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แนวคิดของ KM
การจัดการความรู้ มีแนวคิดที่เชื่อว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร
(People are our most important asset) เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยหลักที่จะทาให้องค์กรบรรลุ
จุดประสงค์และเป้าหมาย
โดยเฉพาะโลกยุ คปั จ จุ บั น ซึ่ งถือ ว่าเป็ น ยุค เศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge-Based
Economy) ซึ่งเป็ น เศรษฐกิจ ที่อาศั ย ความรู้เป็ นตัว ขั บเคลื่ อนหลั ก ที่ท าให้ เ กิดการเติบ โต และสร้ างงาน
ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ
การที่ อ งค์ ก รจะสร้ างความได้ เ ปรี ยบในการแข่ งขั น ขึ้ นอยู่ กับ วงจรการเรี ยนรู้ ในองค์ ก ร
ซึ่งมีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใช้ความรู้
กระบวนการที่ว่านี้ คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) นั่นเอง

ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
มีผู้ให้นิยามความหมายของการจัดการความรู้ไว้มากมาย ผู้เขียนเลือกนาเสนอความหมาย
ของ KM ในลักษณะของ Knowledge Sharing (KS) หรือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประเด็นสาคัญ
Arthur Anderson Business Consulting (อ้างถึงในบุญดี บุญญากิจ และคณะ
2547 : 21) การจัดการความรู้เป็นการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กร รวบรวม ค้นหา แลกเปลี่ยนความรู้
และนามาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร
Carla O’Dell และ Jackson Grayson (อ้างถึงในบุญดี บุญญากิจ และคณะ 2547 :
21) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะทาให้คนได้รับความรู้ที่ต้องการ ภายในเวลาที่เหมาะสม
รวมทั้งช่วยทาให้เกิด การแลกเปลี่ยน และนาความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อยกระดับและปรับปรุงการดาเนินงาน
ขององค์กร
ทั้งนี้ การจั ด การความรู้ ไ ม่ใ ช่เ ครื่ อ งมื อที่ จัด การกั บตัว ความรู้ โ ดยตรง แต่เ ป็น วิธี การ
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีระหว่างกัน
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คุณค่าของ KM ที่มีต่อหน่วยงาน
1. ทาอย่ างไร จะใช้ ความรู้แ ละประสบการณ์ที่มี อยู่ใ นตัว คนให้ เกิด ประโยชน์สู ง สุ ดต่ อ
หน่วยงาน
2. คนในหน่วยงาน ทางานแบบต่อยอดความรู้ โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
3. คนในหน่ ว ยงาน ไม่ ต้ อ งท างานแบบลองผิ ด ลองถู ก มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best
Practice) ในการทางาน ทาให้ประหยัดแรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และได้ผลผลิตมาก
ทั้งปริมาณและคุณภาพ
4. หน่วยงานได้ลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เมื่อคนออกจากหน่วยงาน
ไปแล้ ว ความรู้ และประสบการณ์ของบุคคลนั้น ยังคงอยู่กับหน่ว ยงาน และสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อีก

การจัดการความรู้ โดยใช้ปลาทูโมเดล
เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ จะเปรียบ KM เหมือนกับปลา ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน
คือ ส่วนหัว ลาตัว และหาง (ประพนธ์ ผาสุกยืด 2547 : 21)
2. Knowledge Sharing (KS) คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Share & Learn) ส่วนกลางลาตัว เป็นส่วนสาคัญ

1. Knowledge Vision (KV)
ส่วนหัวปลา คือ
การกาหนดทิศทาง
ว่า จะไปทางไหน
ทา KM เพื่ออะไร

3. Knowledge Assets (KA)
ส่วนหางปลา คือ
การสร้างคลังความรู้ที่เข้มแข็ง
ด้วย ICT
ที่มา : ปรับจาก ประพนธ์ ผาสุกยืด (2547 : 22)

ภาพประกอบ 1.1 การจัดการความรู้โดยใช้ปลาทูโมเดล
นายบูรชัย ศิริมหาสาคร
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1. ส่วนหัวปลา เปรียบได้กับ Knowledge Vision เรียกโดยย่อว่า KV หมายถึง
ส่วนที่เป็นวิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ คือ ก่อนลงมือทา KM จะต้องกาหนดวิสัยทัศน์ว่า
จะทา KM เพื่ออะไร หรือจะมุ่งหน้าไปทางไหน มีหลายหน่วยงาน ทา KM โดยไม่มีการกาหนด KV ก่อน
ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง และการกาหนด KV จะต้องมีความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ขององค์กร
มี ห ลายหน่ ว ยงานท า KM เพี ย งเพื่ อ ได้ ชื่ อ ว่ า ได้ ท า KM แล้ ว ซึ่ ง เป็ น การเริ่ ม ต้ น ที่ ไ ม่ ถู ก
เพราะความจริงแล้ ว KM มิใช่ตัว เป้ าหมาย แต่เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่จะทาให้ งานบรรลุ ผ ลตาม
ที่ต้องการ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน หรือเป็นปัจจัยทาให้งานสาเร็จ เช่น
1.1 ทา KM เพื่อพัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence)
1.2 ทา KM เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
1.3 ทา KM เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน
2. ส่วนกลางลาตัว เปรียบได้กับ Knowledge Sharing เรียกโดยย่อว่า KS หมายถึง
ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Share and Learn) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สุดและยากที่สุดในกระบวนการ
ทา KM เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้คนยินยอมพร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน โดยไม่
หวงวิชา
การจัดการความรู้ คาว่า “การจัดการ” ในที่นี้หมายถึง การบริหารที่จะทาให้เกิดเหตุปัจจัย
และสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในองค์กร พร้อมที่จะแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน
3. ส่วนที่เป็นหางปลา เปรียบได้กับ Knowledge Assets เรียกโดยย่อว่า KA หมายถึง
องค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้ เป็นคลังความรู้ ซึ่งมาจาก 2 ส่วนคือ
3.1 Explicit Knowledge คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น เอกสารตารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น
3.2 Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวคน ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรม
หรือเป็นเอกสาร ตารา แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก และทาอย่างไร เมื่อบุคคลออกจากหน่วยงานไปแล้ว แต่ความรู้
นั้น ยังคงอยู่กับหน่วยงาน ไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล
การจัดการความรู้ในส่วนของ KA นี้ เป็นส่วนที่ต้องพึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ช่วยใน
การจั ดเก็บให้ เป็น หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ และปรับแต่งความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update)
รวมทั้งมีการกาจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้คลังความรู้ไม่ใหญ่เกินไป มีเฉพาะข้อมูลที่จาเป็นเท่านั้น
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ช่วยทาหน้าที่เป็นพื้นที่เสมือน (Virtual Space) ให้คนที่อยู่ไกลกัน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
ถ้าเปรียบ KM เหมือนปลาตัวหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ลาตัวและหาง
รูปร่างของปลาแต่ละตัว หรือการทา KM ของแต่ละหน่วยงาน จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดเน้นของหน่วยงาน
นั้น เช่น บางหน่วยงานอาจจะเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า ส่วนลาตัวปลา จะใหญ่กว่าส่วน
อื่น
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ในขณะที่บ างหน่ ว ยงาน อาจจะเน้นส่ว นที่เป็น คลังความรู้ และการใช้
หน่วยงานนั้น มีส่วนหางปลาใหญ่กว่าส่วนอื่น

ICT แสดงว่า

ดังนั้น ปลาแต่ละตัว (แต่ละหน่วยงาน) จึงมีรูปร่างไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือ
จุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเอง

Knowledge Sharing (KS)
เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก ผู้เขียนจะเลือกนาเสนอเฉพาะส่วนที่
เป็นลาตัวปลา คือ Knowledge Sharing (KS) หรือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในองค์กร

การทา KM เพิ่มภาระงานหรือไม่
มีคาถามจากหน่วยงานที่จะเริ่มทา KM ว่า การทา KM เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับคนใน
หน่วยงานหรือไม่ งานที่ทาอยู่ในขณะนี้ ก็มากแล้ว ไม่สามารถแบ่งเวลา มาทา KM ได้
วิธีการที่ดี คือ ต้องทาให้ KM บูรณาการอยู่ในวิถีชีวิตการทางานตามปกติ ไม่แปลกแยกจาก
งานที่ทา เช่น เป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศงาน ซึ่งผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา ดังนี้

กรณีศึกษาจากการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้เขียนเคยเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรู้สึกประทับใจในวิธีการทางาน
ด้านฝึกอบรม ที่บูรณาการ KM ให้อยู่ในวิถีการทางานตามปกติ โดยไม่รู้สึกว่า กาลังทา KM กล่าวคือ หลังเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรมแต่ละวัน จะมีการทา KM ในลักษณะของ Knowledge Sharing หรือการแลกเปลี่ยนความรู้
ใน 2 ระดับ คือ
1. ระดับวิทยากร หรือผู้ให้บริการ โดยมีผู้อานวยการฝึกทาหน้าที่เป็น Knowledge
Facilitator ให้วิทยากรที่บรรยายในวันนั้น ได้สรุปประเมินผลการบรรยายของตนเอง แล้วรายงานผลต่อ
ที่ประชุมว่า ผลการบรรยายเป็น อย่ างไร ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
และได้ แ ก้ ไ ขอย่ า งไร รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ วิ ท ยากรท่ า นอื่ น ๆ ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน เพื่อทาให้การฝึกอบรมบรรลุจุดประสงค์
นอกจากนี้ ยังให้วิทยากรที่จะบรรยายในวันรุ่งขึ้น ได้รายงานว่า ตนเองวางแผนการบรรยาย
ไว้อย่างไร ต้องการความช่ว ยเหลือจากวิทยากรท่านอื่นหรือไม่ และวิทยากรท่านอื่น มีข้อเสนอแนะอะไร
ก็แสดงความคิดเห็นได้ ทาให้ได้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
2. ระดับผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ให้มีการประชุมภายในหมู่แต่ละหมู่
โดยมีนายหมู่ทาหน้าที่เป็น Knowledge
Facilitator รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในหมู่ว่า มีปัญหา
อะไรบ้าง เช่น ปริมาณและคุณภาพของอาหารเป็นอย่างไร ที่พักและห้องน้ามีความสะดวกหรื อไม่ ต้องการ
เรียนรู้วิชาอะไร เพิ่มเติมจากหลักสูตรที่กาหนดไว้ เป็นต้น
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จากนั้น นายหมู่ก็จะรายงานผลให้วิทยากรพี่เลี้ยงทราบ เพื่อรายงานให้ผู้อานวยการฝึกและ
วิทยากรท่านอื่น ๆ รับทราบ ในที่ประชุมวิทยากรของแต่ละวัน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ และบรรลุจุดประสงค์ของการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ทัศนวิจารณ์
หากนาแนวคิดทฤษฎีของ KM มาวิเคราะห์วิธีการทางานด้านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ จะพบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ KM หลายประการ คือ
1. การทา KM ที่ดี จะแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พร้อมให้ และกลุ่มที่ใฝ่รู้ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นโดยปริยาย ตามธรรมชาติของการทา KM คือ วิทยากรที่ยินดีให้ข้อเสนอแนะ และวิทยากรที่เต็มใจรับ
ฟังข้อเสนอแนะ โดยจัดให้มีเวทีที่ทาให้คน 2 กลุ่มนี้ มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน
2. การทา KM ที่ดี ต้องทาในทุกระดับ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (ลูกค้า) คือ รับฟัง
ความรู้จากภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. มีการทา Tacit Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge เช่น การจัดทาแผนการ
บรรยายเป็นชุดฝึกอบรม สื่อแผ่นใส ใบงาน ในความรู้ และอุปกรณ์อื่น ๆ เก็บไว้ในคลังความรู้ของค่ายฝึกอบรม
วิทยากรท่านอื่น สามารถนาไปใช้บรรยายและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ในการบรรยาย
ครั้งต่อไป
4. วิทยากรทุกคนมีความพึงพอใจกับวัฒนธรรมการทางานแบบนี้ เพราะเน้น การร่วมมือกัน
มากกว่าการแข่งขัน มีความพึงพอใจในผู้ร่วมงาน และความสาเร็จของงาน
KM จึงไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มภาระให้กับคนในหน่วยงานแต่อย่างใด

เงื่อนไขที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของ KM
จากกรณี ตั ว อย่ า งที่ น าเสนอ การจะท าให้ ค นในองค์ ก รมี พ ฤติ ก รรมการท างานแบบ
Knowledge Sharing จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของทุกคน
ในกรณีของการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ใช้วิธีการนี้มานานแล้ว เมื่อมีวิทยากรลูกเสือ
เข้ามาใหม่ แม้จะมาจากต่างหน่วยงานก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนี้ จนเกิดความเคยชิน และกลายเป็น
วิถีชีวิตในการทางานแบบลูกเสือ เพราะมองเห็นผลดีจากการกระทานี้
ดังนั้ น การทา KM ให้ประสบความสาเร็ จ จะต้องสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่เ อื้อต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นก่อน
Bob Buckman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Buckman Laboratories ซึ่งได้รับรางวัล
เกียรติยศ MAKE ของอังกฤษ (The Most Admired Knowledge Enterprises) เคยตั้งคาถามและ
คาตอบว่า
คาถาม : What are the three critical factors in Knowledge management?
คาตอบ : Culture, Culture, Culture.
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Bob
Buckman กล่าวว่า 90% ของกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ คือ เรื่อง
วัฒ นธรรมองค์ก ร เพราะสิ่ งที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รบรรลุผ ลสาเร็ จ เรื่ อ งการจัด การความรู้ คื อ วั ฒ นธรรม
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ของคนในองค์กร เพราะทัศนคติดั้งเดิมเชื่อว่า ความรู้คืออานาจ ทาให้เรามี
ความสาคัญเหนือคนอื่น คนจึงไม่ยอมแลกเปลี่ยนความรู้กัน เพราะกลัวว่า คนอื่นจะรู้มากกว่าเรา
Ikujro Nonaka กล่าวว่า การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ประเภท Tacit นั้น ต้อง
ทาด้ว ยการพบปะกัน ตัว ต่อ ตัว หรื อ เป็ น กลุ่ ม เรี ยกว่า Socialization ซึ่ง ทาได้ห ลายรู ปแบบ ทั้ งอย่า งเป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ

อุปสรรคของการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
จากการศึกษาพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จในการแลกเปลี่ยนความรู้
มีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ (ปรับจากบุญดี บุญญากิจ และคณะ 2547 : 57)

1. ตัวบุคคล
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

มีทัศนคติว่า ความรู้ คือ อานาจ จึงหวงความรู้
ไม่ทราบว่า สิ่งที่ตนรู้ มีประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่
ไม่เห็นประโยชน์ ไม่มีแรงจูงใจของการแลกเปลี่ยนความรู้
ไม่มีความมุ่งมั่นเพียงพอในการเรียนรู้จากผู้อื่น
ไม่มีความคุ้นเคยเพียงพอกับบุคคลที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย (ยังไม่ไว้เนื้อ
เชื่อใจกัน)

2. ส่วนรวม / โครงสร้าง
2.1
2.2
2.3
2.4

ยังไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน
ระบบสารสนเทศไม่เอื้อ
ยังไม่มีระบบการยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลแก่ผู้ที่แลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่น

3. ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร
3.1 มีการแข่งขันภายในหน่วยงานสูง
3.2 บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการให้ความรู้
3.3 ผู้บริหารไม่ยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น จากการทดลองสิ่งใหม่

ปัจฉิมลิขิต
จากกรณีศึกษาที่นาเสนอมา ทาให้ผู้เขียนเชื่อว่า การทา KM มิใช่เรื่องที่ลึกลับจนยากเกินกว่า
จะเข้าใจ หรือทาได้ และคิดว่า ในบางหน่ว ยงานก็มีการทา KM อยู่แล้ ว โดยไม่รู้ตัว เช่น กรณี ศึกษาการ
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เป็นต้น เพียงแต่ว่า อาจจะไม่สมบูรณ์ตามแนวคิดทฤษฎีของ KM ซึ่งจะต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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สิ่ ง ที่ ผู้ เ ขี ย นน าเสนอ เป็ น เพี ย งส่ ว นน้ อ ยของ KM เพราะน าเสนอเฉพาะเรื่ อ งของ
Knowledge Sharing (KS) ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของลาตัวปลาเท่านั้น แต่ก็หวังว่า จะทาให้ผู้อ่านมอง
เห็นภาพรวมของ KM และสามารถนาไปปฏิบัติได้ตามสมควร
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