แนวทาง รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหการจัดการความรู!
แนวทาง รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหการจัดการความรู
ผูด าํ เนินการอาจใชจนิ ตนาการและความคิดริเริม่ สรางสรรคของตนเองหรือของทีมงานดําเนินการนอกเหนือ
ไปจากแนวทางที่ระบุนี้ก็ได หากพิจารณาแลวเห็นวาจะทําใหไดความลึกซึ้งและครอบคลุมเชื่อมโยงมากกวา อยางไรก็
ตามควรครอบคลุมประเด็นตอไปนีเ้ ปนอยางนอย
1. กระบวนการ (process) ของการจัดการความรู ซึง่ ไดแก
1.1 การสรางความรูขึ้นใชเองจากการทํางาน เพื่อหาลูทางใหม ๆ หรือหานวัตกรรมในการทํางาน ทําให
การทํางานหรือการประกอบกิจกรรมไดผลดีขน้ึ หรือกาวสูกระบวนทัศนใหม กระบวนการสรางความรูข น้ึ
ใชเองนาจะมีทั้งทําโดยจงใจหรือตั้งใจ กับที่ทําโดยไมจงใจ แตเกิดผลเปนการสรางความรู และกระบวน
การสรางความรูนี้นาจะประกอบดวยกิจกรรมยอยมากมาย ทําอยางตอเนื่องยาวนาน ควรหาทางระลึก
ยอนกลับไปและรวบรวมขอมูลดังกลาว
นํามาวิเคราะหทบทวน สังเคราะหขึ้นเปนแนวทางสําหรับจัด
กระบวนการของประชาคมตอไป หรือสําหรับแลกเปลี่ยนใหประชาคมอื่นไดนําไปเปนแนวทางและปรับใช
1.2 การคนควาหาความรูจากภายนอก สําหรับนํามาใชประโยชน ดําเนินการอยางไรบาง ในสถานการณ
ใดที่ทําใหมีการคนควาหาความรูจากภายนอกอยางขันแข็งมากกวาปกติ
แหลงความรูที่ใชมีที่ใดบาง
แหลงใดที่จัดไดวาเปนแหลงที่ดี ดีอยางไร วิธีการคนควาทําอยางไร บุคคลหรือสมาชิกองคกร/เครือขายที่
มีความสามารถพิเศษในการคนควาหาความรูจากภายนอกมีลักษณะอยางไร มีการเปรียบเทียบ คัดเลือก
หรือผสมผสานระหวางความรูที่คนความาจากภายนอก กับความรูที่สรางขึ้นเองจากการทํางานอยางไรบาง
เปนตน
1.3 การตรวจสอบ คัดเลือกความรู คัดเอาความรูที่ไมแมนยําทิ้งไป เอาความรูที่ไมเหมาะสมตอการใชงาน
ในบริบทของกลุมหรือองคกรทิ้งไปทําอยางไร มีความรูมากนอยแคไหนที่ถูกคัดออกโดยกระบวนการนี้ ยก
ตัวอยาง จะยิ่งดีถาทําตารางระบุรายชื่อความรูดังกลาว ระบุวาตัดทิ้งเพราะเหตุใด ผานกระบวนการตรวจ
สอบอยางไรจึงเชื่อวาเปนความรูที่ไมนาเชื่อถือหรือไมเหมาะสม คนที่มีลักษณะแบบใดที่มีความสามารถ
ดานนีเ้ ปนพิเศษ ถาจะพัฒนาขีดความสามารถของกลุม/องคกรในดานการตรวจสอบ/คัดเลือกความรู ควร
มีวธิ ดี าํ เนินการอยางไร เปนตน
1.4 การกําหนดความรูที่จําเปนสําหรับใชงาน มีการกําหนดหรือไม ถามีการกําหนดโปรดระบุวามีความรู
ดานใดบาง กระบวนการกําหนดทําอยางไร ใชเกณฑอะไร มีการปรับปรุงขอกําหนดหรือไม ถามีทําบอย
แคไหน บุคคลทีเ่ ปนแกนนําในดานนีค้ อื ใครบาง ทําไมจึงเปนคนที่ทําภารกิจนี้ไดดี เปนตน
1.5 การจัดหมวดหมูความรู และจัดเก็บ ใหอยูในลักษณะใหคนหาไดงายและอยูในลักษณะที่ใชงานไดงาย
มีการทําบางหรือไม ทําอยางไร ใครเปนผูทํา มีการปรับปรุงบอยแคไหน กลไกใหเกิดการปรับปรุงคือ
อะไร โปรดนําเสนอความรูด งั กลาวในรูปของซีดี-รอม
1.6 กระบวนการถายทอด/แลกเปลี่ยนความรู ภายในองคกร/เครือขาย ดําเนินการอยางไร เนนความรู
แบบไหน (tacit, embedded, explicit) มีวิธีการถายทอดความรูตางแบบอยางแตกตางกันอยางไร ใช ICT
ชวยอํานวยความสะดวกในการถายทอด/แลกเปลี่ยนความรูอยางไร มีการถายทอด/แลกเปลีย่ นความรูก บั
นอกองคกร/เครือขายบางหรือไม เนื้อความรูแบบใดที่มีการถายทอด/แลกเปลีย่ นกับภายนอก เนื้อหา
ความรูอะไรบางที่มีการถายทอด/แลกเปลี่ยนกันอยางกวางขวางภายในองคกร อะไรบางทีไ่ มคอ ยมีการ
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

ถายทอดแลกเปลีย่ นทัง้ ๆ ทีเ่ ปนความรูท ส่ี าํ คัญ เพราะอะไร เปนตน อะไรบางที่ตองปกปด ไมใหรั่วออก
ไปภายนอกองคกร / เครือขาย
การยกระดับความรู โดยการตีความ จัดแบบแผน (pattern) หรือหมวดหมู ภายใตบริบทของงาน
หรือกิจกรรม ทั้งที่เปนความรูฝงลึก ความรูแฝง และความรูท เ่ี ปดเผย รวมทั้งการยกระดับผานวงจร
เปลีย่ นความรูฝ ง ลึกไปเปนความรูท เ่ี ปดเผย และเปลีย่ นไปเปนความรูฝ ง ลึกในระดับทีส่ งู ขึน้
มีกจิ กรรม
หรือกระบวนการอะไรบางทีเ่ กิดการยกระดับความรูด งั กลาว
ใครคือแกนนําทีผ่ ลักดันหรือดําเนินการ
กระบวนการดังกลาว มีปจจัยใดบางที่สงเสริมหรือขัดขวางการยกระดับความรู เมื่อมีการยกระดับความรู
แลว เกิดผลอะไรบางตอองคกร/เครือขาย และตอสมาชิกขององคกร/เครือขาย เปนตน
การดําเนินการหรือสรางเงือ่ นไขเพือ่ ลดทอนการปกปดหรือเก็บงําความรู มีการดําเนินการอยางไร
บาง ดําเนินการแลวไดผลอยางไร ใครคือบุคคลหรือแกนนําสําคัญในการดําเนินการดังกลาว มีขอแนะนํา
สําหรับใหองคกร/เครือขายอืน่ ๆ นําไปปรับใชอยางไรบาง เปนตน
การใช ICT สนับสนุนกระบวนการ มีการดําเนินการอยางไรบาง ตามประสบการณทผ่ี า นมา ICT แบบ
ใดที่ใชสะดวก/ไมสะดวกอยางไร ICT แบบใดที่สงผลอยางมีพลังสูง/ต่ําอยางไร cost-benefit และ costeffectiveness ของ ICT แตละแบบเปนอยางไร ความคงทนของ ICT แตละแบบเปนอยางไรบาง มีคน/
กลุมคนที่กลัวไมกลาใชหรือไมคลองแคลวในการใช ICT แบบใดบาง องคกร/เครือขายไดแกปญหา “กลัว
เทคโนโลยีใหม” นี้อยางไร เปนตน
กระบวนการสราง & ใชจินตนาการ & ความคิดริเริม่ สรางสรรค องคกร/เครือขายมีกระบวนการดัง
กลาวอยางไรบาง อธิบายหลักการและวิธีการใหชัดเจน กระบวนการดังกลาวกอผลดี/ผลเสีย ตองาน/กิจ
กรรม และตอสมาชิกขององคกร/เครือขาย อยางไรบาง มีคาํ แนะนําตอองคกร/เครือขายอืน่ ๆ ในเรือ่ งหลัก
การ/วิธีการ สราง & ใชจินตนาการ & ความคิดริเริม่ สรางสรรคอยางไรบาง เปนตน
บรรยากาศ/วัฒนธรรมองคกร (corporate cultute) องคกร/เครือขาย ไดสรางบรรยากาศหรือวัฒน
ธรรมประเพณีอะไรบางที่เชื่อวาชวยสงเสริมการจัดการความรู การดําเนินการดังกลาวทําอยางไร ใคร
เปนบุคคล/แกนนําสําคัญ ผลของการดําเนินการแตละอยางเปนอยางไรบาง มีคาํ แนะนําตอองคกร/เครือ
ขายอื่น ในหลักการ & วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้อยางไร
การใชความรู มีการประยุกตใชความรูในกิจการตาง ๆ อยางไรบาง ผลของการประยุกตใชความรู
เปนอยางไรบาง ทั้งที่ผลงาน การเรียนรูภ ายในองคกร/เครือขาย การยกระดับความรู และผลตอคน
(สมาชิกขององคกร/เครือขาย โปรดระบุพลวัตของการใชความรู มีประสบการณของการใชความรู
แลวเกิดผลดานลบบางหรือไม ถามี เปนเพราะเหตุใด
มีขอ เสนอแนะตอองคกร/เครือขายอืน่ ๆ ดาน
กระบวนการใชความรูอยางไรบาง
ชุมชนความรู มีการรวมกลุมกันเปน “ชุมชนแหงความรู” อยางไรบาง การริเริ่มมาจากไหน มีความ
ตอเนือ่ งหรือไม อยางไร ปฏิสัมพันธและกิจกรรมภายในชุมชนแหงความรูเปนอยางไร กิจกรรมชุมชน
แหงความรูกอผลดานตาง ๆ อยางไรบาง มีขอ เสนอแนะตอองคกร/เครือขายอืน่ ๆ ในเรือ่ ง “ชุมชนแหง
ความรู” อยางไรบาง
กระบวนการตรวจสอบ (วัด)
สินทรัพยทางปญญา (intellectual asset) และทุนปญญา
(intellectual capital) มีการทําบางหรือไม ทําบอยแคไหน บอกวิธีทํา สาเหตุที่ทํา ใครบางเปนแกน
นํา ผลการตรวจสอบ (วัด) เปนอยางไรบาง มีพลวัตเปนอยางไร การดําเนินการดังกลาวเกิดผลอยางไร
อื่น ๆ
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2. คน ผูมีบทบาทในการจัดการความรู รวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นและวิเคราะห สังเคราะหขน้ึ เปนความรู & วิธีปฏิบัติใน
การจัดการความรูใ นประเด็นตอไปนี้
2.1 ผูแสดงบทบาทนําหรือเอาจริงเอาจัง ในกระบวนการแตละกระบวนการตามขอ 1.1-1.15 เปนคนกลุม
ไหน เปนคนทีม่ ลี กั ษณะจําเพาะอยางไรบาง โปรดสัมภาษณความคิดของคนกลุมนี้นํามารายงาน
2.2 ผูแสดงบทบาท “ไมเชื่อ ขอทดสอบกอน” แตเมื่อมีหลักฐานวาการจัดการความรูนาจะมีประโยชนตอ
งานขององคกร/เครือขาย ก็เขารวมอยางแข็งขัน ผูแสดงบทบาทเชนนี้เปนคนกลุมไหน มีลักษณะ
จําเพาะอยางไร โปรดสัมภาษณพลวัตความคิดเกี่ยวกับงานและการจัดการความรูของคนเหลานี้ นํามา
รายงาน
2.3 ผูแสดงบทบาท “ฝายคาน” หรือผูตอตาน กระบวนการจัดการความรูเ ปนคนกลุม ไหน มีลักษณะ
จําเพาะอยางไร มีเหตุผลในการไมเห็นดวยอยางไร มีพลวัตของพฤติกรรมอยางไร โปรดสัมภาษณ
ความคิดของคนกลุมนี้ นํามารายงาน และสังเคราะหวา ผูแ สดงบทบาทเชนนีก้ อ ผลกระทบทัง้ เชิงบวกและ
เชิงลบตอการจัดการความรูและตอการปฏิบัติภารกิจขององคกรอยางไร
2.4 การจัดการเกีย่ วกับคน (personel management) ขององคกร/เครือขาย เปนอยางไรบาง มีผลตอ
การจัดการความรูแ ละความสําเร็จขององคกร/เครือขายอยางไร มีคาํ แนะนําแกองคกร/เครือขายอืน่ ๆ
เกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ยางไรบาง
2.5 ระบบการปูนบําเหน็จความดีความชอบ
ขององคกร/เครือขาย เปนอยางไร มีผลตอการจัดการ
ความรูและความสําเร็จของงานอยางไร มีคําแนะนําหลักการและวิธีปฏิบัติแกองคกร/เครือขายอืน่ ๆ
อยางไรบาง
2.6 ระบบสรางเสริมแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ เปนอยางไรบาง มีผลตอการจัดการความรูแ ละความสําเร็จ
ของงานอยางไร
2.7 การจัดองคกร/จัดทีมงาน เปนอยางไร
2.8 ระบบพัฒนาคน (พัฒนาบุคลากร) เปนอยางไรบาง กิจกรรมดานการพัฒนาคนแบบใดที่ชวยสงเสริม
การจัดการความรู เรียงจากมากไปหานอย แบบใดทีเ่ ปนอุปสรรคตอการจัดการความรู รูปแบบ/วิธีการ
พัฒนาคนดังกลาวเกิดขึน้ ไดอยางไร และมีวิวัฒนาการไปอยางไร
การพัฒนาคน มีทั้งแบบที่จัดทําเองภายในหนวยงาน/เครือขาย และทีส่ ง คนออกไป
หมายเหตุ
รับการอบรมหรือเขาประชุมภายนอกหนวยงาน
2.9 การเปดโอกาสใหคนในองคกร/เครือขายไดมโี อกาสทํางานเปนทีมเฉพาะกิจ (task force) ขามสายงาน
ตามปกติ มีบอยแคไหน และกอผลดีหรือผลลบดานผลงานและดานการจัดการความรูอ ยางไรบาง
2.10 มีการรวบรวมขอมูล ความรูและทักษะพิเศษของสมาชิกในองคกร/เครือขาย ทําเปนบัญชีใหเปดดู
หรือคนหาไดงายหรือไม มีการใชขอมูลดังกลาวแคไหน ทักษะพิเศษใดบางที่ตองการใชบอย และเมื่อมี
การใชแลวเกิดผลอยางไรบาง
2.11 อืน่ ๆ
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3. เนื้อหาความรู (content) ทีน่ าํ มาดําเนินการจัดการ ในประเด็นตอไปนี้
3.1 เนื้อหาความรูที่นํามาจัดการ เนือ้ หาความรูด า นใดบาง ที่มีความตองการและมีการนํามาจัดการภายใน
องคกร/เครือขาย โปรดทําเปนตาราง จัดหมวดหมูความรู และระบุวานํามาจัดการอยางไรบาง
3.2 เนือ้ หาเดน ความรูดานใดหรือกลุมใด ที่เมื่อนํามาจัดการแลว กอผลดีตอ งานหรือตอการพัฒนาคน อยาง
มากมาย เพราะเหตุใด
3.3 เนือ้ หาดอย ความรูดานใดหรือกลุมใด ที่เมื่อนํามาจัดการแลว กอผลดีไมมาก ไมคุมคาหรือไมคอยคุม
คาการดําเนินการจัดการความรู เพราะเหตุใด
3.4 เนือ้ หาทีข่ าดแคลน ความรูดานใดหรือกลุมใดที่ขาดแคลน คนหามาไดยากและสรางขึ้นใชเองก็ทําได
ยาก มีประสบการณความสําเร็จในการจัดการความรูกลุมนี้หรือไม โปรดบรรยาย
3.5 ความเปลี่ยนแปลงของความตองการ ความตองการเนื้อหาความรูขององคกร/เครือขาย มีการเปลีย่ น
แปลงไปตามปจจัยดานใดบาง เพราะเหตุใด การเปลีย่ นแปลงดังกลาวกอผลดีหรือผลเสียตอกิจการและ
ตอการจัดการความรูขององคกร/เครือขายอยางไรบาง ทําใหตองมีการปรับตัวขององคกร/เครือขายอยาง
ไรบาง
3.6 เนือ้ หาทีส่ รางขึน้ เอง เนื้อหาความรูดานใดที่สรางขึ้นใชเองภายในองคกร/เครือขายได สะดวกหรืองายที่
สุด เพราะเหตุใด เนื้อหาดานใดที่สรางขึ้นใชเองภายในองคกร/เครือขายไดยากทีส่ ดุ เพราะเหตุใด
3.7 เนื้อหาทวมทน เนื้อหาดานใดที่มีอยูมาก หามาไดงายและมากมาย กอความสับสน ไมแนใจในความ
แมนยําถูกตอง ในกรณีเชนนีไ้ ดดาํ เนินการจัดการความรูอ ยางไร
เกิดผลอยางไรบาง
3.8 อืน่ ๆ
4. เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการความรู
4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการคนหาความรูจากภายนอก ที่องคกร/เครือขายใช มีอะไรบาง เครื่องมือชนิดใดที่ใช
งาย และชวยการคนหาเปนอยางดี
เครือ่ งมือใดทีเ่ คยใชเปนประจําแตเปลีย่ นเปนเครือ่ งมืออืน่ แลว
เครื่องมือใดที่ใชเปนประจําในปจจุบัน เหตุผลที่ใช เครือ่ งมือเหลานัน้ ผูใ ชเปนคนเฉพาะบางคนหรือเปน
คนสวนใหญขององคกร/เครือขาย
4.2 เครื่องมือที่ใชจัดเก็บ/จัดหมวดหมู/ใหบริการความรู/ขอมูล/ขอสนเทศ ในองคกร/เครือขาย มีอะไรบาง
ตามประสบการณ เครื่องมือแตละชนิดมีจุดเดนจุดดอยอยางไรบาง มีการใชมากนอยเพียงใด
4.3 เครื่องมือที่ใชในการแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลภายในองคกร/เครือขาย มีอะไรบาง ตามประสบการณ
เครื่องมือแตละชนิดมีจุดเดนจุดดอยอยางไรบาง มีการใชมากนอยเพียงใด
4.4 เครือ่ งมือที่ชวยใหคนในองคกร/เครือขายที่อยูหางไกลกัน ไดติดตอสื่อสารแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นซึง่ กัน
และกันอยางสะดวก มีอะไรบาง ตามประสบการณเครือ่ งมือแตละชนิด มีจุดเดนจุดดอยอยางไรบาง มี
การใชมากนอยเพียงใด
4.5 อื่น ๆ
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หมายเหตุ
(1) ประเด็นตาง ๆ เหลานี้ เปนเพียงตัวอยาง ไมครบถวน ผูดําเนินการโครงการสามารถเพิ่มเติมหรือจัดหมวด
หมูใหมไดตามที่เห็นสมควร และการเขียนรายงานตองเปนรายงานจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง ไมใชเขียน
ตามทฤษฎี ควรมีหลักฐานยืนยันรายงานประเด็นสําคัญ ๆ ตามความเหมาะสม
(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดดําเนินการภายใตชื่ออื่น ผูด าํ เนินการโครง
การตองตีความวาเปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรูหรือไม
(3) ควรมีการสังเคราะห เสนอแนะวาประเด็น/กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ สามารถจัดใหเปนระบบ มีโครงสรางที่ชัด
เจนตอเนือ่ ง ไดอยางไร และถาจัดใหเปนระบบและเกิดความตอเนื่อง จะมีผลตอองคกร/เครือขายอยางไร
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