีมีการใช ้
และเป็นไปไดท่ี้มีการคิดนอกกรอบ ฉีกแนวไปจากเดิม ก่อใหเ้กิดนวตักรรมข้ึน 
 3. เพื่อสร้างชุมชนแนวใหม่ปฏิบติั ( Community  of Practice) ในการฟังเร่ืองเล่าจะมีลกัษณะ
บางอยา่งในเร่ืองดึงคนเขา้มาอยูด่ว้ยกนัและสร้างข้ึนมาเป็นชุมชน เน่ืองจากการเล่าเร่ืองไม่ใช่เป็นการ
ปฏิบติัตามสายงานบงัคบับญัชา จึงเป็นการปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกและสร้างความไวว้างใจและความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัข้ึนมา 
 4. เพื่อพฒันาตน ส่ิงท่ีอยูใ่นเร่ืองเหล่านั้น เป็นทกัษะในการท างานและการเล่าเร่ืองเองเป็น
ทกัษะชนิดหน่ึง ผูท่ี้เล่าเร่ืองและผูฟั้งเร่ืองเล่าจะไดพ้ฒันาทกัษะในการส่ือสารซ่ึงเป็นทกัษะส าคญั        
ของการจดัการความรู้ 
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การเล่าเร่ืองจะประสบความส าเร็จมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ ผูเ้ล่า ผูรั้บฟัง  และ
บรรยากาศขณะเล่า 
 ผูเ้ล่าท่ีมีอารมณ์แจ่มใส มีความรู้สึกเอ้ืออาทร ( care) ต่อกลุ่มผูฟั้ง มีความรู้สึกวา่ผูฟั้งเป็น
กลัยาณมิตร มีจิตใจพร้อมจะให ้มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จท่ีตนก าลงัเล่า เป็นผูป้ระสบเหตุการณ์
ในเร่ืองท่ีเล่าดว้ยตนเอง คิดเร่ืองราวท่ีจะเล่ามาเป็นอยา่งดี และมีทกัษะในการเล่าออกมาจากใจ คือ เล่า
แบบไม่ตีความ จะมีความสามารถเล่าเร่ืองออกมาไดอ้ยา่งทรงพลงัโดยท่ี “เร่ืองราว” จะไม่ใช่แค่ออกมา
เป็นค าพดูเท่านั้น จะแสดงออกมาทางหนา้ตา แววตา ท่าทาง น ้าเสียง และการส่ือสารท่ีไม่ใช่ค าพดูอ่ืน ๆ 
รวมทั้ง “ความเงียบ” เป็นช่วง ๆ ดว้ย 
 ผูฟั้งท่ีเป็น “ผูฟั้งอยา่งตั้งใจ” ท่ีเรียกวา่ Deep Listening จะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้ล่าเกิดอารมณ์ในการ
เล่า ท าใหส้ามารถเล่าออกมาจากใจลึกยิง่ข้ึน ค าถามท่ีแสดงความสนใจและช่ืนชม ( Appreciative 
Inquiry : AI) จะช่วยกระตุน้อารมณ์สร้างสรรคเ์ช่นเดียวกนั และยงัจะช่วยท าใหก้ารเล่าเร่ืองครบถว้น
มากข้ึน  ในกรณีท่ีการเล่าเร่ืองมีการขา้มขั้นตอน คุณอ านวย ( Knowledge Facilitator) อาจช่วยถามวา่ 
“ท าไมจึงท าเช่นนั้น” “คิดอยา่งไรจึงท าส่ิงนั้น”  ก็จะช่วยใหค้วามรู้สึกนึกคิดในขณะเกิดเหตุการณ์ถูกเล่า
ออกมา 
 บรรยากาศในการประชุมมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการเล่าเร่ือง หอ้งประชุมท่ีมีความสงบ รับ
ฟังเสียงการเล่าไดดี้  มีท่ีจดบนัทึก บรรยากาศท่ีเป็นอิสระ  ผอ่นคลาย ไม่ตกอยูใ่นอ านาจใด ๆ มีความ
เป็นกลัยาณมิตร เอ้ืออาทรต่อกนั จะช่วยใหก้ารส่ือสารโดยการเล่าเร่ืองมีคุณภาพสูง 
  
ลกัษณะของการเล่าเร่ืองทีด่ี 
 ลกัษณะของการเล่าเร่ืองท่ีดี มีดงัน้ี  
 1. เร่ืองท่ีเล่าตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน ผูเ้ล่าเป็นเจา้ของเร่ือง 
 2. เร่ืองเล่าสอดคลอ้งกบัหวัปลาของกลุ่ม และบอกถึงความส าเร็จมีเพียง 1 ประเด็น และไม่เล่า
ซอ้นกนัหลายประเด็น 
 3. มีโครงเร่ือง คือมีจุดเร่ิมตน้ มีเหตุการณ์น า บอกวธีิปฏิบติั บอกผลส าเร็จ และมีตอนจบ ไม่เล่า
เร่ืองคา้งไว ้โดยไม่บอกวา่ตอบจบเป็นอยา่งไร 
 4. มีลีลาการเล่าเร้าพลงัผูฟั้งใหเ้กิดแนวคิด กล่าวอยา่งมีชีวติชีวาท่ีจะท าใหเ้กิดพลงัขบัเคล่ือน 
 5. เร่ืองท่ีเล่า ควรจบภายในเวลาประมาณ 3 นาที 
  
ผู้มีบทบาทในการท ากจิกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลงั 
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 1. คุณเอ้ือ หรือหวัหนา้ทีม ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรม เร่ืองเล่าเร้าพลงั พร้อมทั้งอ านวยการ จดัหา
อุปกรณ์ วสัดุท่ีใชป้ระกอบการเล่าเร่ือง เป็นผูส้ร้างบรรยากาศท่ีดีท่ีจะน าไปสู่การแบ่งปันความรู้ 
 2. คุณอ านวยหรือผูด้  าเนินการในกลุ่ม (Knowledge   Facilitator) ท าหนา้ท่ีอ านวยใหก้ารประชุม
กลุ่มราบร่ืน อ านวยใหส้มาชิกในกลุ่มไดเ้ล่าเร่ืองกนัทุกคน ช่วยตั้งค  าถาม เพื่อช่วยใหค้วามรู้ฝังลึกหรือ  

 

ความรู้ปฏิบติัไดถู้กสกดัออกมา  ช่วยคอยกระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนั “ถอด” ความรู้ท่ีไดจ้ากเร่ือง
เล่าเพื่อการบรรลุหวัปลา (KV)    ทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับคุณอ านวย ไดแ้ก่  
  2.1 การจุดประกายความคิด และสร้างความกระตือรือร้น 
  2.2 การเป็นวทิยากรกระบวนการ ( Facilitator)  ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ 
  2.3 การสร้างบรรยากาศมุ่งมัน่ ช่ืนชม และแบ่งปัน 
  2.4 การท างานเป็นทีม ร่วมกบัผูอ่ื้น 
  2.5 ทกัษะในการจบัประเด็น และบนัทึกขมุความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  2.6 การมีท่าทีส่งเสริม สนบัสนุนให ้“คุณกิจ”  หรือบุคลท่ีเป็นเจา้ของเร่ืองเล่า ไดใ้ช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคร่์วมกนัเพื่อบรรลุ “หวัปลา” โดยไม่เขา้ไปท าเองหรือเขา้ไปมีบทบาทในการสั่ง
การ 
 3. คุณลิขิตหรือผูจ้ดบนัทึก (Note  Taker) มีเพียง 1 คน ตามท่ีกลุ่มมอบหมาย ท าหนา้ท่ีจดบนัทึก
เร่ืองเล่าของสมาชิกทุกคน โดยไม่มีการแต่งเติม ส่ิงท่ีคุณลิขิต จดบนัทึก ไดแ้ก่ เร่ืองเล่าจากกิจกรรม 
“เร่ืองเล่าเร้าพลงั”  (Story Telling)  “ขมุความรู้” ( Knowledge  Assets) เพื่อการบรรลุเป้าหมายงานแต่ละ
ช้ิน หรือแต่ละกิจกรรม จากเร่ืองเล่า และจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบต่าง ๆ ในงานประจ า   
“แก่นความรู้” ( Core  Competence) เพื่อการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานแต่ละช้ินหรือแต่ละกิจกรรม 
บนัทึกการประชุมตามท่ีตกลงกนั  บนัทึกอ่ืน ๆ  เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการความรู้มีความต่อเน่ือง  
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับคุณลิขิต คือ 
  3.1 การจบัใจความและบนัทึกเป็นเร่ืองเล่า 
  3.2 การสกดัประเด็นเป็นขมุความรู้ โดยมีความสามารถในการจบัความไดเ้ร็ว และรีบ
จดประเด็นยอ่ ๆ  ไวแ้ลว้ น ามาปรับแต่งใหส้ละสลวย เขา้ใจง่ายในภายหลงั 
  3.3 ความรู้ ความเขา้ใจของเร่ืองท่ีจะจดบนัทึก ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจดบนัทึกในเวลาท่ี
จ ากดัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  3.4 ทกัษะการใชภ้าษาท่ีสละสลวย เขา้ใจง่าย 
  3.5 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์พิเศษบางอยา่งท่ีช่วยใหก้ารจดัความรู้เป็น
หมวดหมู่อยา่งรวดเร็ว เช่น ซอฟตแ์วร์ Mind  Manager  ส าหรับการท า  Mind  Map เป็นตน้ 
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  3.6 ทกัษะในการเขา้ไปติดตามการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง “คุณกิจ” ทั้งท่ีเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แบบ F2F (Face to Face) และแบบ B2B (Blog to Blog) หรือผา่นไอทีในรูปแบบอ่ืน 
และจดบนัทึกสาระและ “ขมุความรู้” ไวใ้ชง้านและหมุนเกลียวความรู้ต่อเน่ือง 
 4. คุณกิจ หรือบุคคลท่ีเป็นเจา้ของเร่ือง  (Knowledge   Practitioner) ท าหนา้ท่ีเล่าเร่ือง ดว้ยการ
บอกถึงความส าเร็จของตนเองตามหวัปลาท่ีก าหนดไว ้เล่าใหเ้ห็นวธีิการท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จ เล่าอยา่ง
สั้น ๆ ตามความจริงท่ีเกิดข้ึน เล่าอยา่งมีชีวติชีวา และใชเ้วลาคนละ 2-3 นาที ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับคุณ
กิจ มีดงัน้ี 

 

4.1 ทกัษะในการฟังอยา่งลึกซ้ึง ( Deep Listening) ไม่ใช่เป็นการฟังแลว้เขา้ใจสาระ
เท่านั้น แต่เป็นการฟังท่ีเขา้ใจผูพ้ดู เห็นตวัตนของผูพ้ดูในลกัษณะของการส่ือสารจากใจถึงใจ  มี
ความสามารถในการฟังท่ีลึกซ้ึงเขา้ไปในระดบัจิตใจ คุณค่าและความเช่ือ 

  4.2 ทกัษะในการพดู การบอกเล่าความคิด ความรู้สึก ความเขา้ใจหรือการตีความของ
ตนเองดว้ยถอ้ยค าท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
  4.3 ทกัษะในการคิดเชิงบวก ช่ืนชมยนิดี มองโลกในแง่ดี ซ่ึงการคิดเชิงบวกจะท าให้
การคน้หาความส าเร็จท าไดง่้าย และคน้พบความส าเร็จท่ีซ่อนอยูลึ่ก ๆ ได ้
  4.4 ทกัษะในการน าความรู้ หรือวธีิการใหม่ ๆ ไปทดลอง โดยเม่ือไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ 
เขา้มา จะไม่ปลงใจเช่ือทนัที แต่จะเอาวธีิการหรือแนวคิดนั้นไปทดลองและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
บริบทของตนเอง เม่ือทดลองพบวา่ไดผ้ลดีกวา่วธีิท่ีตนใชอ้ยู ่จึงจะเปล่ียนไปใชว้ธีินั้น 
  4.5 ทกัษะในการสังเกต วดัหรือนบั เพื่อบนัทึกผลการทดลอง รวมทั้งเก็บขอ้มูลหรือ
บนัทึกงานประจ าของตนเอง เพื่อสร้างความรู้จากการท างานประจ า 
  4.6 ทกัษะในการประเมินผลการทดลองดว้ยตนเองหรือร่วมกบัเพื่อน “คุณกิจ” ดว้ยกนั 
  4.7 ทกัษะในการจดบนัทึกขมุความรู้ ( Knowledge  Assets) และแก่นความรู้ ( Core  
Competence) ส าหรับไวใ้ชง้านและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

โดยสรุปแลว้ การถอดความรู้ดว้ยกิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลงั เป็นเทคนิคของการใชเ้ร่ืองเล่าใน
องคก์รเพื่อแบ่งปันความรู้ หรือสร้างแรงบนัดาลใจในการพฒันาการปฏิบติังานโดยใชภ้าษาง่าย ๆ เล่าให้
เห็นถึงพฤติกรรมการปฏิบติั (Tacit  Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติั ในการเล่าเร่ือง
ของผูป้ฏิบติัจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ ผูเ้ล่า ผูรั้บฟัง และ
บรรยากาศขณะเล่า โดยผูมี้บทบาทในการท ากิจกรรมการถอดความรู้ดว้ยกิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลงั คือ 
คุณเอ้ือหรือหวัหนา้ทีม  คุณอ านวยหรือผูด้  าเนินการในกลุ่ม และคุณลิขิตหรือผูจ้ดบนัทึก  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่5.2 

เร่ือง “การถอดความรู้ด้วยกจิกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลงั” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

รางวลัแห่งความพยายาม 
 ผูเ้ล่า  ครูจิตฤณี  เนียมทงั 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ ์ล าพนู 

 
 ดิฉนัเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ซ่ึงในแต่ละวนัจะตอ้งพบเจอกบันกัเรียน
ท่ีมีความหลากหลายทั้งทางดา้นสติปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ มากมาย  ส่วนใหญ่นกัเรียน      
ท่ีดิฉนัไดส้อนนั้นไม่ชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์  จากการสอบถามนกัเรียนถึงเหตุผลท่ีไม่ชอบในรายวชิา
น้ี พบวา่ วชิาคณิตศาสตร์ยาก น่าเบ่ือ เรียนไม่รู้เร่ือง เป็นตน้  โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเป็นการแกโ้จทยปั์ญหา
ต่าง ๆ  ดว้ยเหตุดงักล่าว ดิฉนัจึงพยายามคิดหาวธีิท่ีจะท าใหน้กัเรียนชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เพราะ
ชอบในการเรียนแลว้ยอ่มส่งผลถึงคะแนนในการสอบท่ีจะสูงข้ึน  วธีิการของดิฉนันั้นไดไ้ปสอบถาม
แนวทางแกปั้ญหาจากอาจารยห์ลายท่าน  อาจารยแ์ต่ละท่านมีแนวทางท่ีแตกต่างกนั  ดิฉนัไดน้ ามา
ปรับปรุงใหเ้ป็นวธีิการของดิฉนัเอง  ซ่ึงค านึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาวชิา  และความเหมาะสมกบั
นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  โดยดิฉนัไดจ้ดัท าใบความรู้และใบงาน ใบความรู้
ท่ีสร้างข้ึนจะมีลกัษณะเป็นการสรุปหลกัการ เน้ือหา ท่ีนกัเรียนสามารถอ่านเองได ้  มีตวัอยา่งประกอบ  
ส่วนใบงานจะมีโจทยท่ี์หลากหลายตั้งแต่ง่ายสุดไปถึงยากสุด แต่ละคร้ังท่ีดิฉนัแจกใบความรู้และใบงาน 
จะมีการตั้งกติกาวา่ การท างานส่งจะตอ้งสะอาดเรียบร้อย ตรงเวลา โดยการท่ีนกัเรียนแต่ละคนจะมีสมุด
สะสมงานสะสมงานคนละหน่ึงเล่ม หากใครส่งงานตรงต่อเวลา สะอาดเรียบร้อยและท่ีส าคญังานท่ีส่ง
จะตอ้งถูกตอ้งดว้ย  การส่งงานนกัเรียนจะไดต้ราประทบั 1 ตรา ต่อ 1 งาน เม่ือส้ินภาคเรียน ใหน้กัเรียน
แต่ละคนน าสมุดสะสมงานมาส่ง ถา้นกัเรียนคนไหนส่งงานครบและถูกตอ้งตามเกณฑท่ี์ก าหนดจะมี
ของรางวลัใหเ้พื่อแสดงวา่นกัเรียนมีความพยายาม จากการท าดงักล่าว พบวา่ นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน การเรียนมากข้ึน   และท่ีส าคญัเม่ือทดสอบความสามารถของนกัเรียนได ้        
พบถึงการเปล่ียนแปลงของคะแนน นกัเรียนมีคะแนนสูงข้ึนจากเดิม 
 จากท่ีไดป้ฏิบติัมาดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย             
มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ เป็นท่ีพอใจแก่ขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก 
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ผู้สร้างนักคิดรุ่นเยาว์ 
ผูเ้ล่า  อารีรัตน์  ละม่อม 

ครูโรงเรียนวดัส้นป่าสัก  ล าพนู 
 

 ดว้ยเหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดจุดท่ีควรพฒันาการคิดของนกัเรียน  เน่ืองจากนกัเรียนคิดวเิคราะห์ คิด
สังเคราะห์ไม่เป็น  จึงไดจ้ดัท าแบบฝึกเสริมทกัษะการคิดท่ีใชกิ้จกรรมเป็นส่ือกลางน านกัเรียนฝึกใหเ้กิด
ความคิดโดยบูรณาการสาระความรู้ดา้นภาษา ผา่นงานศิลปะใหเ้ป็นส่ือน าในการชกัจูงใหน้กัเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรคใ์นรูปของแบบฝึก ท่ีใหท้ั้งความรู้ ความคิด ความสนุกเพลิดเพลิน ปลุกเร้าความ
สนใจของนกัเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนใชส้ติปัญญา ความคิดเห็นในการตอบค าถามมากกวา่เนน้
ความรู้ความจ า จึงเป็นท่ีมาของการจดัการความรู้สู่นวตักรรม ช่ือ “แบบฝึกเสริมทกัษะ ภาษาสร้างเสริม
ศิลปะสร้างสรรค ์ช้ีน าความคิด” 
 วธีิการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ  โดยการสอดแทรกอยูใ่นขั้นตอนใด ขั้นตอนหน่ึงของเทคนิคการ
สอน ไม่มีกรอบเวลา แต่ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม โดยเนน้แนวทางในการฝึกคิดอยา่งเป็นระบบ 
เป็นกระบวนการ มีเน้ือหาสาระการเรียนรู้จากเร่ืองท่ีเรียนเป็นพื้นฐาน  การคิดสร้างสรรคโ์ดยให้
นกัเรียนท าอยา่งสนุกสนาน ใชศิ้ลปะและภาษาเป็นส่ือในการฝึกทกัษะกระบวนการคิด และน าการคิด
ไปประยกุตใ์ชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 จากผลการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ ภาษาสร้างเสริมศิลปะสร้างสรรค ์ช้ีน าความคิด ช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของนกัเรียน นกัเรียนมีทกัษะการะบวนการคิดสูงข้ึน        
อยา่งชดัเจน 
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จ๋ิวแต่แจ๋วพฒันาศักยภาพครู นักเรียนสู่สุดยอดด้านเทคโนโลยี 
 

ผูเ้ล่า   วรเชษฐ ์ จนัภิรมย  ์
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดอยค า ล าพนู 

 โรงเรียนบา้นดอยค าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เขตบริการของโรงเรียนแยกเป็น 3 บา้น คือ บา้น
ดอยค า บา้นแม่ขนาด และบา้นป่าหา้ ประชากรร้อยละ 90 เป็นชาวเขาเผา่กะเหร่ียง แต่ดว้ยความมุ่งมัง่
ตั้งใจของทีมงาน ทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการ         
ท่ีปรึกษา ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จึงท าใหเ้กิดการพฒันาสู่ความเป็นโรงเรียน      
ขนาดเล็ก ท่ีพฒันาศกัยภาพครู นกัเรียนสู่สุดยอดดา้นเทคโนโลยไีด ้
 เป้าหมายกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหท้ั้งคณะครูและนกัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี โรงเรียนเร่ิมพฒันาศกัยภาพครูโดยใหค้ณะครูทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือ ICT  มีการจดักิจกรรมอบรม พฒันาครู  การศึกษาดูงานใน 

โรงเรียนตน้แบบ การจดัท าส่ือ การพฒันาส่ือและการใชส่ื้อ จากนั้นใหค้รูไดอ้อกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกส่ือ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งส่ือมลัติมิเดีย           
การเรียนรู้ในระบบทางไกล การสืบคน้หาความรู้จากระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบอินทราเน็ตไดอ้ยา่ง
หลากหลาย ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ ICT เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจของทุกฝ่าย 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่6 

เร่ือง “การสกดัขุมความรู้และแก่นความรู้” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

แก่นความรู้ มาจากขมุความรู้ท่ีสกดัไดจ้ากเร่ืองเล่า ซ่ึงจะมีเป็นจ านวนมาก  และเม่ือวเิคราะห์
และพิจารณาอยา่งละเอียดจะพบวา่ขมุความรู้สามารถจดักลุ่มได ้การจดักลุ่มขมุความรู้ประเภทเดียวกนั
ไวด้ว้ยกนัแลว้ตั้งช่ือใหก้บัขมุความรู้ใหม่นั้น โดยใหค้รอบคลุมขมุความรู้ทั้งหมดท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั
กนั เรียกวา่ การสังเคราะห์แก่นความรู้  แก่นความรู้จึงเป็นผลรวมของขมุความรู้ทั้งหมดในแต่ละกอง
และตอ้งตั้งช่ือแก่นความรู้ใหส้ะทอ้นการบรรลุเป้าหมายตามหวัปลา   

วจิารณ์  พาณิช กล่าวไวว้า่ แก่นความรู้ คือ ชุดความรู้ชุดหน่ึง ส าหรับใชท้  างานหน่ึงใหป้ระสบ
ผลส าเร็จเป็น “แก่นความรู้” ของบุคลหรือของกลุ่ม  เพียงระดมความคิดกนั 2-3 ชัว่โมง สามารถยกร่าง 
“แก่นความรู้” ฉบบัร่างเพื่อใชง้านนั้นได ้หรือจะเชิญคนท่ีท างานไดผ้ลดีเยีย่มมีวธีิปฏิบติัท่ีดี            
(Best Practice) จ านวนประมาณ 10 คน ใหเ้ล่าเร่ืองความส าเร็จของตน ( Storytelling) และช่วยกนัสกดั           
“ขมุความรู้” เม่ือเอามาจดัหมวดหมู่จะท าใหไ้ด ้“แก่นความรู้”  

แก่นความรู้จึงเป็นลกัษณะความรู้ปฏิบติัหรือความรู้ฝังลึก ไม่ใช่ความรู้เชิงทฤษฎี หรือถา้มีส่วน
ท่ีเป็นความรู้เชิงทฤษฎีอยูบ่า้ง เป็นส่วนประกอบเล็กนอ้ยเท่านั้น 

หากมีการเล่าเร่ืองและการจดบนัทึกตามกระบวนการจดัการความรู้โดยใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง 
หรือเร่ืองเล่าเร้าพลงั (Story Telling) จะน าไปสู่การสกดัออกมาเป็นแก่นความรู้และขมุความรู้ วธีิปฏิบติั
ท่ีดีในการฟังเร่ืองเล่านั้น ผูฟั้งจะฟังอยา่งตั้งใจ ฟังอยา่งลึกซ้ึง หากไม่เขา้ใจหรือไดย้นิไม่ชดัเจน สามารถ
ซกัถามเม่ือผูเ้ล่า(คุณกิจ) เล่าจบแลว้  ในบางช่วง บางตอนท่ีไม่ชดัเจน จะมีผูบ้นัทึก(คุณลิขิต) ช่วยบนัทึก
เร่ืองเล่าและอ่านบนัทึกใหท่ี้ประชุมฟังอีกคร้ังเพื่อสอบทาน การจดบนัทึกกบัการเล่าเร่ืองของผูเ้ล่า           
(คุณกิจ) ใหส้อดคลอ้งตรงกนั ผูอ้  านวยการประชุม(คุณอ านวย) จะช่วยใหผู้ฟั้งสกดัเอาวธีิการปฏิบติั         
ของผูเ้ล่า(คุณกิจ) ท่ีท  าใหง้านนั้นส าเร็จออกมา วธีิการกระท าท่ีสกดัออกมาได ้เรียกวา่ “ขมุความรู้”  ผูฟั้ง
แต่ละคน จะเขียนขมุความรู้ออกมาโดยใชก้ระดาษแผน่เล็ก ๆ เขียน 1 ขมุความรู้ต่อกระดาษ 1  แผน่          
ไม่จ  ากดัจ านวนวา่แต่ละคนจะเขียนไดก่ี้ขมุ ก่ีแผน่ ข้ึนอยูก่บัทกัษะการฟัง และความสามารถในการจบั
ประเด็นของแต่ละคน สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรียนรู้ ไดอ้ธิบายลกัษณะของขมุความรู้ ควรมีลกัษณะ
ดงัน้ี 

1. เป็นประโยค ท่ีข้ึนดว้ยค ากิริยา 
2. เป็นวธีิการปฏิบติั (How to) 
3. เป็นประโยคหรือขอ้ความท่ีส่ือความเขา้ใจไดโ้ดยทัว่ไป 
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4. ไม่ควรเป็นถอ้ยค าหรือวลีท่ีผูเ้ขียนบญัญติัข้ึนเอง หรือเป็นภาษาทางวชิาการท่ีตอ้งอธิบาย
ความหมาย หรืออธิบายความ 

เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบั “ขมุความรู้” ขอยกตวัอยา่ง จาก
สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรียนรู้  ในการจบัประเด็นสกดัเร่ืองเล่าใหเ้ป็นขมุความรู้ จากการรับฟังเร่ือง
เล่า เร่ือง กระดาษความดี ดงัน้ี 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 จากการบนัทึกขมุความรู้ทั้ง 9 ขอ้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ขอ้ท่ีบนัทึกวธีิปฏิบติัไม่ถูก คือ ขอ้ 3, 8 
เพราะเป็นการเขียนความเห็นของตนเอง นอกเหนือจากเร่ืองท่ีเล่า ขอ้ 9 ไม่ถูก เพราะเป็นวลีท่ีเขียน
บญัญติัข้ึนเอง ไม่มีในเร่ืองเล่า 
 ผลลิตท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขมุความรู้และการสังเคราะห์แก่นความรู้ ดงัน้ี  

1. มีแก่นความรู้ประมาณ 2-5 แก่น 
2. แต่ละแก่นความรู้ มีขมุความรู้เรียงกนัตามวธีิปฏิบติั (ตามความเห็นของกลุ่ม)  
3. ขมุความรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัแก่นความรู้ 
4. แก่นความรู้ทุกแก่นรวมกนัตอ้งสอดคลอ้งกบัหวัปลา 
5. เป็นประโยคหรือขอ้ความท่ีส่ือความเขา้ใจไดโ้ดยทัว่ไป 
6. ไม่ควรเป็นถอ้ยค าหรือวลีท่ีผูเ้ขียนบญัญติัข้ึนเอง หรือเป็นภาษาทางวชิาการท่ีตอ้งอธิบาย

ความหมาย หรืออธิบายความ 

ตวัอยา่ง  การเขียนขมุความดีลงในกระดาษแผน่นอ้ย จากเร่ือง กระดาษความดี (เรียงตามล าดบั            
การเล่าเร่ือง) 

1. แจกกระดาษเปล่าใหน้กัเรียนคนละแผน่ 
2. เขียนความดีของเพื่อน  1 คนท่ีนัง่ขา้ง ๆ  
3. ใชแ้รงจูงใจใหน้กัเรียนท าความดี 
4. แลกกระดาษท่ีเขียนและผลดักนัอ่าน 
5. เขียนความดีเพิ่มเติม และใหข้อ้คิดเห็นจากครู 
6. น ากระดาษท่ีเขียนความดีไปใหผู้ป้กครองอ่าน 
7. สอนดีและเอาใจใส่นกัเรียน 
8. ความดีตอ้งหมัน่ท าบ่อย ๆ และท าใหม้าก ๆ  
9. ความดี ตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้
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เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบั “ขมุความรู้” ขอยกตวัอยา่ง จาก
สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรียนรู้  ในการจบัประเด็นสกดัเร่ืองเล่าใหเ้ป็นขมุความรู้ จากการรับฟังเร่ือง
เล่า เร่ือง กระดาษความดี ดงัน้ี 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 จาก การบนัทึกขมุความรู้ทั้ง 9 ขอ้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ขอ้ท่ีบนัทึกวธีิปฏิบติัไม่ถูก คือ ขอ้ 3, 8 
เพราะเป็นการเขียนความเห็นของตนเอง นอกเหนือจากเร่ืองท่ีเล่า ขอ้ 9 ไม่ถูก เพราะเป็นวลีท่ีเขียน
บญัญติัข้ึนเอง ไม่มีในเร่ืองเล่า 
 ผลลิตท่ี ไดจ้ากการวเิคราะห์ขมุความรู้และการสังเคราะห์แก่นความรู้ ดงัน้ี 

1. มีแก่นความรู้ประมาณ 2-5 แก่น 
2. แต่ละแก่นความรู้ มีขมุความรู้เรียงกนัตามวธีิปฏิบติั (ตามความเห็นของกลุ่ม)  
3. ขมุความรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัแก่นความรู้ 
4. แก่นความรู้ทุกแก่นรวมกนัตอ้งสอดคลอ้งกบัหวัปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่ง  การเขียนขมุความดีลงในกระดาษแผน่นอ้ย จากเร่ือง กระดาษความดี (เรียงตามล าดบั            
การเล่าเร่ือง) 

10. แจกกระดาษเปล่าใหน้กัเรียนคนละแผน่ 
11. เขียนความดีของเพื่อน  1 คนท่ีนัง่ขา้ง ๆ  
12. ใชแ้รงจูงใจใหน้กัเรียนท าความดี 
13. แลกกระดาษท่ีเขียนและผลดักนัอ่าน 
14. เขียนความดีเพิ่มเติม และใหข้อ้คิดเห็นจากครู 
15. น ากระดาษท่ีเขียนความดีไปใหผู้ป้กครองอ่าน 
16. สอนดีและเอาใจใส่นกัเรียน 
17. ความดีตอ้งหมัน่ท าบ่อย ๆ และท าใหม้าก ๆ  
18. ความดี ตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้
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