การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบตั ิ(Knowledge Management)
1. การจัดการความรู สํานักงาน ก.พ.ร. ใหความหมายไววา หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
สวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (การจัดการความรู : การบริหารจัดการเพื่อให
“คน” ที่ตองการใชความรูไดรับความรูที่ตองการใชในเวลาที่ตองการเพื่อใหบรรลุเปาหมายการ
ทํางาน)
2. ประโยชนของการจัดการความรู : การจัดการความรูที่ดีจะชวยองคกรไดดังนี้
2.1 สรางนวัตกรรมโดยการสงเสริมใหแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
2.2 เพิ่มคุณภาพการบริการลูกคา โดยการลดเวลาการตอบกลับ
2.3 ลดอัตราการลาออก โดยใหความสําคัญกับความรูของพนักงานและใหคาตอบแทนและรางวัลที่
เหมาะสม
2.4 ลดเวลาการบริการและลดคาใชจาย โดยกําจัดกระบวนการที่ไมสรางคุณคาใหกับงาน
2.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตใหกับทุกภาคสวนขององคกร
3. จุดประสงคของการจัดการความรู(Knowledge Management)
3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
3.2 ผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรม
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
3.4 ชวยใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร
3.5 เรียนรูเกี่ยวกับความตองการของผูใชบริการใหดีขึ้นและเร็วขึ้น
4. กระบวนการจัดการความรู มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การบงชี้ความรูที่จําเปนตองมี (Knowledge Identification)
- เปนการกําหนดวาองคกรจําเปนตองมีความรูในเรื่องใดบางเพื่อใหการขับเคลื่อนขององคกร
เปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนดไว
4.2 การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) มีวิธีการดังนี้
(1) การสรางความรูใหม
(2) การแสวงหาความรูจากภายนอก
(3) การรักษาความรูเกา
(4) กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว
4.3 การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เปนการวางโครงสรางความรูเพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) เปนการปรับปรุง
รูปแบบความรูใหเปนมาตรฐานที่ใชภาษาเดียวกันและมีเนื้อหาที่สมบูรณ

4.5 การเขาถึงความรู (Knowledge Access) มีวิธีการตาง ๆ อาทิเชน
- การฝกอบรม
- หนังสือเวียน
- ติดประกาศ
- Web board
4.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) แบงตามประเภทของความรู ดังนี้
- ความรูที่แจงชัด
:
ศึกษาจากเอกสาร, ฐานความรูที่ไดวางระบบไว
(Explicit Knowledge)
- ความรูที่ฝงอยูในคน :
จัดทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม
(Tacit knowledge)
ชุมชนแหงการเรียนรู(CPO) ระบบที่เลี้ยง การสับเปลีย่ นงาน
การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู
4.7 การเรียนรู(learning) เปนการนําความรูที่เกิดจากการจัดการความรูไปใชอยางตอเนื่องใหเกิดการ
เรียนรูและสรางประสบการณใหม ๆ ในวงกวางแลวนํามาจัดความรูใหเปนระบบอยางตอเนื่องให
เกิดองคความรูใหม
5. กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู มีวิธีการดังนี้
5.1 การเตรียมการและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)
มี 2 ขั้นตอน ไดแก
(1) การเตรียมความพรอม มีวิธกี ารดังนี้
- การมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบ ริหาร
- ศึกษาโครงสรางพื้นฐานขององคกร
- จัดทีมงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
- มีระบบการติดตามและประเมินผล
- กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จใหชัดเจน
(2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีวิธีการดังนี้
- ผูบริหารเปนแบบอยางทีด่ ี
- กําหนดกฎระเบียบพรอมกับมีความยืดหยุน ในกฎระเบียบ
- สรางบรรยากาศที่เปดกวางใหโอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น
- สงเสริมการสรางสรรคสิ่งใหม
5.2 การสื่อสาร เปนการเผยแพรใหบุคลากรในองคกรเขาใจถึงเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. องคกรกําลังจะทําอะไร
2. มีประโยชนตอบุคลากรอยางไร
3. บุคลากรจะมีสวนรวมไดอยางไร

5.3 กระบวนการและเครื่องมือ เปนการสรางเครื่องมือที่ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรูที่สะดวกรวดเร็วที่สุด อาทิเชน ใหประสบการณตรง การสอนงานระหวางทํา การฝกอบรม
ศึกษาในฐานความรูที่นําไปใชได เปนตน
5.4 การฝกอบรมและการเรียนรู เปนการสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการ
ของการจัดการความรู ประกอบดวย เนื้อหาความรู กลุมเปาหมาย วิธีการ และการประเมินผล
และปรับปรุง
5.5 การวัดผล เปนการกําหนดผลสําเร็จของการจัดการความรูในองคการและวิธีดําเนินการวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว ไดแก
(1) การวัดระบบหรือกิจกรรมในการจัดการความรู เปนความถี่ในการใชฐานขอมูล จํานวน
ผูรวมกิจกรรม
(2) การวัดปจจัยสงออก เปน ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล จํานวนปญหาที่ไดรับการแกไข
(3) การวัดผลลัพธ เปน การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน การเพิ่มของระดับ
ความพึงพอใจของลูกคา
(4) การยกยองชมเชยและการใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ อาทิเชน กําหนดกิจกรรมของกลุมเปาหมายที่จะ
ไดรับรางวัล กําหนดเกณฑการใหรางวัล การจัดหารางวัลหรือสิ่งตอบแทน เปนตน
6. ปจจัยไปสูความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการ
(1) ผูบริหารตองตระหนักถึงความสําคัญและใหการสนับสนุน
(2) การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร
(3) การสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธใหคนในองคกร
(4) การใชเทคโนโลยีที่เขากับพฤติกรรมและการทํางาน
(5) การใหความรูเรื่องการจัดการความรูและใชเทคโนโลยี
(6) การทําแผนงานที่ชัดเจน
(7) การประเมินผลโดยกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
(8) การสรางแรงจูงใจใหคนในองคกร
7. คุณสมบัติและทักษะที่สําคัญของ KM Team มีดังนี้
(1) รักการคนควาและเรียนรูสิ่งใหม ๆ (ที่บางครั้งไมมีในตํารา)
(2) ไมกลัวการลองของใหม ๆ (ซึ่งบางครั้งอาจลมเหลว)
(3) มีความสามารถในการสื่อสารและนําเสนอ (อธิบายเรื่องยากใหเปนเรือ่ งงาย)
(4) ไมยอทอหากไมประสบความสําเร็จ
(5) มีทักษะในการวิเคราะห สังเคราะหและสรุปประเด็น
(6) มีทักษะในการ Facilitate
(7) มีความสามารถในการประสานงานและทํางานเปนทีม
(8) ปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอดเวลา
*******************************

