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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการ
เรยีกว่า บรูณาการอยูก่บัทกุกจิกรรมของการท�างานและทีส่�าคัญตวัการ
จัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 

องค์การควรตั้งเป้าหมายการจัดการความรู ้เพื่อพัฒนา 3 
ประเดน็ ได้แก่ พัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ด้วยความเป็นชุมชนในที่ท�างาน การจัดการความรู้ จึง
ไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางข้อที่ 1 ของการจัดการ
ความรู ้เมือ่ไรกต็ามทีม่กีารเข้าใจผดิ เอาการจดัการความรูเ้ป็นเป้าหมาย 
ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการ
ความรู้เป็นการด�าเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การ
รเิริม่ด�าเนนิการจดัการความรู ้แรงจงูใจ การรเิริม่ด�าเนนิการจดัการความ
รูเ้ป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถกูทศิทาง ถกูวิธี กม็โีอกาสส�าเรจ็สงู แต่ถ้าก้าวผิด
ก็จะเดนิไปสูค่วามล้มเหลว ตวัก�าหนดทีส่�าคญั คอื แรงจงูใจในการริเร่ิม
ด�าเนินการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย ใช้การจัดการ
ความรูเ้ป็นเครือ่งมอืเพ่ือบรรลคุวามส�าเรจ็และความมัน่คงในระยะยาว 
การจัดทีมริเริ่มด�าเนินการ การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริงและด�าเนิน
การต่อเนื่อง การจัดการระบบการจัดการความรู้ 

แรงจูงใจในการริเริ่มด�าเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมาย 
ทีง่าน คน องค์การและความเป็นชมุชนในทีท่�างานดงักล่าว เป็นเงือ่นไข
ส�าคัญในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความส�าเร็จในการจัดการความรู้ ส�าหรับ
แรงจูงใจเทียมในการด�าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมาย
หลายรูปแบบที่พบบ่อย คือ ท�าเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าท�า ท�าเพราะถูก
บงัคบัตามข้อก�าหนด ท�าตามแฟชัน่แต่ไม่เข้าใจความหมายและวธิกีาร
ด�าเนินการ การจัดการความรู้อย่างแท้จริง

    
องค์ประกอบสำาคัญของการจัดการความรู้ 

(Knowledge Process)

1.  “คน” เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัทีส่ดุเพราะเป็นแหล่งความ
รู้และเป็นผู้น�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

2.  “เทคโนโลย”ี เป็นเครือ่งมอืเพือ่ให้คนสามารถค้นหา จัดเกบ็ 
แลกเปลี่ยน รวมทั้งน�าความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

เป้า
หมายของงานทีส่�าคญั คอื การบรรลผุลสมัฤทธิใ์นการด�าเนนิ
การตามที่ก�าหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation Effectiveness 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
1. การสนองตอบ (Responsiveness) ซึง่รวมทัง้การสนองตอบ

ความต้องการของลูกค้า สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการ 
หรอืผูถ้อืหุน้ สนองตอบความต้องการของเจ้าหน้าทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละสนอง
ตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 

2. การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการ
ท�างานและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 

3. ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์การและของ
บุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์การ 

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่าง
ผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไป การท�างานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การ
ท�างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมาก หรือคุณภาพสูง 

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่
ด�าเนนิการจดัการความรูร่้วมกนั มชีดุความรูข้องตนเองทีร่่วมกนัสร้างเอง 
ส�าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา 
โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการ
ทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน
และทดลองใช้งาน จดัการความรูไ้ม่ใช่กิจกรรมทีด่�าเนนิการเฉพาะ หรอื

จากฉบับที่แล้วต่อ

พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

KMด้วย
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3.  “กระบวนการความรู้” เป็นการบริหารจัดการ เพื่อน�าความรู้
จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท�าให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 

โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการ
อย่างสมดุล 

กระบวนการจัดการ KM

กระบวนการจดัการองค์ความรู ้เป็นกระบวนการทีจ่ะช่วยให้เกดิ
พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์การ 
มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน 

1.  การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์การมีวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย คืออะไรและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรา
จ�าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนีเ้รามคีวามรูอ้ะไรบ้าง อยูใ่นรปูแบบใด อยูท่ีใ่คร 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ 
แสวงหาความรูจ้ากภายนอก รกัษาความรูเ้ก่า ก�าจดัความรูท้ีใ่ช้ไม่ได้แล้ว 

3.  การจดัความรูใ้ห้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู ้เพือ่
เตรียมพร้อมส�าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5.  การเข้าถึงความรู้ เป็นการท�าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web 
board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท�าได้หลายวิธีการ โดยกรณี
ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดท�าเป็นเอกสาร ฐาน
ความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืกรณทีีเ่ป็นความรูฝั้งลกึ (Tacit Knowl-
edge) จัดท�าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและ
นวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืม
ตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7.  การเรยีนรู ้ควรท�าให้การเรยีนรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของงาน เช่น เกดิ
ระบบการเรยีนรูจ้ากสร้างองค์ความรู ้การน�าความรูใ้นไปใช้ เกดิการเรยีน
รู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือสำาหรับการจัดการ KM

การจัดการองค์ความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลักๆ ได้แก่ 
การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้ 
เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ สุดท้าย คือ การเรียนรู้และเพื่อให้มีการน�าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมา
เพ่ือน�าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1.  เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะส�าหรับ
ความรู้ประเภท Explicit มักเป็นแบบทางเดียว 

2.  เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซึ่งเหมาะส�าหรับ
ความรู้ประเภท Tacit อาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก 

ในบรรดาเครือ่งมือดงักล่าวทีมี่ผูน้ยิมใช้กันมากประเภทหนึง่ คอื 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practice: 
CoP)  

● ชุมชนนักปฏิบัติ คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยง
กันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้

● ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน
● มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต ้องการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากกันและกัน
● มเีป้าหมายร่วมกนั มคีวามมุง่มัน่ร่วมกนั ทีจ่ะพัฒนาวธิกีาร

ท�างานได้ดีขึ้น
● วิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือและภาษาเดียวกัน
● มีความเชื่อและยึดถือคุณค่าเดียวกัน
● มีบทบาทในการสร้างและใช้ความรู้
● มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วย

ตัวจริง หรือผ่านเทคโนโลยี
● มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ ท�าให้ความรู้เข้าไป

ถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย
● มคีวามร่วมมอืช่วยเหลอื เพือ่พฒันาและเรยีนรูจ้ากสมาชิก

ด้วยกันเอง
● มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่

สายในทางสังคม 
หากด�าเนนิการด้วยเครือ่งมอืดงักล่าวจะท�าให้เพ่ิมพูนความรู้ท่ี

ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ ในระดับที่ง่ายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุ่มเล็กๆ 
ซึง่ท�างานด้วยกันมาระยะหนึง่ มเีป้าหมายร่วมกันและต้องการท่ีจะแบ่ง
ปันแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์จากการท�างาน กลุม่ดงักล่าวมกัจะ
ไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยองค์การ เป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการ
ทางสังคมและความพยายามที่จะท�าให้บรรลุผลส�าเร็จ เป็นกลุ่มที่ไม่มี
อ�านาจ ไม่มีการก�าหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์การและอาจจะมี 
เป้าหมายที่ขัดแย้งกับผู้น�าองค์การ ในหนึ่งองค์การอาจจะมีชุมชนนัก
ปฏิบัติจ�านวนมากและคนคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชน

เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เกิดจากความใกล้ชิด 
ความพอใจและพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้และการสร้างความรู ้ใหม่ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็น
ทางการ ค�าว่า ปฏิบัติ หรือ Practice ใน CoP ชี้จุดเน้นที่ การเรียนรู้ซึ่ง
ได้รับจากการท�างาน เป็นหลัก เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ ปัญหาประจ�าวัน 
เครื่องมือใหม่ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการท�างานที่ได้ผลและไม่ได้
ผล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท�าให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้ฝังลึก สร้างความรู้และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้ จาก
หนังสือ หรือการฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมี
สมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์การประสบความส�าเร็จได้ดีกว่า
การสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็นทางการ

         
  

ต่อฉบับหน้าอ่าน


