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พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ด้วย

KM

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คนส�ำคัญที่ด�ำเนินการ KM

1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ส�ำหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้
บริหารสูงสุด เห็นคุณค่าและด�ำเนินการผลักดัน KM เรื่องที่ว่ายากทั้ง
หลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้
โดยก�ำหนดตัวบุคคลทีจ่ ะ ท�ำหน้าทีด่ แู ลงาน KM (Chief Knowledge
Officer) ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รองผู้อ�ำนวยการใหญ่
2. Chief Knowledge Officer: CKO ถ้าการริเริ่มมาจาก
ผู้บริหารสูงสุด CKO ก็ง่ายขึ้น แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจาก
ผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ CKO ก็คือ น�ำเป้าหมายไปขายให้
ผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของเป้าหมายให้ได้
บทบาทต่อไปของ CKO คือ การหา Knowledge Facilitator และร่วม
กันจัดให้มีการก�ำหนด “เป้าหมาย” ในระดับย่อยๆ ของ Knowledge
Practitioner คอยเชื่อมโยงเป้าหมาย เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ จัดบรรยากาศแนวราบและการบริหารงาน
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แบบเอื้ออ�ำนาจ (Empowerment) ร่วมแบ่งปันทักษะในการเรียนรู้
และแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด� ำ เนิ น การจั ด การความรู ้
โดยตรงและเพื่อแสดงให้ Knowledge Practitioner เห็นคุณค่าของ
ทักษะดังกล่าว จัดสรรทรัพยากรส�ำหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความ
รู้ พร้อมคอยเชือ่ มโยงการจัดการความรูเ้ ข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์
อื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค์การ ติดตามความเคลื่อนไหวของ
การด�ำเนินการให้ค�ำแนะน�ำบางเรื่องและแสดงท่าทีชื่นชมใน
ความส�ำเร็จ อาจจัดให้มกี ารยกย่องในผลส�ำเร็จและให้รางวัล
ทีอ่ าจไม่เน้นสิง่ ของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมใิ จในความ
ส�ำเร็จ
3. Knowledge Facilitator: KF เป็นผูค้ อยอ�ำนวยความ
สะดวกในการจัดการความรู้ ความส�ำคัญของ KF อยู่ที่การ
เป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้อง
เชื่อมโยงระหว่าง Knowledge Practitioner กับผู้บริหาร CKO
เชือ่ มโยงระหว่าง Knowledge Practitioner ต่างกลุม่ ภายในองค์การ
และเชือ่ มโยงการจัดการความรูภ้ ายในองค์การกับภายนอกองค์การ
โดยหน้าที่ที่ KF ควรท�ำ คือ
● ร่ ว มกั บ CKO จั ด ให้ มี ก ารก� ำ หนด “เป้ า หมาย” ของ
Knowledge Practitioner อาจจัด “การน�ำเสนอเป้าหมาย” เพือ่ สร้าง
ความเป็นเจ้าของ “เป้าหมาย” ให้ Knowledge Practitioner
● จัดตลาดนัดความรู้ เพือ
่ ให้ Knowledge Practitioner น�ำ
ความส�ำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธีท�ำงาน
ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จนัน้ เพือ่ การบรรลุ “เป้าหมาย” จัดการดูงาน หรือ
กิจกรรม “เชิญเพือ่ นมาช่วย” (Peer Assist) เพือ่ ให้บรรลุ “เป้าหมาย”
ได้งา่ ย หรือเร็วขึน้ โดยทีผ่ นู้ นั้ จะอยูภ่ ายใน หรือนอกองค์การก็ได้ เรียน
รู้วิธีท�ำงานจากเขา เชิญเขามาเล่า หรือสาธิต
● จัดพืน
้ ทีเ่ สมือนส�ำหรับการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละส�ำหรับ
เก็ บ รวบรวมขุ ม ความรู ้ ที่ ไ ด้ เช่ น ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและ
สารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต
จดหมายข่าว เป็นต้น
● ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of
Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ หรือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมาย
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หลักขององค์การ เชือ่ มโยงการด�ำเนินการจัดการความรูข้ ององค์การ
กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพื่อสร้างความคึกคักและเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก
4. Knowledge Practitioner: KP หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็น
พระเอก หรือนางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผูด้ ำ� เนิน
กิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95 ของทั้งหมด KP
เป็นเจ้าของ “เป้าหมาย” โดยแท้จริงและเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit
Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง
แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย” ที่ตั้งไว้
5. Network Manager เป็ น ผู ้ ที่ ค อยประสานเชื่ อ มโยง
เครือข่ายการจัดการความรูร้ ะหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูใ้ นวงทีก่ ว้างขึน้ เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรูแ้ ละ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ        

3. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution)
4. การใช้โปรแกรมการจัดการความรู้ (Knowledge Application)
กระบวนการในการสร้าง KM ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ
1. Infrastructural Evaluation ระยะการวางโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้
2. KM System analysis, Design and Development ระยะ
การประเมินระบบการจัดการความรู้ การออกแบบและการพัฒนา
3. System Development ระยะการพัฒนาระบบทีไ่ ด้มกี าร
ประเมินแล้ว
4. Evaluation ระยะการประเมินระบบการจัดการความรู้ที่
ได้สร้าง

องค์ประกอบหลักในการพัฒนา KM

1. ระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System:
OAS) มุ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือเพิ่มผลผลิตในการท�ำงานของ
บุคลากรทีท่ ำ� งานด้านสารสนเทศในส�ำนักงาน ซึง่ กิจกรรมทีท่ ำ � ได้แก่
● การจัดการงานเอกสาร คือ การจัดเตรียมเอกสารทีจ
่ ะเป็น
ในการปฏิบัติงานปกติ
● การจัดตารางการท�ำงาน คือ การจัดท�ำตารางเวลาการ
นัดหมาย
● การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร คื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในและ
ภายนอกองค์การ
● การจัดการข้อมูล คือ การน�ำเอาข้อมูลต่างๆ มาท�ำการ
วิเคราะห์  
2. ระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Work
System: KWS) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการท�ำงานของ
บุคคลที่ท�ำงานด้านการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge worker) ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการคิดค้น ค้นคว้า
และวิจัย
3. ระบบสนับสนุนการท�ำงานกลุ่ม (Group Collaboration
System: GCS) กับหน้าที่ในการใช้องค์ความรู้ ร่วมกันในองค์การ
ปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่เป็นการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม บางครั้ง
เรียกว่า Groupware จึงเป็นระบบที่ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานในร่วมกันเป็นกลุม่ ซึง่ เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีดา้ นเครือข่าย
ฐานข้อมูลและอีเมล์รวมเข้าด้วยกัน
4. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ท�ำหน้าทีใ่ นการจัดเก็บองค์ความรูใ้ นองค์การและการน�ำมาใช้ภายใน
หลังเป็นระบบที่พัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถท�ำงานแบบที่ต้องใช้
ปัญญาเหมือนกับมนุษย์ได้ เช่น หุ่นยนต์ การท�ำความเข้าใจภาษา
ธรรมชาติ ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบฐานข้อมูล กรณีศึกษา

1. ผู้น�ำ (Leadership) หัวหน้า หรือผู้บริหารในองค์การจะ
ต้องเป็นผู้น�ำในเรื่องนี้ ท�ำให้เป็นตัวอย่างและขยายต่อให้บุคลากร
ขององค์การรับทราบและปฏิบัติตามต่อไป
2. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมในองค์การเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ หากผู้น�ำมีความชัดเจน เด็ดขาดจริงจังในการจัดการความรู้
เป็นตัวอย่างปฏิบัติที่ดี มีการกระจายงาน มีความเข้าใจงานทุกส่วน
ขององค์การเป็นอย่างดีแม้จะไม่ได้ลงมือปฏิบัติเอง มีเวลาเพียงพอ
ให้กบั เจ้าหน้าทีแ่ ละองค์การ จะเป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างวัฒนธรรม
ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์การ
3. การเข้าถึงแหล่งความรู้ (Access) ต้องเข้าถึงได้ตรงตาม
ความต้องการ ทันเวลาและทันสมัย
4. เทคโนโลยี (Technology) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยในการจัดการ
5. วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) เรือ่ งนีด้ เู หมือน
จะเป็นแค่ความฝัน แต่ทกุ อย่างจะเป็นความจริงได้ถา้ เริม่ ต้นท�ำอย่าง
จริงจัง การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การให้ประสบความ
ส�ำเร็จ ต้องเริ่มจากฝ่ายบริหารระดับสูงและไล่ระดับลงมาจนถึง
เจ้าหน้าที่ระดับล่าง เพราะเรื่องของการจัดการความรู้ไม่สามารถ
ท�ำได้จากคนเพียงคนเดียว หรือกลุม่ คนกลุม่ เดียวแต่จะต้องท�ำให้ได้
ทั้งองค์การ นอกจากนี้ยังเป็นการเก็บความรู้ไว้กับองค์การ เพราะมี
การบันทึกแบบมีแบบแผนและขั้นตอนไว้แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ หรือ
คนส�ำคัญในองค์การลาออก หรือเกษียณ องค์การก็จะไม่เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนที่เข้ามาใหม่ต่อไป
6. บรรยากาศอิสระ แต่จริงจัง ไม่เชิงบังคับ แต่มีกรอบ
ปฏิบัติและต้องท�ำอย่างสม�่ำเสมอ
ขั้นตอนการพัฒนา KM ประกอบด้วย
1. การจัดหา หรือการสร้างความรู้ (Knowledge Creation
Acquisition)
2. การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Organization Storage)

เครื่องมือสารสนเทศที่ ใช้ในการทำ� KM

อ่าน ต่อฉบับหน้า
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