โดย รศ. รัชต์ วรรณ กาญจนปัญญาคม
ในขณะที่โลกแห่งเทคโนโลยีกา้ วหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศที่
องค์กรจะต้องเกี่ยวข้อง รับรู ้และจัดการรวบรวมก็มีมากขึ้นเป็ นทวีคูณ ปั ญหาที่องค์กรต้องเผชิ ญและแก้ไขมี
ความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น ความรวดเร็ วฉับไวของเทคโนโลยีการสื่ อสารทาให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกซี ก
โลกหนึ่งส่ งต่อถึงอีกซี กโลกหนึ่งในชัว่ พริ บตา ศาสตร์ และวิชาการกลายเป็ นสิ่ งที่คนทัว่ ไปสามารถจะค้นหาและ
เรี ยนรู ้ได้อย่างง่ายดายหากต้องการ ความยากจึงไม่ใช่การค้นหาความรู ้และข้อมูล แต่เป็ นการทาความเข้าใจกับ
องค์ความรู้ (Knowledge) และความหมาย (Meaning) ต่าง ๆ อย่างถ่องแท้มากกว่า เพื่อให้เข้าใจความหมายของ
การจัดการความรู ้ ความสัมพันธ์ระหว่างความซับซ้อนของปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์และความเข้าใจอาจอธิ บาย
ได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1: เยอะแต่ ไม่ ยาก
ลักษณะปั ญหาในกลุ่มนี้เป็ นเรื่ องของระบบระเบียบ ขั้นตอนการทางาน ความถูกผิด สาเหตุและปั ญหามี
ความสัมพันธ์กนั อย่างตรงไปตรงมา ปั ญหาแบบนี้มกั เกิดในองค์กรที่เป็ นทางการ มีแบบแผน นโยบาย
กระบวนการทางานและระบบการควบคุมสู ง ทุกอย่างมีข้ นั ตอนการทางานระบุไว้แล้ว ลักษณะของปั ญหาจึง
เป็ นเรื่ องของความเยอะแต่ไม่ยาก นัน่ คือทานายได้ มีวธิ ี ที่ถูกต้องและสามารถหาคาตอบที่ดีที่สุดได้ (Best
practices) เพราะมีระเบียบแบบแผนเขียนไว้ชดั เจนเพียงแต่จะมีใครจาหมดหรื อไม่ ผูน้ ามักเป็ นข้าราชการที่
คุน้ เคยกับระบบการบริ หารราชการซึ่ งใช้อานาจในการปกครอง ใครเป็ นนายใครและใครควรขออนุมตั ิใครเป็ น
เรื่ องที่ตอ้ งทาตามขั้นตอนให้ถูกต้อง การแก้ปัญหาเป็ นเรื่ องของการจัดระบบข้อมูลและรวบรวมขั้นตอนการ
ทางานให้ชดั เจน รวมทั้งการกลัน่ กรองข้อมูลใหม่ๆที่จะมีเพิ่มเข้ามาในระบบ เรี ยนรู ้จากวิธีการทางานที่ดีที่สุดที่
เคยมีคนปฎิบตั ิมาก่อน
กลุ่มที่ 2: ยากแต่ ไม่ ย่ งุ
ลักษณะปั ญหาในกลุ่มนี้แม้มีความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและปั ญหาแต่จะไม่ชดั เจนหรื อรู ้เฉพาะใน
กลุ่มบุคคลที่จากัด
มักเกิดในองค์กรที่เน้นวิชาชีพสู ง ต้องอาศัยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อชานาญการ ซึ่ งผ่าน
กระบวนการของการฝึ กฝนอบรมและมีประสพการณ์มามากพอ มีภาษาของตนเองโดยเฉพาะและรู ปแบบของ
การทางานที่ยอมรับกันในวงการของหมู่ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ปั ญหาลักษณะนี้แม้มีความซับซ้อนเฉพาะทางสู งและมี
ความยากแต่สามารถถ่ายทอดและสอนกันได้ เข้าทานองว่ายากแต่ยงั ไม่ยงุ่ ทั้งนี้ตอ้ งขึ้นกับเวลาและสติปัญญา
ของแต่ละบุคคล
องค์ความรู ้ในกลุ่มนี้จึงเป็ นเรื่ องที่กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู ้ในกลุ่มผูร้ ู ้และมืออาชีพ
เท่านั้น ลักษณะของปั ญหาจึงเป็ น Knowable space นัน่ คือแม้จะเข้าใจและอธิ บายได้ แต่ยงั ไม่มีใครรู ้ท้ งั หมด
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เนื่องจากทฤษฎีต่างๆมีความซับซ้อนและยังอาจจะไม่มีใครรอบรู ้และเข้าใจในทฤษฎีได้ท้ งั หมด
สามารถหา
คาตอบที่ดีได้ (Good practice) แต่อาจไม่ใช่ดีที่สุด อาศัยการรับรู ้และสนองตอบต่อปั ญหา(Sense and respond)
ของบรรดา expert ทั้งหลาย ซึ่ งบางครั้งความเชี่ยวชาญก็เป็ นทั้งตัวเสริ มและสลายการสร้างความรู ้ใหม่ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ผูน้ าเป็ นระบบคณะผูเ้ ชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิของชุมชนซึ่ งบางครั้งไม่แน่วา่ ดีกว่าระบบ
สิ ทธิ์ ขาดของเจ้าขุนมูลนายซึ่ งใช้อานาจในการปกครอง
เนื่องจากผูเ้ ชี่ยวชาญมักใช้เวลาในการอภิปรายนาน
เกินไปและไม่อาจตัดสิ นใจได้เนื่ องจากถกเถียงกันว่าวิธีไหนจะดีที่สุด การอภิปรายเพื่อค้นหาปั จจัยที่มีผลต่อ
ระบบคุณภาพและวิธีการในการสร้างคุณภาพถือว่าเป็ นโจทย์ classic ในกลุ่มนี้
กลุ่มที่ 3: ซับซ้ อนและมีความยาก
ลักษณะปั ญหาแบบนี้มีความสลับซับซ้อน(Complex) เกิดจากองค์ประกอบของหลากหลายสาเหตุนนั่
คือทานายไม่ได้ แต่ตอ้ งอาศัยการสังเกตจากสัญญาณต่างๆที่คนภายในชุมชนนั้นเข้าใจ อาศัยการสื่ อสารกัน
ภายในระหว่างกันและกันอย่างมากเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อสนเทศจากทุกจุดมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้
เข้าใจปั ญหาจากทุกด้านและทุกมุมมอง ต้องอาศัยการแบ่งปั นประสพการณ์ คุณค่า และความศรัทธา ลักษณะ
ของปั ญหาจึงไม่สามารถหาคาตอบที่ดีได้ในบางครั้ง ต้องรอจนผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆไปนานพอสมควรกว่าที่
คนจะทาความเข้าใจกับเหตุการณ์น้ นั ๆหรื อปรากฏการณ์น้ นั ได้
ตัวอย่างที่ดีอนั หนึ่งได้แก่วกิ ฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่งผ่านมา ในเหตุการณ์เช่นนี้ส่วนใหญ่ผนู ้ าไม่สามารถใช้อานาจตามระบบได้แต่ตอ้ งให้เป็ นไปตาม
กระแสของคนหมู่มาก และอาจจะสั่งการโดยอาศัยอานาจการปกครองหรื อความสมานสามัคคีของกลุ่ม
กลุ่มที่ 4: วุ่นวานและโกลาหล
ลักษณะปั ญหาแบบนี้เป็ นอะไรที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพราะเป็ นเรื่ องใหม่ สถานะการณ์ไม่แน่นอน
และไม่มีหลักการใดๆจะช่วยในการตัดสิ นใจ เข้าทานองไม่รู้และไม่แน่ใจ ลักษณะของปัญหาจึงเป็ น Chaotic
นัน่ คือวุน่ วายเพราะยังจัดกระบวนทัพไม่ได้ ผูน้ าต้องเป็ น Crisis management คือตอบสนองตามเหตุการณ์ได้
อย่างทันท่วงที รู ้จกั ใช้อานาจที่มีท้ งั ในทางโน้มน้าวและการผูกใจเพื่อให้เกิดวินยั และการควบคุม ที่สาคัญคือ
ความมุ่งมัน่ และการให้กาลังใจอย่างสม่าเสมอ
การจัดการองค์ ความรู้ ในมหาวิทยาลัย
ถ้าเราพิจารณาดูจากกลุ่มขององค์ความรู ้หรื อโจทย์ใน 4 รู ปแบบดังกล่าวข้างต้น เราจะพบว่าปั ญหาใน
มหาวิทยาลัยก็มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหลายอย่าง มหาวิทยาลัยของรัฐเป็ นระบบราชการไทยซึ่ งมีระเบียบขั้นตอน
มากอยูแ่ ล้ว แต่ดว้ ยความหวังดี(ซึ่ งกลายเป็ นความหวังร้าย) ยังมีระเบียบภายในซึ่ งทุกมหาวิทยาลัยสร้างให้
ซับซ้อนขึ้นมาอีก เช่นระเบียบการเงินสาหรับงบประมาณแผ่นดินและระเบียบการเงินสาหรับงบประมาณเงิน
รายได้ ระบบการบริ หารบุคคลที่เป็ นข้าราชการและระบบการบริ หารบุคคลที่เป็ นพนักงาน การบริ หารหลักสู ตร
ภาคปกติ กับภาคพิเศษ ซึ่ งทุกระบบมีกระบวนการขั้นตอนพอๆกันคือเยอะพอๆกัน จนทาให้บุคลากรที่
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ปฏิบตั ิงานอยูไ่ ม่สามารถตัดสิ นใจว่าจะแยกแยะออกจากกันได้อย่างไร
ระเบียบภายในที่สร้างมาเพื่อความ
คล่องตัวจึงกลายเป็ นความไม่คล่องตัวไปโดยปริ ยาย
ขณะเดียวกันองค์ความรู ้ในมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็ นศาสตร์ และการเรี ยนรู ้ภายในยังมีอีกมากมาย อาทิเช่น
อาจารย์ที่สอนเก่งในภาควิชามีเทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดอย่างไรให้ลูกศิษย์อยากเรี ยนรู ้ นักวิจยั
อาวุโสที่มีผลงานวิจยั เยีย่ มยอดและมีชื่อเสี ยงระดับโลกมีแนวคิดและวิธีการวิจยั อย่างไร(กลุ่มที่2) การบริ หาร
จัดการหลักสู ตรและโครงการที่ประสพความสาเร็ จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานก็ถือ
เป็ นองค์ความรู ้ที่มีคุณค่าทั้งสิ้ น เราเคยตั้งข้อสงสัยไหมว่าบรรดาอาจารย์และข้าราชการที่มีคุณค่าทั้งหลายเมื่อ
เกษียญอายุหรื อลาออกจากมหาวิทยาลัยไป พวกเขาจะนาความรู ้ที่สั่งสมในตัวเขาไปด้วยหรื อเหลือทิ้งไว้ให้กบั
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยจะมีวธิ ี การใดไหมที่จะถนอมรักษาไว้ซ่ ึ งองค์ความรู ้เหล่านี้และใช้เป็ นฐานในการต่อยอด
ความรู ้ให้องค์กรเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้น คนในมหาวิทยาลัยหากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปั ญหาบางเรื่ อง
เรารู ้บา้ งไหมว่ามีใครรู ้อะไรและอยูท่ ี่ไหนบ้างภายในมหาวิทยาลัยของเรา ความคิดริ เริ่ มที่เรามีอยูห่ รื อกาลังจะ
เริ่ มต้นทาได้เคยมีใครทามาแล้วบ้างในอดีตและประสพความสาเร็ จและล้มเหลวอย่างไรและเพราะเหตุใด เพื่อ
ว่าเราจะได้ไม่ทาผิดซ้ าหรื อต้องทางานซ้ าซ้อน วัฒนธรรมของคนในมหาวิทยาลัยเนื่องจากมีคนเก่งอยูเ่ ยอะจึงไม่
ค่อยยกย่องคนเก่งด้วยกัน หรื อถ้ามีก็มกั จะหลบๆ(Low profile) กลัวถูกหมัน่ ใส้ แต่ที่ยากยิง่ กว่าคือการพูดถึง
ความล้มเหลวหรื อบทเรี ยนที่ได้รับจากโครงการต่างๆในอดีต ส่ วนใหญ่แล้วมักจะโทษปี่ โทษกลองและพยายาม
ลืมๆมันไป แล้วก็ทาผิดซ้ าซาก
ดังนั้นการจัดการองค์ความรู ้(Knowledge Management, KM) จึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัย
ไม่เพียงเพราะความรู ้เป็ นธุ รกิจหลักของเราเท่านั้น
แต่เพราะองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยมีมากมายทั้งที่ชดั แจ้ง(Explicit)และรู้แจ้ง(Tacit)
กระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนใน
องค์กรได้เข้าใจและเรี ยนรู ้จากกันและกันจะเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่นาพาให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่ การเป็ นองค์ กร
แห่ งการเรี ยนรู้ ที่แท้ จริ ง
การเริ่ มต้นดาเนิ นการเรื่ องการจัดการองค์ความรู ้ในมหาวิทยาลัยแม้ไม่ใช่เรื่ องยากแต่เป็ นเรื่ องใหม่(กลุ่ม
ที่4) และไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความรู ้ แต่เป็ นเพราะเราไม่รู้วธิ ี การที่จะจัดการกับขุมความรู ้ที่มีอยูก่ ระจัด
กระจายภายในมหาวิทยาลัยต่างหาก และนาความรู ้เหล่านั้นมาต่อยอดทางปั ญญามากขึ้นและทาให้คนภายใน
องค์กรมีความรู ้มากขึ้น องค์กรเก่งกล้าขึ้นและกลายเป็ นหน่วยงานที่ช้ ีนาการพัฒนาได้อย่างแท้จริ ง KM จึงเป็ น
เรื่ องที่ทุกคนในองค์กรควรให้ความร่ วมมือและให้ขอ้ เสนอแนะในเชิงสร้างสรรเพื่อให้มีการแบ่งปั นความรู ้ ผ่าน
กระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครื อข่ายหรื อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ(Community of Practice)
ปัจจัยทีท่ าให้ KM ประสพความสาเร็จในองค์ กร
1. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์กร
คนในองค์กรต้องมีความเจตคติที่ดีในการแบ่งปั นความรู ้ และนาความรู ้ที่มีอยูม่ าเป็ นฐานใน
การต่อยอดความรู ้ของคนรุ่ นใหม่ต่อไป องค์กรเองต้องมีวฒั นธรรมภายในแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ และ
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ให้เกียรติกนั เคารพในสิ ทธิ และความคิดของผูร้ ่ วมงานในทุกระดับแม้เป็ นบุคลากรระดับล่างก็ตาม การ
เรี ยนรู ้สามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกเรื่ องแม้แต่สิ่งที่เป็ นข้อผิดพลาดในอดีต
2. ผูน้ า และการสร้างกลยุทธ์
ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีความเชื่อในคุณค่ าของคนและความรู้ที่มีในองค์กร เข้าใจในลักษณะ
ของปั ญหาและพันธะกิจขององค์กร ส่ งเสริ มและสนับสนุนความเป็ นมืออาชีพในด้านต่างๆให้เกิดขึ้น
ค้นหาและเชิดชูกระบวนการทางานที่เป็ นเลิศจากหน่วยงานภายใน เป็ นต้นแบบแห่งการเป็ นผูร้ ิ เริ่ มใน
การแบ่งปั นและเรี ยนรู ้ กาหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ภายใน วางกลยุทธ์ในการ
จัดทาระบบการจัดการองค์ความรู ้ที่จะประสพผลสัมฤทธิ์ เช่น เลือกเรื่ องที่ทาแล้วเห็นผล หรื อ
เรื่ องที่มีคนเข้าใจและมีองค์ความรู ้อยูแ่ ล้วในองค์กร ที่สาคัญ
ที่สุดคือทาอย่างไรให้คนในองค์กรอยากนาเรื่ องที่ตนรู้ออกมา
แบ่งปั นโดยไม่หวาดระแวงว่าจะเสี ยผลประโยชน์ ถูกแอบอ้าง
ผลงาน ถูกกลัน่ แกล้งเพราะอิจฉาตาร้อนต่างๆนานา องค์กรที่
จะประสพความสาเร็ จในเรื่ องนี้ตอ้ งสร้างอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ(Trust)
และการให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
(Mutual respect) โดยกุญแจสาคัญที่จะไขประตูสู่โลกที่เปิ ด
กว้างนี้คือผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรนัน่ เอง

3. Technology
ความพร้อมของอุปกรณ์ทนั สมัยของเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทางานและการเรี ยนรู้
ของคนในองค์กรได้ การสร้างฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูลตลอดจนวิธีการที่จะทาให้คน
ยอมใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการรวบรวมและส่ งต่อขององค์ความรู ้ ที่สาคัญคือสร้างระบบ
การป้ องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาก่อกวนและทาความเสี ยหายแก่ระบบฐานข้อมูลภายในได้ ขณะเดียวกัน
KM ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์แพงๆเพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดยักษ์แต่ไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการใช้งานของคนส่ วนใหญ่ในองค์กร ผูท้ ี่ดูแลระบบนี้ตอ้ งมีใจเปิ ดกว้างและมีความเพียร
พยายามที่จะให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ เพื่อให้ฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เอื้อประโยชน์ให้คุม้ ค่าเงินที่
ลงทุนไป อย่าลืมว่าระบบเหล่านี้หมดอายุขยั เร็ วมากภายในไม่กี่ปี
4. การวัดผลและการนาไปใช้
จัดทาระบบการติดตามและวัดผลของการจัดการความรู้และประโยชน์จากการนาไปใช้ เพื่อ
สร้างแรงขับเคลื่อนให้คนในองค์กรมีความกระหายอยากเรี ยนรู ้และอยากมีส่วนร่ วมในการสร้าง
ฐานความรู ้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. โครงสร้างพื้นฐาน
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การวางระบบการบริ หารจัดการ การรวบรวมข้อมูล และการรายงานผลการดาเนิ นการต่างๆที่
จะเอื้อให้แผนงานของการจัดการความรู ้ประสพผลสาเร็ จ
ท้ายสุ ดองค์กรที่มีการจัดการองค์ความรู ้ที่ดีจะสามารถเก็บเกี่ยว
ประโยชน์จากทุนทางด้านความรู้(Knowledge Asset)ที่เกิดจากปั ญญาของ
บุคคลากรทุกระดับภายในองค์กรอย่างไม่รู้จกั หมด เพราะเมื่อหน่วยงานได้
เริ่ มต้นดาเนินการเรื่ อง KM จะพบว่าความรู ้ที่ตวั เรา(One person)คิดว่าเรามี
อยูเ่ ยอะนั้น จริ งๆแล้วยังน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับที่มีอยูภ่ ายในองค์กร
ของเราเอง และจะยิง่ รู ้สึกประทับใจเมื่อค้นพบว่ามีความรู ้บางอย่างมาจาก
ที่ๆเราคาดคิดไม่ถึง ทาให้คนเราลดละอัตตาและกิเลศที่คิดว่าตนรู ้แต่ผเู ้ ดียว
ในจักรวาลและหวงความรู ้น้ นั ไว้กบั ตนเอง(อันนี้ รวมไปจนถึงข้อมูลและ
ข้อสนเทศต่างๆด้วย) โดยหารู ้ไม่วา่ สิ่ งที่ตนรู ้น้ นั ไม่มีคุณค่าใดเลยหากไม่มี
ผูน้ าไปใช้ อย่าลืมว่าความรู ้ท้ งั หลายทั้งปวงเกิดจากการสอน เพราะ “ยิง่ ให้
ยิง่ รู้ ” ไม่เหมือนทรัพย์สินอื่นที่ยงิ่ ให้ยงิ่ หมด
การประกันคุณภาพกับการจัดการองค์ ความรู้ ในมหาวิทยาลัย
แล้วการประกันคุณภาพมาเกี่ยวข้องอะไรกับการจัดการองค์ความรู ้ในมหาวิทยาลัย ความจริ งแล้วเป็ น
เรื่ องเดียวกัน การประกันคุณภาพคือการตรวจสอบและพัฒนาระบบและกลไกในการดาเนินการทั้งหลายของ
มหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานตามที่ต้ งั ไว้ ในระยะเริ่ มต้นเราจะพบว่าการประกันคุณภาพยังไม่ได้นาเราไปสู่ ความ
เป็ นเลิศทางด้านคุณภาพเท่าใดนัก นัน่ อยูท่ ี่การตีความของนิยามคาว่าคุณภาพที่แตกต่างกันไป ที่สาคัญคือ
กระบวนการตรวจสอบที่เน้นในเรื่ องของระบบและกลไกมักพบว่ามีความเหลื่อมล้ าในความเข้าใจของกลไกการ
ควบคุมแม้ในหน่วยงานเดียวกันอยูม่ าก ทั้งนี้เพราะกิจกรรมหลายอย่างไม่ใช่วา่ จะมีความชัดเจนทั้งหมด แต่จะมี
บางหน่วยงานที่เข้าใจได้ดีกว่า ปรับปรุ งกระบวนการให้เข้ากับวัฒนธรรมภายในของตนเองได้ดีกว่าจนสามารถ
ดาเนินการในบางเรื่ องได้ดีกว่า(Better practices) การตรวจสอบจะช่วยให้เราค้นหากระบวนการที่ดีกว่าเหล่านี้
ได้จากภายในองค์กรของเราเองและนาเสนอออกมาให้ประจักษ์แก่สายตาประชาคมของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้
หน่วยงานอื่นๆสามารถเรี ยนรู ้จากกระบวนการที่ดีกว่าได้ผา่ นรายงานของการตรวจสอบและการนาเสนอ
กรณี ศึกษาของการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ(Best practices) การเรี ยนรู ้จากกันและกันนี้จะช่วยให้องค์กรพัฒนาปสู่ ความ
เป็ นเลิศ เพราะกรณี ศึกษาที่นาเสนอในแต่ละปี จะช่วยกระตุน้ ให้มีคนคิดค้นและพัฒนาวิธีการที่ดีกว่าในปี ต่อๆไป
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และแบ่งปั นระหว่างกันและกันจนกลายเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในที่สุด การตรวจสอบใน
ระบบการประกันคุณภาพก็จะไม่ใช่เรื่ องน่าเบื่อหน่ายต่อไปเพราะทั้งผูต้ รวจและผูถ้ ูกตรวจพร้อมที่จะเรี ยนรู ้จาก
กันและกัน
__________________________________________
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การจัดการความรู้ คืออะไร

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ น
ส่ วนราชการซึ่ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสาร มา
พัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด โดยที่ความรู ้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรื อสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ เป็ นความรู ้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรื อลาย
ลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรี ยกว่าเป็ น
ความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ
เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรี ยกว่าเป็ นความรู ้แบบรู ปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ สาหรับนักปฏิบตั ิ การจัดการ
ความรู้คือ เครื่ องมือ เพื่อการบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่
1. บรรลุเป้ าหมายของงาน
2. บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรเรี ยนรู้ และ
4. บรรลุความเป็ นชุมชน เป็ นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู ้เป็ นการดาเนิ นการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู ้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู ้หลักที่จาเป็ นหรื อสาคัญต่องานหรื อกิจกรรมของกลุ่มหรื อองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ตอ้ งการ
(3) การปรับปรุ ง ดัดแปลง หรื อสร้างความรู ้บางส่ วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู ้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู ้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสกัด “ขุม
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ความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู ้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุ งเป็ นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิง่ ขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็ นเนื้อเดียวกัน ความรู ้ที่เกี่ยวข้องเป็ นทั้งความรู ้ที่ชดั แจ้ง อยู่
ในรู ปของตัวหนังสื อหรื อรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทวั่ ไป (Explicit Knowledge) และความรู ้ฝังลึกอยูใ่ นสมอง
(Tacit Knowledge) ที่อยูใ่ นคน ทั้งที่อยูใ่ นใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยูใ่ นสมอง (เหตุผล) และอยูใ่ นมือ และส่ วน
อื่นๆ ของร่ างกาย (ทักษะในการปฏิบตั ิ) การจัดการความรู ้เป็ นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่ วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ทาโดยคนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่ มดาเนิ นการโดยรี่ เข้าไปที่
ความรู ้ คือ เริ่ มที่ความรู ้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู ้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่ มที่งานหรื อ
เป้ าหมายของงาน เป้ าหมายของงานที่สาคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ที่
เรี ยกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
(1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่ งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบความ
ต้องการของเจ้าของกิจการหรื อผูถ้ ือหุ น้ สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของ
สังคมส่ วนรวม
(2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็ นนวัตกรรมในการทางาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การ
(3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พฒั นาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการเรี ยนรู้
ขององค์กร และ
(4) ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ซึ่ งหมายถึงสัดส่ วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทางานที่
ประสิ ทธิภาพสู ง หมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรื อคุณภาพสู ง เป้ าหมายสุ ดท้ายของการ
จัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนิ นการจัดการความรู ้ร่วมกัน มีชุดความรู ้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง
สาหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู ้ข้ ึนใช้เองอยูต่ ลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็ นการสร้างเพียง
บางส่ วน เป็ นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู ้จากภายนอกมาปรับปรุ งให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลอง
ใช้งาน จัดการความรู ้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดาเนิ นการเฉพาะหรื อเกี่ยวกับเรื่ องความรู ้ แต่เป็ นกิจกรรมที่แทรก/แฝง
หรื อในภาษาวิชาการเรี ยกว่า บูรณาการอยูก่ บั ทุกกิจกรรมของการทางาน และที่สาคัญตัวการจัดการความรู ้เองก็
ต้องการการจัดการด้วย
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค์ กร เป็ นองค์กรการเรี ยนรู้
ความเป็ นชุมชนในที่ทางาน การจัดการความรู ้จึงไม่ใช่เป้ าหมายในตัวของมันเอง นี่ คือ หลุมพรางข้อที่ 1
ของการจัดการความรู ้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู ้เป็ นเป้ าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ มเดิน
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เข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู ้เทียม หรื อ ปลอม เป็ นการดาเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามี
การจัดการความรู้ การริ เริ่ มดาเนินการจัดการความรู ้ แรงจูงใจ การริ เริ่ มดาเนิ นการจัดการความรู ้เป็ นก้าวแรก ถ้า
ก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสาเร็ จสู ง แต่ถา้ ก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ ความล้มเหลว ตัวกาหนดที่สาคัญคือ
แรงจูงใจในการริ เริ่ มดาเนินการจัดการความรู ้
การจัดการความรู้ ทดี่ ีเริ่มด้ วย
สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือเพื่อบรรลุความสาเร็ จและความมัน่ คงในระยะยาว
การจัดทีมริ เริ่ มดาเนินการ
การฝึ กอบรมโดยการปฏิบตั ิจริ ง และดาเนินการต่อเนื่อง
การจัดการระบบการจัดการความรู้
แรงจูงใจในการริ เริ่ มดาเนิ นการจัดการความรู ้ แรงจูงใจแท้ต่อการดาเนินการจัดการความรู้ คือ เป้ าหมายที่งาน
คน องค์กร และความเป็ นชุมชนในที่ทางานดังกล่าวแล้ว เป็ นเงื่อนไขสาคัญ ในระดับที่เป็ นหัวใจสู่ ความสาเร็ จ
ในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนาไปสู่ การดาเนินการจัดการความรู ้แบบเทียม และไปสู่ ความล้มเหลว
ของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการดาเนิ นการจัดการความรู ้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ
ที่พบบ่อยที่สุด คือ ทาเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าทา ทาเพราะถูกบังคับตามข้อกาหนด ทาตามแฟชัน่ แต่ไม่เข้าใจ
ความหมาย และวิธีการดาเนินการ จัดการความรู ้อย่างแท้จริ ง
องค์ ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
1. “คน” ถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะเป็ นแหล่งความรู ้ และเป็ นผูน้ าความรู ้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
2.“เทคโนโลยี” เป็ นเครื่ องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้อย่างง่าย
และรวดเร็ วขึ้น
3. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็ นการบริ หารจัดการ เพื่อนาความรู ้จากแหล่งความรู ้ไปให้ผใู ้ ช้ เพื่อทาให้เกิด
การปรับปรุ ง และนวัตกรรม
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนนี้ จะต้องเชื่ อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู ้ของกรมการปกครอง
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กาหนดให้ส่วนราชการ
มีหน้าที่พฒั นาความรู ้ในส่ วนราชการ เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิราขการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ วและเหมะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสาคัญเร่ งด่วนในขณะนี้ คือ การจัดการองค์ความรู ้เพื่อแก้ไข
ปั ญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้กาหนดเป้ าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะดาเนินการในปี 2549
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คือมุ่งเน้นให้อาเภอ/กิ่งอาเภอ เป็ นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการในพื้นที่ที่
เป็ นประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วดั ผลได้เป็ นรู ปธรรม คือ อาเภอ/กิ่งอาเภอ มีขอ้ มูลผลสาเร็ จ
การแก้ไขปั ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบตั ิการฯ ไม่นอ้ ยกว่าศูนย์ละ 1 เรื่ อง และเพื่อให้เป้ าหมาย
บรรลุผล ได้จดั ให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู ้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process) ควบคู่กนั ไป โดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู ้น้ ีจะเป็ นจุดเริ่ มต้น
สาคัญสู่ การปฏิบตั ิราชการในขอบเขต KM และเป้ าหมาย KM ในเรื่ องอื่น ๆ และนาไปสู่ ความเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืน ต่อไป
กลับขึ้นข้างบน
กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของ
ความรู้ หรื อการจัดการความรู ้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีท้ งั หมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบ่งชี้ความรู ้ เป็ นการพิจารณาว่าองค์กรมีวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้ าหมายคืออะไร และ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย เราจาเป็ นต้องใช้อะไร ขณะนี้ เรามีความรู ้อะไรบ้าง อยูใ่ นรู ปแบบใด อยูท่ ี่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ เช่นการสร้างความรู ้ใหม่ แสวงหาความรู ้จากภายนอก รักษาความรู ้เก่า
กาจัดความรู ้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการเก็บความรู ้อย่าง
เป็ นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ เช่น ปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุ งเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็ นการทาให้ผใู ้ ช้ความรู ้เข้าถึงความรู ้ที่ตอ้ งการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณี เป็ น Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็ น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อกรณี เป็ น Tacit Knowledge จัดทาเป็ นระบบ ทีมข้ามสายงาน
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็ นต้น
7. การเรี ยนรู้ ควรทาให้การเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรี ยนรู ้จากสร้างองค์ความรู ้ การ
นาความรู้ในไปใช้ เกิดการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กลับขึ้นข้างบน
หัวใจของการจัดการความรู้
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มีผรู ้ ู ้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคาตอบว่า หัวใจของ KM อยูท่ ี่ไหน
ได้ โดยอาจกล่าวเป็ นลาดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลาดับขั้นของความต้องการ ( Hierarchy of needs )
ของ Mcgregor ได้ โดยเริ่ มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็ นสากลที่ยอมรับทัว่ ไปว่าความรู ้คือพลัง (DOPA KM
Team)
1. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง
2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor
documents but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport)
: ความสาเร็ จของการถ่ายทอดความรู ้ไม่ใช่อยูท่ ี่คอมพิวเตอร์ หรื อเอกสาร แต่อยูท่ ี่การมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน
3. The great end of knowledge is not knowledge but action
: จุดหมายปลายทางสาคัญ ของความรู ้มิใช่ที่ตวั ความรู ้ แต่อยูท่ ี่การนาไปปฏิบตั ิ
4.
4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive
: นิยามใหม่ของผูจ้ ดั การ คือ ผูซ้ ่ ึงทาให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู ้ดงั กล่าว พอทาให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็ นลาดับชั้นมา
เริ่ มแต่ขอ้ ความแรกที่วา่ ความรู ้คือพลังหรื อความรู ้คืออานาจ ซึ่ งเป็ นข้อความเป็ นที่ยอมรับที่เป็ นสากล ทั้งภาค
ธุ รกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่ การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสาคัญในการ
ถ่ายทอดความรู ้กว่าเครื่ องมือหรื อเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู ้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
ของบุคคล ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู ้ เกิดความรู ้ข้ ึนแล้ว หากไม่นาไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมาย
ปลายทางของ ความรู ้และที่ชดั เจนก็คือ ประโยคสุ ดท้ายที่เน้นการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมี
คุณค่าประโยชน์เป็ นรู ปธรรมว่านัน่ เป็ นนิยามใหม่ของผูท้ าหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การเลยทีเดียว ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่
หัวใจของ KM อยูท่ ี่การนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้น่าคิด หลังจากการไปร่ วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรี ยนรู้เพื่อชุมชนเป็ นสุ ข”
โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรี ยนรู้เพื่อชุมชนเป็ นสุ ข” ทาให้เกิดความเข้าใจ
เรื่ องการจัดการความรู ้อย่างลึกซึ้ งมาก จึงขอนามาเล่าสู่ กนั ฟัง ท่านบอกว่า การพัฒนาชุ มชนต้องมี 4
องค์ประกอบ
1. ชุมชน หมายถึงการอยูร่ ่ วมกัน ความเป็ นชุมชนมีเป้ าหมายที่การอยูร่ ่ วมกัน
2. เป็ นสุ ข หมายถึงความเป็ นทั้งหมด ความเป็ นปรกติ สมดุล บูรณาการของปั จจัยต่าง ๆ อย่างน้อย 8 ด้าน
ได้แก่ ชีวติ สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน
3. การเรี ยนรู้ หมายถึงการเรี ยนรู ้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่านการปฏิบตั ิ
4. การสร้างเสริ ม หมายถึงการเข้าไปเอื้ออานวย ส่ งเสริ ม เสริ มพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรื อ
ถ่ายทอดความรู้
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ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ คือหัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริ บท ไม่ใช่แค่การจัดการความรู ้ของชาวบ้าน
หรื อของชุมชน ในเรื่ องการจัดการความรู ้น้ ี การเรี ยนรู ้สาคัญกว่าตัวความรู ้ เพราะถ้าไม่ระวัง ตัวความรู้จะเป็ น
ความรู ้ที่หยุดนิ่งตายตัว การเรี ยนรู ้จะมีลกั ษณะ “ดิ้นได้” คือมีชีวติ เป็ นพลวัต การเรี ยนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน เป็ น collective learning และเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านการปฏิบตั ิ (interaction learning through action)
อ.บดินทร์ วิจารณ์ เป็ นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิง่ ในด้าน การจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อคราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 6
สิ งหาคม 2548 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
การจัดการความรู้ (KM) สิ่ งสาคัญมันอยู่ทกี่ ารลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้ภาษาเดียวกัน สื่ อความหมายกันให้ได้ การ
เรี ยนรู ้ของบุคคลหัวใจสาคัญอยูท่ ี่เราจะได้เรี ยนรู ้จากการสอนคนอื่น (Learning from Teaching) และ สิ่ งที่สาคัญ
ของการจัดการความรู ้ ก็คือ เรื่ องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทางาน การจัดลาดับ
ความสาคัญ ของงาน ขององค์กร
เครื่องมือในการจัดการความรู้
กรมการปกครองได้จดั ทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นเอกสาร “คารับรอง
การปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2549” ซึ่ งได้ส่งให้ ก.พ.ร.เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2549 แล้ว เมื่อพิจารณา
เฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกล่าว จะประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ
1. แผนการจัดการความรู ้ในส่ วนของกระบวนการจัดการความรู ้ (KM Process)
2. แผนการจัดการความรู ้ในส่ วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ซึ่ งทั้ง 2 ส่ วน จะมีความสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาความยากจนตามขอบเขต และ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละ ส่ วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่ละสานัก กอง
รองรับ เพื่อให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งขณะนี้มีอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 15 โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู ้ของกรมการปกครองเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การแก้ไขปั ญหาความยากจนเป็ นงานที่มี
ความสาคัญอีกงานหนึ่ง ที่ตอ้ งการ พลังการมีส่วนร่ วมของทุก ๆ ส่ วน ทั้งส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค และจะเป็ น
อีกก้าวหนึ่งที่สาคัญในการที่จะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู ้ การใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู ้ใน
การแก้ไขปั ญหาความยากจน
การจัดการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและ
แสวงหา ความรู ้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ การประมวลผลและกลัน่ กรองความรู ้ การแบ่งปั น
แลกเปลี่ยนความรู้ สุ ดท้ายคือ การเรี ยนรู ้ และเพื่อให้มีการนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
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เครื่ องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนาไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ้ ซึ่ งอาจแบ่งเป็ น
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
(1) เครื่ องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ประเภท Explicit
(2)
(2) เครื่ องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้ ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้องอาศัยการ
ถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นหลัก
ในบรรดาเครื่ องมือดังกล่าวที่มีผนู ้ ิยมใช้กนั มากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ หรื อชุมชน นัก
ปฏิบตั ิ (Community of Practice : CoP)
กลับขึ้นข้างบน
การจัดการความรู้ กบั องค์ กรแห่ งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็ นเรื่ องค่อนข้างใหม่ ซึ่ งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่า
องค์กรต้องสู ญเสี ยความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรื อเกษียณ อายุราชการ อันส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินการขององค์กรเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึง
เปลี่ยนไป และมีคาถามต่อไปว่าจะทาอย่างไรให้องค์กรได้เรี ยนรู ้ดว้ ย ดังนั้น การบริ หารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์
กับเรื่ อง องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็ นอย่างยิง่ หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ก็จาเป็ นจะต้องบริ หารจัดการความรู ้ภายในองค์กรให้เป็ นระบบเพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากร
เรี ยนรู ้ได้จริ งและต่อเนื่ อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู ้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ให้
เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นบั เป็ นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริ หารจัดการความรู ้ มีความ
ซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึ กอบรม เพราะเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งดาเนินการต่อภายหลังจากที่
บุคลากรมีความรู้ความชานาญแล้ว องค์กรจะทาอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรู ้กบั ผูอ้ ื่น และในขั้นตอนสุ ดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู ้เฉพาะไว้กบั องค์กรอย่างมี
ระบบเพื่อที่จะนาออกมาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริ กายังคงแข่งขันกัน
หาวิธีบริ หารจัดการความรู ้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้อยูใ่ นโลกของการแข่งขันได้สาหรับประเทศไทยนั้นคง
เป็ นเรื่ องท้าทายสาหรับผูบ้ ริ หารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุน้ ให้บุคลากร
ถ่ายทอดความรู ้ให้เพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งการถ่ายทอดความรู ้บางประเภทนั้น การฝึ กอบรมอาจจะไม่ใช่วธิ ี ที่ดีที่สุด
อุปสรรคที่มกั พบอยูเ่ สมอของการบริ หารจัดการความรู ้คือพฤติกรรม "การหวงความรู ้" และวัฒนธรรม "การไม่
ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกาจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริ หารจัดการความรู ้ก็มิใช่เรื่ องยาก
จนเกินไป สื บเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสาคัญที่ผา่ นมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการวางกรอบ
แนวทางการบริ หารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็ นเรื่ องของการกาหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้กาหนดเป็ นหลักการว่าส่ วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลกั ษณะ
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เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่ วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
กลับขึ้นข้างบน
CoP(Community of Practice)
ชุ มชนนักปฏิบัติ คือ อะไร
คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรื อเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็ นทางการ โดยมีลกั ษณะดังนี้

ประสบปั ญหาลักษณะเดียวกัน

มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน

มีเป้ าหมายร่ วมกัน มีความมุ่งมัน่ ร่ วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทางานได้ดีข้ ึน

วิธีปฏิบตั ิคล้ายกัน ใช้เครื่ องมือ และภาษาเดียวกัน

มีความเชื่อ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน

มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้

มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริ ง หรื อผ่านเทคโนโลยี

มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู ้ ทาให้ความรู ้เข้าไปถึงผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ได้ง่าย

มีความร่ วมมือช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและเรี ยนรู ้จากสมาชิกด้วยกันเอง

มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่ อง มีวธิ ี การเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม
ทาให้เพิ่มพูนความรู ้ที่ลึกซึ้ งขึ้นเรื่ อยๆ ในระดับที่ง่ายที่สุด ชุมชนนักปฏิบตั ิ คือ คนกลุ่มเล็กๆ ซึ่ งทางาน
ด้วยกันมาระยะหนึ่ง มีเป้ าหมายร่ วมกัน และต้องการที่จะแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์จากการ
ทางาน กลุ่มดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยองค์การ เป็ นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคม และ
ความพยายามที่จะทาให้บรรลุผลสาเร็ จ เป็ นกลุ่มที่ไม่มีอานาจ ไม่มีการกาหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กร
และอาจจะมีเป้ าหมายที่ขดั แย้งกับผูน้ าองค์กร ในหนึ่งองค์กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบตั ิจานวนมาก และคนคน
หนึ่งจะเป็ นสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบตั ิมีความสาคัญอย่างไร เครื อข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ น
ทางการ เกิดจากความใกล้ชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็ นทางการจะเอื้อต่อการ
เรี ยนรู้ และการสร้างความรู ้ใหม่ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็ นทางการ คาว่า ปฏิบตั ิ หรื อ practice ใน CoP ชี้จุดเน้น
ที่ การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งได้รับจากการทางาน เป็ นหลัก เป็ นแง่มุมเชิ งปฏิบตั ิ ปั ญหาประจาวัน เครื่ องมือใหม่ๆ พัฒนาการ
ในเรื่ องงาน วิธีการทางานที่ได้ผล และไม่ได้ผล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทาให้เกิดการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก สร้างความรู ้ และความเข้าใจได้มากกว่าการเรี ยนรู ้ จากหนังสื อ หรื อการฝึ กอบรม
ตามปกติ เครื อข่ายที่ไม่เป็ นทางการ ซึ่ งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้ดีกว่า
การสื่ อสารตามโครงสร้างที่เป็ นทางการ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบตั ิ
แนวคิด
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CoP เป็ นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู ้เข้าหาตัว มากกว่าการรวบรวมความรู ้ เพื่อส่ งมอบให้ผอู ้ ื่น

CoP เป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นคนทางานที่เก่งขึ้น มิใช่แค่เรี ยนรู ้วา่ จะทางานอย่างไร หรื อเรี ยนรู้
แต่เรื่ องที่เป็ นนามธรรม

การเป็ นสมาชิกของ CoP คือ มีส่วนร่ วมในชุมชนนั้น อย่างมีความหมาย

CoP ควรเชื่ อมโยงกับเป้ าหมายหลักขององค์กร
แนวคิดของการปฏิบตั ิในชุมชนนักปฏิบตั ิ หรื อ P ใน CoP หมายถึง การกระทาในบริ บทเฉพาะ
สิ่ งทีม่ ีผลต่ อการปฏิบัติ และเป็ นผลจากการเรี ยนรู ้ ได้แก่ • สิ่ งที่ปรากฎชัดแจ้ง: เครื่ องมือ เอกสาร
ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบาที่ชดั เจน เกณฑ์ที่กาหนดไว้ กฎข้อบังคับ สัญญา • สิ่ งที่ไม่ปรากฎชัดแจ้ง:
ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ในใจ ความหยัง่ รู ้ การรับรู ้ ความอ่อนไหว ความเข้าใจ สมมติฐาน มุมมองซึ่งเป็ นที่
ยอมรับทัว่ ไป
การปฏิบัติมิใช่ สิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ ด้วยคาสั่ง หรื อ
กฎระเบียบ
มีคนอืน่ ในองค์ กร ซึ่ งมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์กบั เรา พวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งปั นประสบการณ์น้ นั
ให้ผอู้ ื่น และเราเต็มใจที่จะช่วยพวก เขา เราสามารถค้นหาพวกเขาได้พบ แม้จะไม่รู้จกั พวกเขา ธรรมชาติของ
CoP
องค์ กรประกอบไปด้ วย CoP จานวนมากทับซ้อนกันอยู่ คู่ขนานไปกับโครงสร้างที่เป็ นทางการขององค์กร
รอบชีวติ ของ CoP ไม่มีความชัดเจนว่า เริ่ มต้นเมื่อไร สิ้ นสุ ดเมื่อไร ขึ้นกับความพร้อม และโอกาสเหมาะ
สาหรับการเรี ยนรู้
ประเด็นที่ CoP ให้ความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความต้องการ และความสนใจของสมาชิก การสนับสนุน
CoP
ปฏิบัติต่อ CoP เสมือนทรัพย์สินขององค์กร ให้การสนับสนุนทรัพยากร และข้อมูลข่าวสาร ดูแลเป้ าหมาย
ให้สอดคล้องกับองค์กร
ส่ งเสริมการสร้ าง CoP ด้วยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้น จากกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ และดึงชุมชนเข้ามาร่ วม
กันทางาน ให้ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นอีก
มองว่ า องค์ กรเป็ นที่รวมของชุ มชน ที่เชื่อมต่อกัน ส่ งเสริ มให้มีจุดยืนที่เหมาะสม และมีส่วนต่อความสาเร็ จ
ขององค์กร
ส่ งเสริมให้ CoP เรี ยนรู ้จากภายในกลุ่ม และจากกลุ่มอื่นๆ
ดูแลว่า กลไกขององค์ กรมีส่วนในการสนับสนุน CoP
ส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ทุกรู ปแบบ และเชื่อมต่อทัว่ ทั้งองค์กร มุมมองต่อการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบตั ิ แต่เรามักจะมองไม่เห็นว่า เกิดการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แต่เกิดจากการทาความเข้าใจ ในตรรกะ หรื อ
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วิธีคิดของคนอื่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และความคิดกันได้กว้างขวางขึ้น แต่หวั ใจของการ
แลกเปลี่ยน คือ ความสนใจร่ วมกัน ใส่ ใจความคิดของกันและกัน และสร้างชุมชนซึ่ งเชื่อใจกัน การหาโอกาส
เรี ยนรู้
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ให้มองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีส่วนร่ วม และการแยกตัวของสมาชิก
เมื่อมีการนาความรู้ ไปใช้ ในบริบทอื่น หรื อมีการส่ งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังอีกหน้วยงานหนึ่ง ให้ติดตาม
เรี ยนรู ้การปรับเปลี่ยน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม่
รับรู้ การเกิดขึน้ ของวิธีปฏิบตั ิใหม่ๆ ในที่ไกลหูไกลตา
การเรี ยนรู้ ทชี่ ายขอบของ CoP ก็มีความสาคัญ ได้แก่ การดึงดูดสมาชิกใหม่ การตอบสนองสิ่ งกระตุน้ จาก
ภายนอก การมีปฏิสัมพันธ์กบั ชุมชนอื่นๆ ข้อควรระวัง
ความพยายามที่จะเปลีย่ นความรู้ ทฝี่ ังลึก มาเข้าไว้ในลักษณะของเอกสาร อาจจะก่อให้เกิดผลเสี ยมากกว่า
ผลดี เกิดเป็ นขยะของข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่คนใช้ สุ ดท้ายคนก็ยงั ต้องการความช่วยเหลือ ในเรื่ องประสบการณ์
จากเพื่อนร่ วมงาน
ให้ มีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบตั ิให้มากที่สุด อย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู ้ความรู ้จาก CoP หรื อ
เปลี่ยนความรู้จาก CoP ไปเป็ นหลักสู ตรเพื่อการฝึ กอบรม
แนวคิดปัจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู้ ไปสู่ การเชื่อมต่อระหว่างบุคคล อย่าสร้างห้องสมุดที่เต็ม
ไปด้วยเอกสาร ให้สร้างบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพื่อช่วยในการเชื่ อมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล ปั จจัยสู่
ความสาเร็ จ กลุ่มที่ไม่เป็ นทางการเป็ นสิ่ งที่เกิดโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้วในองค์กร มีลกั ษณะของสิ่ งมีชีวติ เติบโตขึ้น
เมื่อเป็ นที่ประสงค์ของสมาชิก การที่จะให้มีคุณค่าต่อองค์กร จะต้องได้รับการเพาะบ่ม ดูแลด้วยความระมัดระวัง
การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทาให้ไม่เป็ นที่สนใจจากสมาชิก การปล่อยปละละเลย ก็อาจจะทาให้แคระแกร็ น
เหี่ ยวเฉา ความท้าทายนี้ แตกต่างจากปั จจัยต่างๆ ที่ผนู้ าองค์กรเคยประสบ ความท้าทายสาหรับ CoP ปัญหาสาคัญ
ของชุมชนที่กาลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสู ญเสี ยความสนใจ และปล่อยให้ผปู ้ ระสานงานรับผิดชอบไปคนเเดียว
เมื่อผูป้ ระสานงานหันไปทางานอื่น ชุมชนก็ล่มสลาย ปัญหาสาคัญของชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ คือ การที่
สนใจอยูแ่ ต่ความสาเร็ จของตนเอง ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ จะช่วยรักษาพลังของชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่อง นา
สมาชิกใหม่เข้ามาร่ วม และมุ่งไปที่ประเด็นที่แหลมคม
เชิ ญผู้นาทางความคิด ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับเข้ามาร่ วมแต่เริ่ มแรก เพื่อสร้างพลังให้แก่ชุมชน
จัดให้ มีเวทีพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างความตื่นตัว ความไว้เนื้อเชื่ อใจ ความรู ้สึกร่ วม
ส่ งเสริมการติดต่ อระหว่างสมาชิกของชุมชน
จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขัน ไม่จาเป็ นว่าสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนกลุ่มแกนด้วย
การให้เป็ นที่รับรู ้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็ นพิเศษ ความท้าทายด้านเทคนิค
ทาให้ การติดต่ อ การให้ ข้อมูล และการเข้ าถึงชุ มชนเป็ นเรื่องง่ าย เช่น การใช้ Software computer ที่ใช้ง่าย
และคุน้ เคย ความท้าทายสาหรับสมาชิก สิ่ งที่มีคุณค่ามากของชุมชน คือ การร่ วมกันแก้ปัญหา แต่การอภิปราย
ปั ญหาอย่างเปิ ดอก ในขณะที่ความคิดยังไม่สุกงอมดี หรื อคิดดังๆ ในที่ประชุมเป็ นสิ่ งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของเรา
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ความท้าทายของสมาชิกที่สาคัญ คือ การพูดถึงปั ญหาของตนเอง ต่อหน้าผูค้ นจานวนมากที่เราไม่รู้จกั
สร้ างเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉี ยบคม ให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เป็ นผูข้ อความช่วยเหลือ และหาผูท้ ี่มี
กึ๋นไปร่ วมอยูใ่ นเวที ผูป้ ระสานงานช่วยกระตุน้ ให้อธิ บายหลักคิดของข้อเสนอ เพื่อให้สมาชิกอภิปรายไปที่
สมมติฐาน ที่ใช้และเลือก การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 คน อาจใช้เป็ นจุดเริ่ มต้นสาหรับการ
สร้างชุมชนได้

ตามนิยามของ DOPA KM Team ได้กล่าวไว้วา่ CoP เป็ นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็ นทางการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิ ผลที่ดีข้ ึน
ส่ วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้มกั จะมาจากคนที่อยูใ่ นกลุ่มงานเดียวกันหรื อมีความสนใจในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งร่ วมกัน ซึ่ งความไว้วางใจและความเชื่อมัน่ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
Cop จะมีความแตกต่างจากการที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเป็ นทีมปฏิบตั ิงานปกติทวั่ ไปตรงที่ Cop เป็ นการ
รวมตัวกันอย่างสมัครใจ เป็ นการเชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ได้มีการมอบหมายสัง่
การเป็ นการเฉพาะและจะเลือกทาในหัวข้อหรื อเรื่ องที่สนใจร่ วมกันเท่านั้น
ความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม CoP จะพัฒนาเป็ นองค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ทางานของบุคคลและองค์กรต่อไป และจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มอย่างไม่เป็ นทางการในท่ามกลาง
บรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใช้เทคนิคที่เรี ยกว่าสุ นทรี สนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็ นการสนทนาที่
เคารพความคิดเห็นของผูพ้ ูด ให้เกียรติกนั ให้โอกาสกัน และไม่พยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับฟังผูอ้ ื่น
พูดอย่างตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)
กรมการปกครองเริ่มชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ (Cop) นาร่ องที่ วปค.
จากการที่กรมการปกครองได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมายให้เป็ น ภาค
ส่ วนหลักในการปฏิบตั ิภารกิจที่สาคัญระดับชาติต่อเนื่ องจากอดีตจนถึงปั จจุบนั เช่น การรักษาความมัน่ คง
ภายใน การแก้ไขปั ญหายาเสพติด การบูรณาการแก้ไขปั ญหาความยากจน เป็ นต้น แสดงถึงการมีบุคลากรที่
เป็ น “ทุนทางสังคม” อยูเ่ ป็ นพื้นฐานในองค์กร กรมการปกครองจึงได้ส่งเสริ มให้มีการจัดการความรู ้ เพื่อช่วย
ให้การทางานมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลในรู ปของการจัดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ข้ ึน โดยนาร่ องที่
วิทยาลัยการปกครองก่อน เรี ยกว่า
“โครงการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ ( CoP ) วิทยาลัยการปกครอง” โดยมีวตั ถุประสงค์ใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ
(1) นาทฤษฏีการจัดการองค์ความรู้ ( KM ) มาสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบตั ิงานจริ ง
(2) เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการสื่ อสารทัว่ องค์กร ( Communication ) ด้านการจัดการองค์ความรู้
(3) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การใช้เครื่ องมือ CoP ในกระบวนการ KM สาหรับแนวทางดาเนินการ
กาหนดไว้ ดังนี้
3.1 การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
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3.2 ทาหนังสื อเวียน เชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่ วมเป็ นสมาชิกชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
3.3 เชิญสมาชิกประชุมปรึ กษาหารื อ ร่ วมคิด ร่ วมทากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ความรู ้ตาม
หัวข้อที่อยูใ่ นความสนใจของสมาชิก
3
3.4 ประสานงานเรื่ องสถานที่ประสานงานบุคคลและงานธุรการอื่น
3.5 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่ไม่เป็ นทางการ
3.6 จัดทาสรุ ปการเสวนาของ CoP เพื่อเผยแพร่ จัดกิจกรรม กระตุน้ ส่ งเสริ ม เป็ นระยะ ๆ
3.7 ติดตามประเมินผลการดาเนินการและรายงาน
โครงการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว จะต้องมีความอดทนและใช้เวลารวมถึงการกระตุน้ ส่ งเสริ มและให้
กาลังใจจากผูบ้ งั คับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะแรก ๆ ก็คงจะต้องให้มีการดาเนินการในระยะเวลาหนึ่ง
แล้วติดตามประเมินผลเพื่อทาการศึกษาผลที่เกิดขึ้นต่อไป
บทสรุ ป
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ (CoP) เป็ นกิจกรรมเริ่ มต้นอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรมหลาย
ประการที่จะต้องดาเนินการทั้งในส่ วนที่อาจเรี ยกว่าเป็ นมิติของการบังคับและในส่ วนที่เป็ นมิติของการส่ งเสริ ม
ส่ วนที่เป็ นมิติการบังคับ คือ การที่จะต้องดาเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วดั ที่เป็ นพันธะสัญญาที่กรมการ
ปกครองได้จดั ทาไว้ในคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ 2549 กับ สานักงาน ก.พ.ร. ให้สาเร็ จ
คือ การดาเนินการในส่ วนกลางของทุกสานัก/กอง ตามแผนปฏิบตั ิการการจัดการ
ความรู้ (KM Action Plan) กับการดาเนิ นการในส่ วนภูมิภาคของอาเภอ/กิ่งอาเภอ ในการทาให้อาเภอ/กิ่ง
อาเภอ เป็ นศูนย์กลางองค์ความรู ้เพื่อการแก้ไขปั ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็ นประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยอาเภอ/กิ่งอาเภอ จะต้องจัดทาผลสาเร็ จการแก้ไขปั ญหาความยากจนเชิงบูรณาการใน
พื้นที่ จานวน 1 เรื่ อง เพื่อเผยแพร่ ติดไว้ที่ ศตจ.อาเภอ/กิ่งอาเภอ และบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดและ
กรมการปกครอง ในส่ วนที่เป็ นมิติของการส่ งเสริ มคือ การดาเนินการ KM ในฐานะที่เป็ นตัวขับเคลื่อน องค์กร
สู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและทาให้มีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด บุคลากรของกรมการ
ปกครองที่ถือได้วา่ เป็ น “ทุนทางสังคม” มีความสาคัญยิง่ ต่อการเดินทางไปสู่ เป้ าหมาย
KM ดังกล่าว การศึกษาเรี ยนรู้เรื่ อง KM และการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในกิจกรรม KM ต่าง ๆ ทั้งใน
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคจะทาให้เกิดสัมฤทธิ์ ผล กับงานด้านการจัดการความรู ้ที่กรมปกครองรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับงานอื่น ๆ ที่ผา่ นเข้ามาและสาเร็ จผลลงด้วยดี กับทั้งเกิดคุณค่าประโยชน์แก่พี่นอ้ งประชาชนและชาติ
บ้านเมืองไปพร้อมกัน เป็ นที่ยอมรับและได้เกิดความไว้วางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา
กลับขึ้นข้างบน
คุณเอือ้ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน
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คนสาคัญทีด่ าเนินการจัดการความรู้
1. ผู้บริหารสู งสุ ด (CEO) สาหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเป็ นแชมเปี้ ยน (เห็นคุณค่า และ
ดาเนินการผลักดัน KM) เรื่ องที่วา่ ยากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดควรเป็ นผูร้ ิ เริ่ มกิจกรรมจัดการความรู ้ โดย
กาหนดตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่ งควรเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง เช่น รองอธิ บดี, รอง
ผูอ้ านวยการใหญ่
2. คุณเอือ้ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริ เริ่ มมาจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด “คุณเอื้อ” ก็สบายไป
เปลาะหนึ่ง แต่ถา้ การริ เริ่ มที่แท้จริ งไม่ได้มาจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด บทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือ นา เป้ าหมาย/หัว
ปลา ไปขายผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ให้ผบู้ ริ หารสู งสุ ดกลายเป็ นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ “คุณเอื้อ” คือ
การหา “คุณอานวย” และร่ วมกับ “คุณอานวย” จัดให้มีการกาหนด “เป้ าหมาย/หัวปลา” ในระดับย่อยๆ ของ “คุณ
กิจ/ผูป้ ฏิบตั ิงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กร, จัด
บรรยากาศแนวราบ และการบริ หารงานแบบเอื้ออานาจ (Empowerment), ร่ วม Share ทักษะในการเรี ยนรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่า
ของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสาหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู ้ พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้
เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการดาเนินการให้
คาแนะนาบางเรื่ อง และแสดงท่าทีชื่นชมในความสาเร็ จ อาจจัดให้มีการยกย่องในผลสาเร็ จ และให้รางวัลที่อาจ
ไม่เน้นสิ่ งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสาเร็ จ
3. คุณอานวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็ นผูค้ อยอานวยความสะดวกในการจัดการความรู้
ความสาคัญของ “คุณอานวย” อยูท่ ี่การเป็ นนักจุดประกายความคิดและการเป็ นนักเชื่ อมโยง โดยต้องเชื่อมโยง
ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ (“คุณกิจ”) กับผูบ้ ริ หาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร, และ
เชื่อมโยงการจัดการความรู ้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้าที่ที่ “คุณอานวย” ควรทา คือ - ร่ วมกับ
“คุณเอื้อ” จัดให้มีการกาหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพื่อสร้างความเป็ นเจ้าของ
“หัวปลา” - จัดตลาดนัดความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ นาความสาเร็ จมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธี
ทางานที่นาไปสู่ ความสาเร็ จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” - จัดการดูงาน หรื อกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer
Assist) เพื่อให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย หรื อเร็ วขึ้น โดยที่ผนู ้ ้ นั จะอยูภ่ ายในหรื อนอกองค์กรก็ได้ เรี ยนรู้วธิ ีทางาน
จากเขา เชิ ญเขามาเล่าหรื อสาธิ ต - จัดพื้นที่เสมือนสาหรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสาหรับเก็บรวบรวมขุม
ความรู้ที่ได้ เช่น ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารและสารสนเทศซึ่ งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต
จดหมายข่าว เป็ นต้น - ส่ งเสริ มให้เกิดชุมชนแนวปฏิบตั ิ (CoP-Community of Practice) ในเรื่ องที่เป็ นความรู้
หรื อเป็ นหัวใจในการบรรลุเป้ าหมายหลักขององค์กร - เชื่อมโยงการดาเนิ นการจัดการความรู ้ขององค์กร กับ
กิจกรรมจัดการความรู ้ภายนอก เพื่อสร้างความคึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ภายนอก
4. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นพระเอกหรื อนางเอกตัวจริ ง ของ
การจัดการความรู้ เพราะเป็ นผูด้ าเนิ นกิจกรรมจัดการความรู ้ประมาณร้อยละ 90-95 ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็ น
เจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริ ง และเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบตั ิให้บรรลุถึง “เป้ าหมาย/หัวปลา” ที่ต้ งั ไว้
5. คุณประสาน (Network Manager) เป็ นผูท้ ี่คอยประสานเชื่อมโยงเครื อข่ายการจัดการความรู ้ระหว่าง
หน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่ วมมือทางเครื อข่ายในการเรี ยนรู ้และยกระดับ
ความรู้แบบทวีคูณ
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กลับขึ้นข้างบน
คลังความรู้
ความรู้จากห้องบรรยาย http://www.dopa.go.th/iad/subject/lo_iad.html
กลับขึ้นข้างบน
ภาษิต คาคม KM
Knowledge resides in the users and not in the collection.
ความรู้ อยู่ในผู้ใช้ ไม่ ใช่ อยู่ในแหล่ งรวมความรู้
(Y. Maholtra)
KM is a Journey, not a destination.
การจัดการความรู้ เป็ นการเดินทาง ไม่ ใช่ เป้าหมายปลายทาง
(Warick Holder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai)
A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle.
ความรู้ เพียงเล็กน้ อยเพือ่ ปฏิบัติมีค่ามากกว่ าความรู้ มหาศาลทีอ่ ยู่เฉย ๆ
(Kahlil Gibran)
Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private.
ความรู้ เป็ นสิ นทรัพย์ สาคัญ แต่ บ่อยครั้งความรู้ เป็ นสิ่ งฝังลึกและเป็ นสิ นทรัพย์ ส่วนบุคคล
Knowledge is not what you know, but is what you do.
ความรู้ ไม่ ใช่ เพียงการรู้ แต่ เป็ นการกระทา
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Successful knowledge transfer involes
neither computers nor documents but rather
interactions between people.
การถ่ ายทอดความรู้ สาเร็จได้ ไม่ ใช่ เรื่องเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร แต่ เป็ นเรื่องของ
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคน
(Mason & Mitroff, 1973)
Shift from error avoidance to error detection and correction
จงเปลีย่ นจากการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสู่ การค้ นหาความผิดพลาดและแก้ ไข
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กลับขึ้นข้างบน

Knowledge Management

23

