การจัดการความร้ ู
KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM)
อ้ างอิง
การจัดการความรู้ คอื อะไร (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)

ความร้ ู คือ อะไร ?
ความร้ ู คือ สิ่งที่ส่ ังสมมาจากการศึกษาเล่ าเรียน
การค้ นคว้ าหรื อประสบการณ์ รวมทัง้
ความสามารถเชิงปฏิบัตแิ ละทักษะ
ความเข้ าใจหรือสารสนเทศที่ได้ รับมา
จากประสบการณ์ สิ่งที่ได้ รับมาจากการ
ได้ ยนิ ได้ ฟัง การคิดหรื อการปฏิบตั ิ
(คํานิยามจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)

ประเภทของความร้ ู
ความร้ ู ท่ ชี ัดแจ้ ง
(Explicit Knowledge)
เป็ นความร้ ูแบบรปธรรม
ู
-----------------------------------------ความร้ ู ท่ ฝี ั งอย่ ูในตัวคน
(Tacit Knowledge)
เป็ นความร้ ูแบบนามธรรม

การจัดการความร้ ู (KM)
การจัดการความร้ ู (Knowledge Management, KM)
คือ การรวบรวม สร้ าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน
และประยุกต์ ใช้ ความร้ ูในองค์ กร โดยพัฒนา
ระบบจาก ข้ อมลู ไปส่ ู สารสนเทศ เพื่อให้ เกิด
ความร้ ูและปั ญญา รวมทัง้ เพื่อประโยชน์ ในการ
นําไปใช้ และเกิดการเรียนร้ ู ภายในองค์ กร

ทําไมต้ องมีการจัดการความร้ ู
ประเด็นปั ญหาชวนคิดในองค์ กร
- เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก มักมีผลกระทบกับงาน
- เวลามีปัญหาในการทํางาน ไม่ ทราบว่ าจะไปถามผ้ ูท่ เี ก่ งในเรื่ องนัน้ ได้ ท่ ไี หน
- มีผู้ทรงความร้ ูมาก แต่ คนในองค์ กรไม่ สนใจในการเพิ่มและแบ่ งปั นความร้ ู
- องค์ ความร้ ู ท่ มี ีอย่ ูในองค์ กร ไม่ ได้ ถูกนํามาใช้ แลกเปลี่ยน ต่ อยอดความร้ ู ใหม่
แต่ เป็ นการทํางานซํา้ ซ้ อนกับคนอื่นที่ได้ ทาํ มาแล้ ว
- องค์ กรมีการสร้ าง/แลกเปลี่ยน/ประยุกต์ ใช้ ความร้ ูแบบไม่ เป็ นระบบ
- การตัดสินใจมักกระทําโดยไม่ ได้ ใช้ ความร้ ู ท่ ดี ีท่ สี ุดที่มีอย่ ูภายในองค์ กร
- ใช้ เวลานานในการค้ นหาข้ อมลที
ู ่ ต้องการ ซึ่งส่ วนใหญ่ หาไม่ ค่อยพบ หรื อถ้ า
พบข้ อมลก็
ู ไม่ ทนั สมัย ไม่ สมบรณ์
ู หรื อไม่ ตรงตามที่ต้องการ
- มีข้อมลู+สารสนเทศท่ วมท้ น แต่ ไม่ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างแท้ จริง

หลักสําคัญของการจัดการความร้ ู
- ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Tacit Knowledge เป็ น
Explicit Knowledgeให้ มากที่สุด เพื่อให้ เกิดความร้ ู และ
ประโยชน์ สูงสุดต่ อองค์ กร
- บริหารจัดการให้ คนที่มี Tacit Knowledge ถ่ ายทอด
ออกมาส่ ูคนอื่นๆ ที่ต้องการความร้ ู นัน้ ด้ วยวิธีการ
อย่ างเป็ นระบบ เช่ น เอกสารค่ ูมือ/สื่อรปแบบต่
างๆ
ู
หรื อการสอนงานแบบเป็ นพี่เลีย้ ง/การถ่ ายทอด
แลกเปลี่ยนความร้ ู

แนวคิดของการจัดการความร้ ู

รวบรวม/จัดเก็บ
Store

เข้ าถึงตีความ
Access/Validate

สร้ างความร้ ู
ยกระดับ
Create/Leverage

Explicit
Knowledge

Tacit
Knowledge

นําไปปรั บใช้
Apply/Utilize

เรี ยนร้ ู ร่วมกัน
Capture/Learn

เรี ยนร้ ู ยกระดับ
Learning

มีใจ/แบ่ งปั น
Care/Share

เน้ น 2 T (Tool & Technology)

เน้ น 2 P (People & Process)

แนวทางการจัดการความร้ ู
ใช้ วธิ ีการง่ ายๆ ก่ อน แล้ วค่ อยขยายไปใช้ วธิ ีการ
ที่ซับซ้ อนยิ่งขึน้ สิ่งสําคัญคือ ต้ องให้ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรี ยนร้ ู (Knowledge Sharing, KS)
1. การแลกเปลี่ยนเรี ยนร้ ู จากวิธีการทํางานแบบ
Best Practice (ผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์ สูง มี
ประสิทธิภาพสงู หรื อมีคุณภาพสงู)
2. การแลกเปลี่ยนเรี ยนร้ ู ในชุมชนนักปฏิบตั ิ
(Community of Practice, CoP)

การดําเนินการจัดการความร้ ู
- กําหนดเป้าหมาย (Desired State) ให้ ชัดเจน
โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ หรือจากปั ญหา
ขององค์ กร
- วางแผนการจัดกิจกรรม โดยใช้ วงจรการจัดการ
ความร้ ู (Change Management Process)
- จัดทํากระบวนการจัดการความร้ ู (KM Process)

การดําเนินการจัดการความร้ ู
Change Management Process
- ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม ทําให้ คนในองค์ กรอยากเป็ นทัง้ ผ้ ูให้ และผ้ ูรับความร้ ู
- การสื่อสาร ทําให้ ทุกคนเข้ าใจว่ า ทําอะไร เพื่ออะไร ทําเมื่อไร ทําอย่ างไร
- กระบวนการและเครื่ องมือ จัดทํากระบวนการจัดการความร้ ู(KM Process)
- การให้ ความร้ ู เรื่ องการจัดการความร้ ู ให้ กับคนในองค์ กรในรปแบบและ
ู
สื่อต่ างๆ ในทุกโอกาสอย่ างต่ อเนื่อง

- การวัดผล การดําเนินการตามแผน ผลผลิตและผลลัพธ์ ท่ ไี ด้
- การยกย่ องชมเชยและให้ รางวัล เพื่อเป็ นแรงจงใจให้
คนในองค์ กรสนใจ
ู
การจัดการความร้ ู เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์ กร

การดําเนินการจัดการความร้ ู
การจัดทํา KM Process
1. บ่ งชีค้ วามร้ ู
2. การสร้ างและแสวงหาความร้ ู
3. การประมวลและกลั่นกรองความร้ ู
4. การจัดความร้ ู ให้ เป็ นระบบ
5. การเข้ าถึงความร้ ู
6. การแลกเปลี่ยนแบ่ งปั นความร้ ู
7. การเรี ยนร้ ู

KM Process
1. บ่ งชีค้ วามร้ ู
ความร้ ู หลักคืออะไร
อย่ ูท่ ไี หน ยังขาดอะไร

2. สร้ าง/แสวงหา
จะหามาได้ อย่ างไร
สร้ างได้ อย่ างไร

5. การเข้ าถึงความร้ ู
กําหนดวิธีการเข้ าถึง
ความร้ ู ท่ จี ัดเก็บไว้

4. จัดความร้ ูให้ เป็ นระบบ
จัดหมวดหม่ ูและ
เก็บเป็ นระบบ

6. แลกเปลี่ยนแบ่ งปั น
กําหนดวิธีการและช่ องทาง
การถ่ ายทอดความร้ ู

3. ประมวลและ
กลั่นกรอง
ปรั บปรุ ง เนือ้ หา
ภาษา และรปแบบ
ู
ข้ อมลู

เกิดองค์ ความร้ ู ใหม่
7. การเรี ยนร้ ู
ส่ งเสริมให้ มีการนําความร้ ู
ไปใช้ เพื่อเกิดการเรี ยนร้ ู ใน
องค์ กร

บุคคลสําคัญในดําเนินการจัดการความร้ ู
1. ผ้ ูบริหารสงสุ
ู ด (Chief Executive Officer-CEO)
เป็ นผ้ ูผลักดันให้ เกิดการจัดการความร้ ู ในองค์ กรอย่ างจริงจัง และ
กําหนดตัวบุคคลที่ทาํ หน้ าที่เป็ น “คุณเอือ้ ”
2. คุณเอือ้ (Chief Knowledge Officer-CKO)
กําหนดตัว “คุณอํานวย” และร่ วมกันกําหนดเป้าหมายหรื อหัวปลา
ในระดับของ “คุณกิจ” เชื่อมโยงหัวปลาเข้ ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ขององค์ กร จัดวัฒนธรรมการเรี ยนร้ ู
แนวราบ และการบริหารงานแบบเอือ้ อํานาจ (Empowerment) ร่ วม
แลกเปลี่ยนแบ่ งปั นทักษะและการเรียนร้ ู เพื่อให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่ า
ติดตามให้ คาํ แนะนํา และแสดงความชื่นชม ยกย่ องในความสําเร็จ

3. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator-KF)
เป็ นผ้ ูคอยอํานวยความสะดวก ช่ วยจุดประกายความคิด และเป็ นนัก
เชื่อมโยงระหว่ างผ้ ูปฎิบัติ “คุณกิจ” กับผ้ ูบริหาร “คุณเอือ้ ” จัดให้ มีเวที
และพืน้ ที่สาํ หรั บการแลกเปลี่ยนเรี ยนร้ ู และเก็บรวบรวมขุมความร้ ู
เช่ น ใช้ ระบบ IT ส่ งเสริมให้ เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และสร้ าง
เครื อข่ ายการจัดการความร้ ูและการเรียนร้ ู ระหว่ างองค์ กร
4. คุณกิจ (Knowledge Practitioner-KP)
เป็ นผ้ ูปฏิบัตงิ าน เป็ นผ้ ูดาํ เนินกิจกรรมการจัดการความร้ ูประมาณ
ร้ อยละ 90-95 ของทัง้ หมด เป็ นผ้ ูท่ มี ีความร้ ู และเป็ นผ้ ูท่ ตี ้ องมา
แลกเปลี่ยนแบ่ งปั นความร้ ู และการเรียนร้ ูร่วมกัน
5. คุณประสาน (Network Manaer)
คอยประสานเชื่อมโยงเครื อข่ ายการจัดการความร้ ู ระหว่ างหน่ วยงาน
ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนร้ ู ในวงกว้ างขึน้

ผลของการจัดการความร้ ู
Knowledge Sharing
ส่ วนกลางลําตัว ส่ วนที่เป็ น “หัวใจ”
ให้ ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยน
เรี ยนร้ ู ช่วยเหลือ เกือ้ กลซึ
ู ่ งกันและ
กัน (Share & Learn)

KV
คุณเอือ้

คุณอํานวย

KS

KA
คุณกิจ

Knowledge Vision

Knowledge Assets

ส่ วนหัว ส่ วนตา มองว่ ากําลังจะไป
ทางไหน ต้ องตอบได้ ว่า
“ทํา KM ไปเพื่ออะไร”

ส่ วนหาง สร้ างคลังความร้ ู
เชื่อมโยงเครื อข่ าย ประยุกต์ ใช้ ICT
“สะบัดหาง” สร้ างพลังจาก CoPs

ผลของการจัดการความร้ ู
1. ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ดีขนึ ้ หรือได้ นวัตกรรมใหม่
2. บุคลากร เกิดการพัฒนาการเรียนร้ ู เกิดชุมชน
การเรี ยนร้ ู
3. ความร้ ู ของบุคคลและองค์ กร มีการจัดระบบและ
สั่งสมไว้ พร้ อมที่จะนําไปใช้ ประโยชน์
4. องค์ กร มีสภาพเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนร้ ู มีความ
เข้ มแข็ง สามารถแข่ งขันกับองค์ กรอื่นได้

ประโยชน์ ของการจัดการความร้ ู
1. ช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์ กร
2. ป้องกันการสญหายของภมิ
ู
ู ปัญญา
3. เพิ่มศักยภาพในการแข่ งขันและการอย่ รู อด
4. เกิดการพัฒนาคนและองค์ กรเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนร้ ู
5. เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผน
ดําเนินการได้ รวดเร็ว
6. เพิ่มความกลมเกลียวในหน่ วยงาน
7. เพิ่มคุณค่ า และมลค่
ู าให้ กับองค์ กร
8. เปลี่ยนวัฒนธรรมอํานาจในแนวดิ่งไปส่ ูวัฒนธรรมความร้ ู
ในแนวราบ ทุกคนมีสิทธิ์ ในการเรี ยนร้ ู เท่ าเทียมกัน

“หัวปลา” ต้องสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับ “ภาพใหญ่”

Vision/ Mission
องค์กร

หัวปลา (KV)
ฝ่าย
ปัจจัย/ประเด็น 1

KV1

ปัจจัย/ประเด็น 2

KV2

ปัจจัย/ประเด็น 3

KV3

แผนก
ประเด็น

ประเด็น

ประเด็น

2A

2B

2C

