
การจัดการความรู ้
เรื่อง แนวทางในการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและวารสารวิชาการระดับชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
 

การจัดการความรู้  
 หมายถึง การรวบรวมความรู้ที่ฝังลกึในผู้มปีระสบการณ์ (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ เจตคติในงาน ประสบการณ์การทำงานและพฤติกรรมการทำงานของแต่ละบุคคล ซึ่งปฏิบัติงาน
เรื่องเดียวกันหรือคนละเรือ่ง แล้วประชุมหรือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึง่กันและกนั แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เมื่อรวบรวมแล้วก็มีการนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (synthesis) และจัดระบบใหม่ เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กร มีการจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การ
ยอมรับในกฎกติกาขององค์กรที่ทุกคนยอมรับ แล้วนำมาเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้ และ
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร รวมทั้งเป็นแบบอย่างต่อหน่วยงานอื่น อันจะยังประโยชน์ใน
วงวิชาการและงานการศึกษาต่อไป 
 
ความรู้ 
 หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง 
การคิด หรือการปฏิบัติ โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆเช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูป 
 นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ สำหรับนักปฏิบัติ การ
จัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 
 1. บรรลุเป้าหมายของงาน 
 2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
 3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 
 4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงานความรู้สามารถจำแนก
ออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 
 1. ความรู้เชิงทฤษฎี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผู้ที่สำเร็จ
การศึกษามาใหม่ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จำมาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้จากการได้เรียนมาก แต่เวลา
ทำงานก็จะไม่มั่นใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 
 2. ความรู ้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู ้เชื ่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง 
ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถนำเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ 
มักพบในคนที่ทำงานไปหลายๆ ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือประสบการณ์มากขึ้น 



 3. ความรู ้ในระดับที ่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู ้เชิงเหตุผลระหว่างเรื ่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้อื่น 
เป็นผู้ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลกึของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นหรือ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อื่นไปปรับใช้ในบริบทของตนเองได้ 
 4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่ม สร้างสรรค
ที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ทีส่ามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเอง
ได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฎีใหม่หรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการ
ทำงานได ้
 
องค์ประกอบสำคัญของวงจรความรู้ 
 “คน” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ และเปนผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บแลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ได้ง่าย
และรวดเร็วข้ึน 
 “กระบวนการความรู้” เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ ซึ่งทำให้เกิด
การปรับปรุง และนวัตกรรม ประกอบด้วย Socialization การแบ่งปันและสร้างความรู ้จาก Tacit 
Knowledge ไปสู่Tacit Knowledge โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน เช่น 
พูดคุย หรือถ่ายทอดจากสมองของคนๆ หนึ่ง ไปสู่สมองของคนอีกหลายๆ คน เป็นต้น 
 Externalization การสร้างและแบ่งปันความรู ้จากการแปลง Tacit Knowledge เป ็น Explicit 
Knowledge โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จากสมองคน ไปสู่เอกสาร ตำรา หนังสือ วารสาร
คอมพิวเตอร์ สื่อต่างๆ เป็นต้น Combination การแบ่งปันและสร้างความรู้ จาก Explicit Knowledge ไปสู่ 
Explicit Knowledge โดย รวบรวมความรู้ประเภท Explicit ที่เรียนรู้ มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit 
ใหม่ ๆ เช่น เอกสาร ตำรา หนังสือ วารสาร คอมพิวเตอร์ สื่อต่างๆ ไปสู่ เอกสาร ตำรา หนังสือ วารสาร 
คอมพิวเตอร์ สื่อ ต่างๆ เป็นต้น 
 Internalization การแบ่งปันและสร้างความรู้จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge 
โดยมักจะเกิดจากการนำความรู้ที่เรียนรู้มาไปปฏิบัติจริง เช่น จากเอกสาร ตำรา หนังสือ วารสาร คอมพิวเตอร์ 
สื่อต่างๆ ไปสู่สมองของคน 
 
โมเดลปลาทู 
 ถ้าเปรียบเทียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วนสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
 “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทศทางของการ
จัดการ ความรู้ โดยก่อนที่จะจัดการความรู้ ผู้จัดจะต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร?” โดย “หัว
ปลา”นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอำนวย” 
คอยช่วยเหลือ 
 “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
สำคัญซึ่ง “คุณอำนวย” จะมีบทบาทมากในการชวยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ 
โดยเฉพาะความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้
เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 



 “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) หมายถึง ส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขมความรู้” ที่ได้จาก
การเก็บ สะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ 
“หางปลา” นี้ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด นำไปเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป  
 ช่ือบุคคลสำคัญที่ใช้เรียกในการจัดการความรู้ 
“คุณเอื้อ” (Chief Knowledge Officer: CKO) ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดหัว
ปลาที่ชัดเจนหรือคอยสอดส่องดูแลไม่ให้ปลาตัวนี้ว่ายไปผิดทาง และมีบทบาทที่สำคัญอีก คือ 
 - ทำให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติขององค์กร 
 - เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรเป็น “ผู ้นำ” ในการพัฒนาวิธีการทำงานที่ตนรับผิดชอบ และนำ
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื ่อนร่วมงาน สร้างวัฒนธรรมการเอื้ออาทรและแบ่งปัน ( Care & 
Share) ความรู้ 
 - หากุสโลบายทำให้ความสำเร็จของการใช้ KM แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ขององค์กร 
 - เอาใจใส่เรื่องราวความสำเร็จเลก็ๆ ของคนเล็กคนน้อย และหาทาง แสดงความช่ืนชม และช้ีช่องทาง
ความท้าทายในการริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ/การประยุกต์ 
 1) “คุณอำนวย” (Knowledge Facilitator) เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู ้เป็นผู้
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิง
ระบบ เชิงวัฒนธรรม เป็นผู้เช่ือมโยงคนหรือหน่วยงานเข้าหากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่ือมระหว่างคนที่มีความรู้
หรือ ประสบการณ์ กับผู้ต้องการเรียนรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ คุณอำนวยต้องมีทักษะที่สำคัญคือ 
ทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกต่างหลากหลาย  รวมทั้งต้องเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายนั้น และ
รู้จักประสานความแตกต่างเหล่าน้ันให้เป็นคุณค่าในทางปฏิบัติ 
 2) “คุณกิจ” (Knowledge Practitioner) คือ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ปฏิบัติที่ใช้ความรู้นั้นๆ อยู่ คุณกิจ
ถือว่าเป็นคนสำคัญที่สุด หรือเป็นผู้จัดการความรู้ตัวจริง เพราะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม KM ประมาณร้อยละ 90 
ของทั้งหมด เป็นผู้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการใช้ KM ของกลุ่มคน เป็นผู้ค้นหาและเรียนรู้ภายในกลุ่ม คนหา
และดูดซับความรู้จากภายนอก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุเป้าหมาย  
(หัวปลา) ร่วมกันที่ตั้งไว้ เป็นผู้หมุนเกลียวต่อยอดความรู้ได้ อย่างไม่รู้จบ 
 “คุณลิขิต” (Note Taker) คือ คุณกิจ หรือคุณบันทึก ทำหน้าที่จดบันทึกความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และกิจกรรมจัดการความรู้ต่างๆ การนำทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “เทคนิค
การเขียนตำราให้มีคุณภาพ” การแปลงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เทคนิคและกระบวนการในการจัดการความรู้และ
ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทาง และการบูรณาการกับการเรียนการสอน ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยดัดแปลงจากแนวคิด “โมเดลปลาทู” (ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2550) 
โดยมีกระบวนการแบ่ง เป็น 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การค้นหาความรู ้ จัดตั ้งคณะกรรมการการจัดการความรู ้ด้านการวิจัย โดยการคัดเลือกจาก
คณาจารย์ประจำในคณะฯ และเสนอคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในการแต่งตั ้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อดำเนินการในการจัดทำ KM Mapping และประชุมหารือในการเลือกหัวข้อในการทำ 
KM ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา “13.30 – 16.00 น.” 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย จัดการประชุมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้ เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
และวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI” เดือนละ 2 ครั้ง โดยจัดประชุมทุกวันศุกร์ เวลา 



13.30 – 16.00น. ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นท่านละ 3 นาที 
จำนวน 1–2 รอบ และมีเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการบันทึกและนำเสนอเว็บไซต์ของคณะฯ ภายหลังการ
ประชุมทุกสัปดาห์ 
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย จัดความรู้ ให้เป็น
ระบบโดยแบ่งตามหัวข้อที่สำคัญของประเด็นการจดัการความรู้ เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติและวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI”  และจัดทำเอกสารใน
รูปแบบ pdf-file เพื่อนำเสนอในเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป 
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย จัดทำเอกสารที่
ได้จากการประชุมการจัดการความรู้ โดยเรียบเรียงจากภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนและปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความครบถ้วนเที่ยงตรง ทันสมัย และสอดคล้องตรงตามประเด็นการจัดการความรู้ 
 5. การเข้าถึงความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI” ต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อดำเนินการอนุมัติและผลักดนัให้
บุคคลากรในคณะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้โดยกระจายความรู้ให้ผู้ใช้ 2 วิธีดังนี ้
 - วิธีที่ 1 การป้อนความรู้ (Push) โดยการทำเอกสารแจกให้กับบุคลากรในคณะพร้อมทั้งทำ 
หนังสือเวียนเพื่อรับทราบ 
 - วิธีที่ 2 การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ (Pull) โดยการทำเอกสารไว้ที่ส่วนกลางหรือเว็บไซต์ของคณะฯ
เพื่อให้บุคลากรในคณะหรือผู้ที่่สนใจสามารถเข้าถึงความรู้ได้ 
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย จัดให้มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณะกรรมการฯ กับบุคลากรที่นำองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ปัญหาและอุปสรรค ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 8 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
 7. การเรียนรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย สำรวจติดตามและดำเนินการทำเอกสาร
สรุป การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นคู่มือ องค์ความรู้ใหม่ เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและวารสารวิชาการระดับชาติที ่ป รากฏในฐานข้อมูล TCI” พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเพื่อนำเสนอคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในการสนับสนุนและผลกัดันให้
บุคคลากรภายในคณะฯ ในการนำองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนไปใช ประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไป  
 
 


