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สคส. เรียกผูอ ํานวยความสะดวกในการจัดการความรูวา “คุณอํานวย” โนนากะ
เรียกวา Knowledge Activist และยังมีผนู ิยมใชอกี คําหนึง่ คือ Knowledge Broker
หนาทีห่ ลักของ “คุณอํานวย” คือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และอํานวย
ความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม
ศ.นพ. ประเวศ วะสี เรียกคนเหลานีว้ า เปน “ชางเชื่อม” ทําหนาที่เชื่อมโยงผูคนหรือหนวยงาน
เขาหากัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เชื่อมระหวางผูม ีความรูห รือประสบการณ กับผูตองการเรียนรูและ
นําความรูนนั้ ไปใชประโยชน

“คุณอํานวย” ตามแนวคิด knowledge activist(1)
ในทีน่ ี้จะเรียก knowledge activist วา “ผูเสริมพลังความรู”
เปาหมาย 6 ประการของการเสริมพลังความรู (knowledge activism)
1.
2.
3.
4.

ริเริ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหพงุ เปา (focus)
ลดเวลาและคาใชจายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ยกระดับของการแลกเปลี่ยนเรียนรูทวั่ ทัง้ องคกร
เพิ่มการยอมรับตอพนักงานที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยทําใหกิจกรรม
สอดคลองกับเปาหมายใหญขององคกร
5. เตรียมพนักงานที่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เขาสูงานใหมที่ตอ งการความรู
ความสามารถที่พนักงานผูนนั้ มี
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6. เชื่อมโยงโลกทัศนของชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูเล็กๆ ภายในองคกร เขาสูการ
ปรึกษาหารือเพื่อการปรับเปลี่ยนองคกรในภาพรวม
บทบาท 3 ประการของผูเสริมพลังความรู
บทบาท 3 ประการไดแก
1. เปนผู “เติมพลัง” (catalyst) ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. เปนผู “ประสานเชื่อมโยง” (coordinator) การแลกเปลีย่ นเรียนรู
3. เปน “นักขายภาพอนาคต” (merchant of foresight)
ผูเติมพลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
คําวา catalyst ในทางเคมี หมายถึงสารที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยที่ตนเองไมไดเขารวม
ทําปฏิกิริยาดวย เปนคําที่เหมาะมากในการอธิบายภารกิจของผูเสริมพลังความรู คือเปน
ผูทําใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความจริงจัง เขมขน มีชวี ิตชีวา โดยที่ตนเองไมไดเขาไปเปน
ผูดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยตรง
เหตุที่ตองมีการเติมพลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรูห รือการจัดการความรู ก็เพราะภายใน
องคกรโดยทัว่ ไปมีแรงเฉื่อย หรือมีอุปสรรคตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในลักษณะของ “แรงตาน”
ดังนัน้ “แรงผลัก” ตองทรงพลังพอ จึงตองมีบุคคลเขามาทําหนาที่ “เติมพลัง”
ผูเสริมพลังความรู ทําภารกิจ “เติมพลัง” ของการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการทํากิจกรรม
2 อยาง
(1) จุดประกาย โดยตั้งคําถามที่เหมาะสม เชน ปญหาอยูท ี่ไหน คุณได
แนวคิดนัน้ เมือ่ ไร ทําไมจึงทําเรื่องนี้ได จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไดอยางไร คุณมีวิธีอนื่ ไหม
เปนตน
(2) สราง “พื้นที่” ของการแลกเปลีย่ นเรียนรู ซึง่ อาจมีทงั้ พืน้ ที่จริงและพื้นที่
เสมือน มีวธิ ีการทําใหคนที่แตกตางหลากหลายเขามาในพืน้ ที่นนั้
และมีการดําเนินการให
เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนดวยเทคนิคทีเ่ หมาะสม
ผูประสานเชือ่ มโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภารกิจประสานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความสําคัญในทุกสถานภาพขององคกร
ไมวาองคกรจะมีขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูงเพียงใดก็ตาม ซึง่ ตางจากภารกิจ
เติมพลัง (activism) ที่อาจไมจําเปน หากองคกรมีวฒ
ั นธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเขมแข็งแลว
การประสานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใน 3 มิติ หรือ 3 ขั้นตอน ไดแก
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(1) เชื่อมชุมชนจุลภาค (microcommunity)
ชุมชนจุลภาคเปนสิ่งที่เกิดขึน้ อยูแลวตามธรรมชาติ อาจเปนชุมชนภายใน
หนวยงานยอย หรือขามหนวยงาน เปนชุมชนที่รวมตัวกันแกไขปญหาบางอยางรวมกัน
เกาะเกี่ยวกันอยางหลวมๆ ดวยปญหา ความสนใจ งาน ความรู หรือการเรียนรู ผูเสริม
พลังความรู (knowledge activist) เขาไปชวยทําใหชมุ ชนจุลภาคเกิดการรวมตัวกันอยาง
เปนรูปธรรมมากขึ้น มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันสม่าํ เสมอมากขึน้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูความรูจากประสบการณหรือความรูฝงลึก (tacit knowledge) อยางพุงเปามากขึ้น
ขอพึงตระหนักสําหรับผูเสริมพลังความรู ก็คือ จะตองเขาไปสงเสริมความเปนตัวของ
ตัวเอง หรือความเปนอิสระในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนจุลภาคแตละชุมชน
และในขณะเดียวกัน ก็เชื่อมโยงเปาหมายของแตละชุมชนจุลภาคเขากับเปาหมาย
ภาพรวมขององคกรดวย
(2) เชื่อมชุมชนจินตนาการ (imagined community)
ชุมชนจินตนาการ หมายถึง หนวยงาน กลุม คน หรือบุคคล ที่ไมเคยพบปะกัน ไม
เคยมีปฏิสัมพันธระหวางกัน แตมีจุดรวมกันที่จินตนาการ คุณคา ความเชื่อ เปาหมาย
เกี่ยวกับงาน วิธีการเชื่อมโยงชุมชนจินตนาการ ทําโดยจัดใหมีการนําเสนอ “เรื่องเลาเรา
พลัง” (story-telling) ที่จะมีผลกระตุนแรงบันดาลใจ (ที่มีรวมกัน) หรือกระทบใจใน
ระดับคุณคาและความเชื่อ (ที่มรี วมกัน) การเลาเรื่องจะตองมีทั้งศิลปะของการ
นําเสนอทีก่ ระทบอารมณความรูสึก และเนื้อเรื่องที่มีสาระ มีคุณคาตองาน การนําเสนอ
อาจใชบทรอยกรองเขามาประกอบการเลาเรื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมชุมชนจินตนาการ ก็คือ เกิดการเชื่อมโยงระหวางชุมชน
จุลภาค ผานเปาหมายภาพใหญ (sense of purpose) ขององคกร เมื่อเกิดสภาพ
เชนนี้ บทบาทของผูเสริมพลังความรู ก็จะเขาสูขั้นตอนที่ 3
(3) เชื่อมดวย “แผนที่”
แผนที่ หรือ แผนผัง (map) ที่แสดงวา มีใคร หรือกลุมใด ทําอะไร อยูที่ไหน
ในเรื่องการจัดการความรู หรือการแลกเปลีย่ นเรียนรู มีความจําเปนตอการเชื่อมโยง
“ภาพเชิงซอน” ที่มีความซับซอนและปรับตัว (complex adaptive) อยูตลอดเวลา
เพื่อใหสมาชิกขององคกรไดรับรู หรือคนหาได
แผนที่ดังกลาว จะชวยอํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจะ
นํามา “จัดแสดง” ไวในอินทราเน็ตขององคกร
แผนทีห่ รือแผนผัง แสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําไดหลายมิติและหลาย
แบบ ตัวอยางเชน (1) organigram เปนแผนที่แสดงตําแหนงของกลุมตางๆ ทีก่ ําลังดําเนินการ
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จัดการความรู, (2) ตารางการจัดการ (project management tool) โครงการจัดการความรู
โครงการใดโครงการหนึง่ , (3) แผนผังแสดงโครงการจัดการความรู ที่สะทอนการแลกเปลี่ยน
ความรูฝงลึกและยกระดับความรูผานเขตแดน อยางเปนขั้นตอน แสดงผูเขารวม งบประมาณ
กําหนดเวลา ผลที่คาดหมาย และผลลัพธที่ได, (4) แผนที่แสดงขีดความสามารถ
(competence) ของแตละชุมชนจุลภาค ใหเห็นวาแตละชุมชนทําภารกิจ (task) อะไร และใช
ความรูอะไรบางในการบรรลุภารกิจนัน้ เปนตน
แผนที่ (map) ดังกลาว จะตองนําเสนออยางนาสนใจ เขาใจงาย และสะทอนใหเห็นวา
แตละชุมชนมีสวนขับเคลื่อนการจัดการความรูขององคกรอยางไรบาง
เนื่องจากการจัดการความรูเปนการ “เดินทาง” “แผนที”่ จึงตองเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตาม
สถานภาพขององคกร และตามสถานภาพของการจัดการความรูในองคกร
นักขายภาพอนาคต
องคกรทุกองคกรอยูในสภาพของ “ผูเดินทาง” ไปในอนาคต ซึง่ จะตองเผชิญ “ภูมิ
ประเทศ” ที่ไมเหมือนกับทีก่ ําลังเผชิญอยู ดังนั้น องคกรจึงตองมีการ “ทําแบบฝกหัด” มองไป
ขางหนา สรางวิสยั ทัศนแบบมองการณไกล เอาชนะธรรมชาติแบบ “สายตาสั้น” ของมนุษย
ผูเสริมพลังความรูจะทําหนาที่ชักชวนใหชมุ ชนจุลภาคสามารถมองเห็นภาพใหญของ
องคกร มองเห็นฉากสถานการณอนาคต (scenarios) หลายๆ แบบ และเชื่อมโยงมาสู
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมทีก่ ําลังดําเนินการอยู เชื่อมโยงสูความรวมมือระหวาง
ชุมชนจุลภาค เพื่อสรางความแข็งแกรงใหแกองคกรในภาพรวม
ในการปฏิบัตภิ ารกิจนักขายภาพอนาคต ผูเสริมพลังความรูจะถามคําถามที่จี้จุด ให
เห็นวาองคกรจะตองมีทั้งกลยุทธสาํ หรับความกาวหนา (อยูดี) และกลยุทธสําหรับอยูรอด
คําถามเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขัน แหลงหรือตนเหตุของความสามารถในการแขงขัน
บทบาทของความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเปลี่ยนแปลงกลยุทธที่จะทําใหองคกรบรรลุ
วิสัยทัศนดา นความรู (knowledge vision) ไดดีกวา เปนตน
ความเขาใจผิดเกี่ยวกับการเสริมพลังความรู
1. ผูเสริมพลังความรู (knowledge activist) ทําหนาที่คนละอยางกับ “เจาหนาที่
ความรู” (knowledge officer) ที่มีอยูในองคกรบางองคกร
2. การเสริมพลังความรู เปนการดําเนินการในลักษณะ “ใหอํานาจ หรือเพิ่มขีด
ความสามารถ” (enabling) ไมใชดําเนินการในลักษณะควบคุม (control) ใน
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3.

4.

5.

6.

การทําหนาที่เติมพลัง, ประสานเชื่อมโยง, และขายภาพอนาคต ผลที่มุงหวัง คือ
เขาไป กระตุน การแลกเปลี่ยนเรียนรูทวั่ ทั้งองคกร ไมใชเขาไป กําหนด
นักเสริมพลังความรู ตองไมมองความรูเปน “สมบัติ” (asset) ทีม่ ีความจีรงั ยัง่ ยืน
ตองมองความรูเชื่อมโยงกับพื้นที่แลกเปลีย่ นเรียนรู และมีลักษณะจําเพาะตาม
บริบท มีลักษณะเลื่อนไหลและเปนพลวัต สวนหนึง่ ฝงลึก (tacit) อีกสวนหนึง่ ชัด
แจง จับตองได (explicit) เชื่อมโยงกับบุคคลและกลุมคน และพรอมที่จะปรับสภาพ
เอง (self-organize) เขาสูความรูใหมที่ยกระดับขึ้น หรือลดระดับลง
การดําเนินการในลักษณะ “ควบคุม” ความรู จะทําใหเนนที่ความรูชนิดชัดแจงและ
เปนความรูที่มอี ยูแลว ซึง่ ไมนําไปสูความคิดริเริ่มสรางสรรค และบรรยากาศเสริม
พลัง ไมเกิดประโยชนตอการสรางความเขมแข็งขององคกร
ในการเสริมพลังความรู หัวใจอยูที่ กระบวนการ (process) ที่สมาชิกของ
องคกรรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจลึกๆ กาวขามอุปสรรคของ
ความรวมมือ เอาชนะทัศนคติเชิงปกปดความลับ เปดใจรับแนวคิดใหมๆ และ
รวมกันสรางสรรคสิ่งใหมๆ
ภายใตกระบวนทัศน “ผูควบคุมความรู” ผูเสริมพลังความรูจะเปนไดเพียง
อุปสรรคอีกอยางหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การเสริมพลังความรู ไมใชการเขาไปทําหนาทีเ่ ชื่อมโยงผูอนื่ แตเปนการทําใหคน
เหลานั้นเชื่อมโยงกันเอง การทําหนาที่เติมพลัง ประสานเชื่อมโยง และขายภาพ
อนาคต ตองทําในลักษณะที่ผูคนที่เกี่ยวของเปนผู “ซื้อ” ไมใชผูเสริมพลังความรู
เปนผู “ยัดเยียด” ให ดังนั้น ผูเสริมพลังความรูจะตองไว (sensitive) ตอ
ความรูสึกและความตองการของ “ชุมชนอนุภาค” แตละชุมชน และจะตองอดทน มี
ความมัน่ คง และมุงสรางความเชื่อมัน่ (trust) จากผูคนในชุมชน ผานทางการ
สนทนาแลกเปลี่ยน (dialogue) และการตั้งคําถาม
ตองไมใชการแตงตั้ง ผูเ สริมพลังความรู เปนเครื่องอางวา องคกรมีการจัดการความรู
ผูเสริมพลังความรู ทําหนาที่ 3 อยาง คือ เติมพลัง, ประสานเชื่อมโยง, และขาย
ภาพอนาคต แตการจัดการความรูหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูที่แทจริงอยูที่ทกุ คนหรือ
ทุกหนวยงานภายในองคกร

ทักษะของผูเสริมพลังความรู
ทักษะทีต่ องการในการทําหนาทีท่ ั้ง 3 ประการ ของผูเสริมพลังความรู แสดงในตาราง
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เติมพลัง (catalyst)
ทักษะในการสรางแรงจูงใจ
ทักษะดานความสัมพันธกับ
ผูอื่น : เปนที่เคารพนับถือ
ทักษะในการดําเนินการ :
พัฒนาพลวัต และ
ความสัมพันธของกลุม
ทักษะเชิงวิเคราะห : ชวยกลุม
ในการเขียนขอกําหนดภารกิจ
และความรับผิดชอบของกลุม
เครือขายสังคมภายในองคกร
และภายนอกองคกร
ความเขาใจดานการ
ดําเนินการเชิงธุรกิจ
ผลิตภัณฑหลัก
และ
ดานตลาด

ประสานเชื่อมโยง
ความรูความเขาใจพัฒนาการ
เชิงประวัติศาสตรขององคกร
ทักษะในการเลาเรื่อง : คนหา
ผูกเรื่อง และเลาเรื่องเกีย่ วกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทักษะเชิงแผนที่และการจัดทํา
ภาพหรือแผนผัง : ทําแผนที/่
แผนผัง (map) แสดงกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ทักษะเชิงวิเคราะห : ระบุความ
เชื่อมโยงระหวางกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลายๆ
กิจกรรม
เครือขายสังคมภายในองคกร
และภายนอกองคกร

ขายภาพอนาคต
เปนทูตสําหรับวิสัยทัศนความรู
ขององคกร
ทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือดาน
กลยุทธและการวิเคราะห
ความเขาใจภาพกวางของ
กระบวนการเชิงกลยุทธของ
องคกร
ทักษะในการสรางแรงจูงใจ
และทักษะในการขายความคิด

ความสามารถในการคิดแหวก
แนว และทักษะเชิงวิสัยทัศน

ผูเสริมพลังความรูควรมาจากไหน
ไมมีสูตรสําเร็จวา ผูเ สริมพลังความรูควรเติบโตมาจากหนวยงานประเภทใดภายในองคกร
กลาวอยางกําปนทุบดิน การเสริมพลังความรู ตองการทักษะทีห่ ลากหลายกวางขวาง และ
ตองการความคิดริเริ่มสรางสรรคสูง ดังนัน้ ผูเสริมพลังความรู ควรเปนพนักงานระดับสูง ที่ผาน
งานหลากหลายหนาที่ หรืออาจจะตองเปนกลุมบุคคล องคกรควรไดเตรียมพัฒนาคนเขาสู
ภารกิจนี้จากพนักงานระดับกลางที่มีความรูความสามารถสูง โดยสงเสริมใหมีอสิ ระที่จะไปไดทั่ว
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องคกร เพื่อชวยเปดโลกทัศน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับทีมแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
หนวยงานยอย และนําเอาโลกทัศนของหนวยงานยอยไปอภิปรายแลกเปลี่ยนกับกลุมผูบริหาร
ระดับสูง นีค่ ือ “โรงเรียน” ฝก ผูเสริมพลังความรู
คุณสมบัติสําคัญที่สุดของผูเสริมพลังความรู คือ ตองเปนผูที่เชื่อในหลักการของระบบที่
ซับซอนและปรับตัว ไมเชื่อในระบบเชิงกลไก

“คุณอํานวย” ตามแนวคิด knowledge broker2-3
ในทีน่ ี้จะเรียก knowledge broker วา “นายหนาความรู” ทําหนาที่เชื่อมโยงคนเขา
ดวยกัน ชวยใหคนเหลานั้นสรางความสัมพันธตอกัน เปดเผยความตองการ และแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ ซึ่งจะชวยใหแตละคน/แตละกลุมปฏิบัติงานไดผลดีขึ้น
โปรดสังเกตวา นายหนาความรูไมไดทําหนาที่เชื่อมโยงคนกับความรู หรือแหลงความรู
แตทําหนาที่เชือ่ มโยงคนกับคน โดยมีเปาหมายวาการเชื่อมโยงดังกลาวจะทําใหเกิดการ
ไหลเวียน หรือแลกเปลี่ยนความรูอยางคลองแคลวมากขึ้น
ความรูทเี่ ปนเปาหมายในการปฏิบัติงานของนายหนาความรู จึงเปนความรูในคนหรือ
ความรูฝงลึก (tacit knowledge) เปนหลัก
การทํากิจกรรม Knowledge brokering อาจทําโดยไมตองมีคนที่เปนนายหนาความรู
คือเกิดขึ้นโดยตรงระหวางคนที่มาสัมพันธกัน ดังนัน้ คําวา knowledge brokering จึงนาจะ
แปลไดวา “การแลกเปลี่ยนเรียนรู” และโดยนัยนี้ knowledge broker (นายหนาความรู) ก็
คือผูอํานวยความสะดวกตอการแลกเปลีย่ นเรียนรูนนั่ เอง
ภารกิจของนายหนาความรูตามแนวทางของ Canadian Health Services Research
Foundation3
1. นําคนมาแลกเปลี่ยนขอสนเทศ (information) หรือทํางานดวยกัน
2. ชวยใหคนเหลานั้นสื่อสารกัน ใหเกิดความเขาใจความตองการ และความสามารถของ
กันและกัน
3. ผลักดันใหเกิดการวิจยั เพือ่ พัฒนางานหลักของกลุม
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ คนหาความสําเร็จ หรือการเปลี่ยนแปลงที่
ตองการ
5. พัฒนาประเด็นดานการจัดการไปสูคําถามวิจยั
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6. สังเคราะหและสรุปผลงานวิจยั และประเด็นสําคัญในการตัดสินใจ
7. นําทางไปสูแ หลงผลงานวิจัย
ภารกิจของนายหนาความรูตามแนวทางที่เสนอโดยนักวิชาการสวีเดน2
Hellstroem และคณะเสนอวา นายหนาความรูภ ายในองคกรหนึง่ มีหนาที่เชื่อมตอ
ระหวางผูมีความรูหรือประสบการณ กับผูต องการความรูหรือประสบการณนั้น โดยนายหนา
ความรูทาํ หนาที่ 6 ประการ ดังนี้
1. อํานวยความสะดวกใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูทงั้ อยางเปนทางการ และอยางไม
เปนทางการ
2. เสาะหาผูมคี วามรูสําคัญๆ ที่เปนที่ตองการ เอามาทําบัญชีรายชื่อ และประกาศให
เปนที่รับรูทวั่ ไปภายในองคกร
3. เชื่อมความสัมพันธระหวางผูมีความรูกบั ผูตองการความรู
4. เชื่อมความสัมพันธของคนขามพรมแดนหนวยงาน พรมแดนวิชาชีพ
5. ใหเปนที่รูกนั โดยทั่วไปวา นายหนาความรูพรอมอยูเสมอที่จะใหบริการแกผูตองการ
ความรู
6. ติดตามและประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนทางการ และอยางไมเปน
ทางการ
หลากหลายแบบของ “นายหนาความรู”
จะเห็นวา การตีความคําวา “นายหนาความรู” ทําไดหลายแบบ แลวแตความตองการ
ของผูตีความ มูลนิธวิ ิจัยบริการสุขภาพแหงแคนาดา มีภารกิจเกี่ยวของกับการวิจยั จึงตีความ
ภารกิจของนายหนาความรู ใหรวมไปถึงกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการวิจยั และการคนหาผลงานวิจยั
ดวย ซึง่ ก็นา จะถูกตอง เพราะการวิจยั เปนกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของกับความรูโดยตรง คือการสราง
ความรู
แตตามแนวทางของคณะนักวิจัยชาวสวีเดน ซึง่ วิจัยและพัฒนารูปแบบของนายหนา
ความรูมาจากการทดลองในบริษัทดานเทคโนโลยีสื่อสาร มองบทบาทของนายหนาความรูเนนที่
การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนในองคกร
ถาคนในอินเตอรเน็ตโดยใช Google คน keyword : knowledge brokerage หรือ
knowledge brokering จะพบเว็บไซดของบริษัทที่ปรึกษามากมายที่เสนอบริการนายหนาความรู
ซึ่งเปนการตีความคําวา นายหนาความรูในตางความหมาย คือเนนเชื่อมโยงไปสูผูมีความรูท ี่
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เปนผูเชี่ยวชาญ ทีจ่ ะใหบริการความรูในลักษณะที่คอนขางจะเปนความรูสําเร็จรูป ไมใชเนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกนั ภายในองคกร
ทักษะที่ตองการในการทําหนาที่ “นายหนาความรู”
1. ทักษะในการนําคนมาพบกัน และอํานวยความสะดวกใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน
2. ทักษะในการคนหาขอมูลหลักฐานสําหรับการตัดสินใจ ทัง้ ที่เปนขอมูลหลักฐานจากผล
งานวิจัย และขอมูลหลักฐานจากแหลงอื่นๆ
3. ทักษะในการประเมินหลักฐาน ตีความ และปรับใชตามสถานการณ
4. ความรูเกี่ยวกับการตลาด และการสื่อสาร
5. ทักษะในการกําหนดประเด็นสําคัญดานการจัดการและดานนโยบาย ที่การวิจัยอาจ
ชวยได
6. ทักษะในการเชื่อมโยงระหวางผูตองการความรู กับผูม ีความรู รูวา ความรูชนิดไหนจะ
หาไดจากคนประเภทไหน และหวังผลการเชื่อมโยงในลักษณะใด ตามตาราง

ประเภทของความรู
ผลที่คาดหวังจาก
การทําหนาที่
“นายหนาความรู”
บุคคลที่เปนแหลง
ความรู

Know-what
เขาใจ

Know-how
ทําได

Know-why
ซึมซับคุณคา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน

เพื่อนรวมงาน

ผูบริหาร

สรุป
ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรูหรือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมวา จะยึดแนว
“ผูเสริมพลังความรู” (knowledge activist) หรือแนว “นายหนาความรู” (knowledge broker)
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ตางก็ยึดแนวทางการเขาไปเปนผูกระตุน สงเสริม อํานวยความสะดวก โดยปลอยใหผู
แลกเปลี่ยนเรียนรูดําเนินการเองอยางเปนอิสระ ผูอํานวยความสะดวกไมเขาไปกําหนดใน
ลักษณะของการควบคุมสั่งการ
ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรูมีวิธีการโดยออม ที่จะชักจูงใหการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกิดขึ้นทั้งในระดับจุลภาค และเชือ่ มเครือขายออกไปทั่วองคกร เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
ภาพรวมขององคกร และคํานึงถึงทั้งผลประโยชนปจ จุบัน และความอยูรอดในอนาคตของ
องคกร
ในการอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู “คุณอํานวย”
จัดอํานวยความสะดวกทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม
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