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กระบวนการสุนทรียะสาธกจะสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่างไร 
กระบวนการสุนทรียะสาธกได้พัฒนาโดย Cooperriderและทีม จากมหาวิทยาลัย   Case  Western Reserve  
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าสามารถสนับสนุนขั้นตอนในกระบวนการจัดการความรู้โดยเฉพาะขั้นตอนของ
การค้นหาหัวข้อความรู้  การสร้าง รวบรวม  แลกเปลี่ยน และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ทีมและองค์กร มีรายละเอียดที่จะน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี1 :กระบวนการสุนทรียะสาธกและกระบวนการจัดการความรู้ 
ขั้นตอนกระบวนการ 
สุนทรียะสาธก   

 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ 

1. การค้นหาสิ่งท่ีมีคุณค่า 
(Discovery)        
2. การจินตนาการสร้างฝัน 
(Dream) 
3. การออกแบบ (Design) 
4. การปฏิบัติ  ติดตามและ 
ประเมินผล (Destiny) (5) 
(6)    
 

1) การค้นหาเพื่อระบุหัวข้อความรู้ 
2) การสร้างความรู้ (ทฤษฏี SECI Model)  
    2.1 การปฏิสัมพันธ์ (Socialization) เป็นกระบวนการของการแปลง
ความรู้โดยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน 
    2.2 การถอดความรู้ (Externalization) เป็นกระบวนการเคลื่อนย้าย
ความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง 
    2.3 การผสมผสานความรู้ (Combination) เป็นกระบวนการผสมผสาน
ของความรู้ชัดแจ้ง 
    2.4 การดูดซับความรู้ (Internalization) เป็นกระบวนการของการ
เปลี่ยนความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง ไปเป็นความรู้ฝังลึกในตัวคน 
3) การรวบรวมจัดเก็บความรู้ 
4) การประมวล กลั่นกรองความรู้ 
5) การเผยแพร่ความรู้ 
6) แลกเปลี่ยนความรู้ 
7) น่าความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง  

 
  



กระบวนการสุนทรียะสาธก จะสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การค้นหา (Discovery) 
           การค้นหาเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการสุนทรียะสาธกที่จะสนับสนุนให้ขั้นตอนของการก าหนด หัว
ข้อความรู้ในกระบวนการจัดการความรู้โดยเฉพาะการระบุหัวข้อความรู้ที่เกิดจากความส าเร็จของคน  ทีมงานและ
องค์กรทั้งในอดีต ปัจจุบัน และความรู้ใหม่ที่ต้องการสร้างในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     โดยผู้ค้นหาจะ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ การตั้งค าถามเชิงบวกเพ่ือแสดงความชื่นชมในความส าเร็จจาก ประสบการณ์ท้ังอดีต
และปัจจุบันอย่างจริงใจ  ตลอดจนการน าค าถามเชิงบวกมาใช้ในการกระตุ้น   ส่งผลให้ ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดการเล่า
เรื่องราวที่สะท้อนความรู้สึกภาคภูมิใจจากความส าเร็จที่เกิดจากประสบการณ์ของ บุคคล ผ่านการพูดคุย 
แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังลึก จากบุคคลคนหนึ่งไปสู่บุคคล อีกคนหนึ่งซึ่งในขั้นตอน
การสร้างความรู้ในกระบวนการจัดการความรู้เรียกว่าการปฏิสัมพันธ์      

ในขณะที่มีการสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน ความรู้ที่ฝังลึก จากความส าเร็จดังกล่าวทีมงานผู้สัมภาษณ์ 
ด าเนินการถอดความรู้ฝังลึกจากผู้ถูกสัมภาษณ์  ไปเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งด้วยวิธีการเขียนและจดบันทึก เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  องค์ประกอบ  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตลอดจน เทคนิควิธีการที่
ได้มาซึ่งความส าเร็จของคน  ทีมงานและองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนั้น การสัมภาษณ์ที่ใช้ค าถามเชิง
บวกยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดแรงปรารถนาที่จะพัฒนาองค์กรร่วมกันโดยสมาชิกที่เข้าร่วมจะถูกเชื้อเชิญ
ให้มีการระบุหัวข้อนวัตกรรมซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ต้องการสร้างในอนาคต  ซึ่งในขั้นตอนของการสร้างความรู้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ เรียกว่า การถอดความรู้ 

ดังนั้นขั้นตอนของการค้นหา ในกระบวนการสุนทรียะสาธกที่น าวิธีการสัมภาษณ์แบบชื่นชม และ ค าถาม
เชิงบวกซึ่งเป็นหัวใจของสุนทรียะสาธกมาใช้เพ่ือการค้นหาระบุหัวข้อความรู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งใน อดีต 
ปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาในอนาคต ซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ให้เกิด ประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน  และการถอดบทเรียนรู้เพ่ือ สรุปหัวข้อความรู้ 

2. การจินตนาการสร้างฝัน (Dream) 
จุดมุ่งหมายของการจินตนาการสร้างฝัน คือ การน าเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา ในขั้นตอนแรกของ 

กระบวนการสุนทรียะสาธกซึ่งได้แก่ จุดแข็ง ศักยภาพ องค์ประกอบ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตลอดจนเทคนิค 
วิธีการที่ได้มาซึ่งความส าเร็จของคน ทีมงานและองค์กรในอดีตและปัจจุบัน มาเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน ส าหรับ
การจินตนาการเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในอนาคต  ซึ่งในข้ันตอนนี้การสร้างบรรยากาศ ที่ท าให้ผู้ที่เข้ามา ร่วมเกิดสมาธิ 
และการใช้ค าถามเชิงบวกจะกระตุ้นให้เกิดการจินตนาการภาพฝันต่อยอดจากองค์ประกอบ พ้ืนฐานที่มีศักยภาพ
เดิมมาเป็นการขยายศักยภาพเพ่ิมขึ้น  โดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะท าการสะท้อนความรู้สึก นึกคิด ความเชื่อ ความ
ฝันซึ่งเป็นความรู้ฝังลึกที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างฝันได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิค
ใหม่ที่จะน าไปออกแบบความรู้นวัตกรรมในอนาคต  จะน ามาถอดบทเรียน กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งอยู่ใน
รูปแบบของภาพวาด  สัญลักษณ์ 



หลังจากนั้นสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม  มีการด าเนินกิจกรรมโดยการแบ่งปันภาพฝัน ความคิดของ ตนเอง
ให้เพ่ือนสมาชิก  การรวบรวม  ความคิดสร้างสรรค์และความคิดใหม่ที่จะน าไปออกแบบความรู้ นวัตกรรมใน
อนาคตซึ่งเกิดจากภาพฝันของสมาชิกทุกคนน ามาการสร้างเป็นข้อความวิสัยทัศน์ (Vision  Statement) ร่วมกัน  
อีกทั้งสมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดท าข้อตกลงและพันธะสัญญาร่วมกัน ในการร่วมแรงร่วมใจที่จะ
ปฏิบัติตามข้อความวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นขั้นตอนของการจินตนาการสร้างฝัน  ในกระบวนการสุนทรียะสาธกซึ่ งต้องอาศัยการสร้าง 
บรรยากาศให้ผู้ร่วมเกิดสมาธิ ควบคู่ไปกับการใช้ค าถามเชิงบวกจะกระตุ้นภายในให้เกิดการจินตนาการภาพฝัน  
โดยเฉพาะการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่  น ามาถอดบทเรียน กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปแบบ ของ
ภาพวาด  สัญลักษณ์ ข้อความวิสัยทัศน์   ซึ่งจะกลายเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบในขั้นตอน ต่อไป 

3. การออกแบบ (Design)        
การออกแบบ เป็นขั้นตอนของการผสมผสานความรู้ที่ชัดแจ้งระหว่างการน าความรู้ที่ได้จากขั้นตอน ของ

การจินตนาภาพฝันอันได้แก่  ความคิดสร้างสรรค์  องค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในอนาคต ขององค์กร  
ข้อความวิสัยทัศน์ และความรู้จากภายนอกองค์กร ที่น ามาใช้ในการวางแผนและออกแบบ วิธีการท างานของ
สมาชิกในองค์กรเพ่ือสร้างนวัตกรรมในอนาคต  โดยจัดท าในรูปแบบของแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมและมีการ
ก าหนดบทบาทผู้รับผิดชอบตามศักยภาพ ความสามารถที่มีอยู่    

ดังนั้นขั้นตอนการออกแบบ ในกระบวนการสุนทรียะสาธก ช่วยสนับสนุนการสร้างความรู้ในกระบวน การ
จัดการความรู้โดยเฉพาะการผสมผสานความรู้ ของความรู้ชัดแจ้งของแหล่งความรู้ที่มีอยู่ ตลอดจนการ แสวงหา
และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มสมาชิกที่จะท าให้การออกแบบแผนงานและโครงการกิ จกรรมที่มี การใช้
ประโยชน์จากศักยภาพและความสามารถของคนและสมาชิกในองค์กรอย่างเต็มความสามารถ 

4. การปฏิบัติ  ติดตาม และประเมินผล  (Destiny) 
           ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลลัพธ์ของการออกแบบในกระบวนการสุนทรียะสาธกซึ่งเป็นความรู้ ที่ปรากฏ ชัด
แจ้งซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมตลอดจน เทคนิคและวิธีการใหม่ที่สมาชิกทีมงาน ได้คิดค้น 
และน ามาทดลองปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ส่งผลให้สมาชิกทีมงานเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพจากความรู้ปรากฏชัดแจ้งกลายเป็นความรู้ที่ฝังลึกเก็บไว้ในแต่ละบุคคล  ต่อมาหลังจากที่
สมาชิกทีมงานได้ท าการทดลองปฏิบัติตามแผนงานแล้วทีมงานผู้รับผิดชอบต้องมีการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการตาม แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ด าเนินการเป็นระยะตามวงรอบของการติดตามความก้าวหน้า  
เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมารวบรวม  ค้นหาสิ่งที่ท าได้ดี และโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาผลการด าเนินงานตลอดจน
ปรับปรุงแผนงานใหม่ แล้วน าสู่การปฏิบัติ   เมื่อสิ้นสุดแผนงานโครงการมีการติดตามและประเมินผลผลลัพธ์จาก
การด าเนินงานตลอดจนการเรียนรู้ของสมาชิกทีมงานโดย น ามาถอดบทเรียน ประมวลกลั่นกรองเป็นชุดความรู้   สู่
การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน   



ดังนั้นขั้นตอนของการปฏิบัติ  ติดตาม และประเมินผล ในกระบวนการสุนทรียะสาธก จะช่วย สนับสนุน
การสร้างความรู้ในกระบวนการจัดการความรู้โดยเฉพาะการดูดซับความรู้ ซึ่งจะท าให้สมาชิก ทีมงานผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ แล้วน าความรู้เหล่านั้นจะฝังลึกในตัวผู้ปฏิบัติ  นอกจากนั้นในขั้นตอน
นี้ยังช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ในขั้นตอนของการรวบรวม   ประมวลกลั่นกรอง  การเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
การประยุกต์ใช้สุนทรียะสาธกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร 
           องค์กรสุขภาพในต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยถึงผลของการน าสุนทรียะสาธกประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุน
การจัดการความรู้องค์กรตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้สุนทรียะสาธกเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์การท างานในระบบสุขภาพผลการศึกษาพบว่า สุนทรียะสาธกท าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
โดยเฉพาะการสร้างโอกาสและเงื่อนไขที่ส่งเสริมการเกิดขึ้นของความคิดใหม่ และความคิดสร้างสรรค์  เมื่อน า
ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวไปออกแบบวิธีการท างาน และมีการน าไปปฏิบัติจริงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัว
คนและพัฒนากระบวนการท างานในองค์กร  
         ส าหรับงานวิจัยขององค์กรในระบบสุขภาพของไทยซึ่งน าสุนทรียะสาธกมาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการความรู้องค์กรอาทิ เช่น การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบการสร้างความรู้โดยใช้สุนทรียะสาธก
ส าหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพิจิตร  ผลการศึกษาพบว่าการน า 4 ขั้นตอนของกระบวนสุนทรียะสาธกมา
ประยุกต์ใช้จะช่วยสนับสนุนระบบการสร้างความรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร โดยเฉพาะท าให้เกิดการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่      การเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างความรู้ที่ฝังลึกกับความรู้ที่ชัดแจ้ง   การเผยแพร่  แลกเปลี่ยน
ความรู้ และการน าความรู้ใหม่ไปใช้พัฒนางานประจ า  อีกทั้งยังช่วยท าให้หัวหน้าหอผู้ป่วยมีทักษะการสร้างความรู้
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่ทักษะการสร้างความรู้จะประกอบ  ทักษะการสัมภาษณ์   การฟัง   การสังเกต   
การตั้งค าถามเชิงบวก    การคิดบวก    การค้นหาหัวข้อความรู้  การออกแบบ  การเป็นพ่ีเลี้ยง  การสร้างต้นแบบ   
การน าสู่การปฏิบัติ  การติดตามและประเมินผล(21)    
         จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการน าสุนทรียะสาธกประยุกต์ใช้ในองค์กรสุขภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ กล่าวได้ว่าสุนทรียะสาธกเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
ในองค์กร โดยละทิ้งวิธีการดั้งเดิมที่องค์กรใช้ปัญหาเป็นฐานในการสร้างความรู้  และปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างความรู้
แบบใหม่ ที่มุ่งเน้นความส าคัญในการค้นหาศักยภาพจุดแข็ง ที่เป็นความสามารถหลักที่มีอยู่ทั้ง ในระดับบุคคล 
ทีมงานและองค์กรโดยเฉพาะการค้นหาหัวข้อความรู้ที่ส าคัญที่มีอยู่ใน อดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่น าไปสู่ การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ในอนาคต   การสร้างความรู้ใหม่ที่น าศักยภาพเดิมมาเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการ ออกแบบ
วิธีการท างานร่วมกันและการแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งภายนอก   การขับเคลื่อนความรู้ที่ น าสู่การทดลอง
ปฏิบัติ  ติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการปฏิบัติงาน  น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์  และการสร้างแรงจูงใจให้
สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน 



ดังนั้นการพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้วยการน าสุนทรียะสาธกมาประยุกต์ใช้ในองค์กรจึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกหนึ่งส าหรับองค์กรที่มีการน าความส าเร็จของคนและองค์กรในอดีตและปัจจุบันมาก าหนดกลยุทธ์ใน การ
พัฒนาองค์กรเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับบุคคลากร  การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรส่งผลให้เกิด การ
พัฒนาความรู้  พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืนในอนาคต 
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