บทที่ 1 การจัดการความรู (Knowledge Management, KM )
เปนกระบวนการในการนําความรูที่มีอยูหรอเรียนรูใหมมาใชให้ เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรโดย
ผานกระบวนการต่างๆ เชน การคนหาสรางใหมรวบรวมจัดเก็บให้เปนระบบ มีการถายทอดแลกเปลี่ยน
วิเคราะห สังเคราะห ยกระดับความรู้ใหม และประยุกต์ใชความรู้

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้
ความรู คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยินไดฟง
การคิด หรือการปฏิบัติ องควิ ชาในแตละสาขา (พจนานุกรมฉบับบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.2542) ความรู คื อ
สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรูอื่นจนเกิดเปนความเขาใจและนําไปใชในการ
สรุปและการติดสินใจในสถานการณตาง ๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา (Hideo yamazaki)

เปาหมายของการจัดความรู
1) พัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
2) การพัฒนาคน ในที่นี้หมายถึง พัฒนาผูปฏิบัติงานไมวาจะเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ แตที่ได
รับประโยชนมากที่สุดคือ เจาหนาที่ชั้นผูนอยและระดับกลาง

3) การพัฒนา “ฐานความรู” ขององคกร เปนการเพิ่มพูนทุนความรูหรือทุนปญญาขององคกร ซึ่งจะชวยทํา
ใหองคกรมีศักยภาพในการฟนฝาความยากลําบากหรือความไมแนนอนในอนาคตไดดีขึ้น
4) การพัฒนา “องคกร” ไปสูองคกรแหงการเรียนรู ประโยชน์ของการเรียนรู
• สรางนวัตกรรม โดยการสงเสริมใหแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
• เพิ่มคุณภาพการบริการลูกคา โดยการลดเวลาการตอบกลับ
• ลดอัตราการลาออก โดยการใหความสําคัญกับความรูของพนักงานและใหคาตอบแทนและรางวัลที่เหมาะสม
• ลดเวลาการบริหารและลดคาใชจาย โดยกําจัดกระบวนการที่ไมสรางคุณคาใหกับงาน
• ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตใหกับทุกส่วนขององค์กร

องคประกอบหลักของการจัดความรู้
1) คน ซึ่งถือวาสําคัญที่สุด เพราะเปนทั้งแหล่งความรูและเปนทั้งแหลงรวมความรูและเปนผูนําความรู ไปใชให
เกิดประโยชน
2) สังคม – วัฒนธรรม และองคกร เพราะเปนสภาพแวดลอมที่จะเอื้ออํานวยตอการจัดการความรู
3) ระบบการจัดการความรู หรือกระบวนการความรู (Knowledge Process) เปนการบริหารจัดการเพื่อนํา
ความรูจากแหลง
ความรูไปใหผูใช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมใหม ๆ
4) เทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้ง นําความรู ไปใชไดอยางงาย
และรวดเร็วขึ้น

ทีมจัดการความรู
1. ผูบริหารสูงสุด (CEO) ควรเปนผูเริ่มกิจกรรมจัดการความรู โดยกําหนดตัวบุคคลที่จะทําหนาที่
“คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเปนผูบริหารระดับสูง
2. ผูบริหารความรู “คุณเอื้อ” (Chief Knowledge Officer – CKO) ไดแก ผูบริหารระดับสูง
ทําหนาที่ 3 ประการ คือ
• กําหนดเปาหมายขององคกร หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศนเกี่ยวกับการจัดการความรูขององคกร
• สรางบรรยากาศและกฎเกณฑกติกา ขององคกรใหเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
• คอยจับ “ความรูที่ทรงคุณคา” และนํามาสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดการตีความตอเนื่อง เกิดบรรยากาศที่
นาตื่นเตน เราใจ และภาคภูมิใจ ชื่นชม ยกยอง ในผลสําเร็จและใหรางวัลที่อาจไมเนนสิ่งของ แตเนนการสราง
ความภูมิใจในความสําเร็จ
3. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator – KF) เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู

เปนนักจุดประกายความคิด เปนนักเชื่อมโยง ระหวางผูปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผูบริหาร (“คุณเอื้อ”) เชื่อมโยง
ระหวาง “คุณกิจ” ตางกลุมภายในองคกร และเชื่อมโยงการจัดการความรูในองคกรภายนอกองคกร
4. ผูปฏิบัติจัดการความรู “คุณกิจ” (Knowledge practitioner) เปนผูดําเนินกิจกรรมการจัดความรู
ประมาณรัอยละ 90 – 95 ของทั้งหมด เปนผูที่มีความรู (Explicit Knowledge & Tacit Knowledge )
และเปนผูที่ตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สร าง แปลง ความรูเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว
5. คุณประสาน (Network Manager ) เปนผู คอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรู
ระหวางหนวยงาน ทําหน้าที่หลักเกี่ยวกับการตีความ และแปลงความรูฝงลึกใหเปนความรู ที่เปดเผย จับตองได
และนําไปปฏิบัติไดงาย ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กว างขึ้น เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียน
รูและยกระดับความรูแบบทวีคูณและเชื่อมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงกับเจาหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)
มีหลายรูปแบบ ที่เปนที่นิยมใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ไดแก
รูปแบบที่ 1 โมเดลการจัดการความรู : วงจรเรียนรู ยกกําลังสาม บวก ควา (ดร. ประพันธ ผาสุกยืด)
เปนการเรียนรูในทุกขั้นตอนของการทํางาน ตั้งแตกอนเริ่มงาน จะตองมีการศึกษาทําความเขาใจในสิ่งที่กําลัง
จะทํา จะเปนการเรียนรู ดวยตนเองหรืออาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน (Peer Assist) มิวิธีการและ
เทคนิคตาง ๆ ที่ใชไดผลพรอมทั้งคนหาเหตุผลดวยวาเปนเพราะอะไร และจะสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นมาใช
กับงานที่กําลังจะทํานี้ไดอยางไร ในระหวางที่ทํางาน จะตองมีการทบทวน (Reviwe) การทํางานอยู ตลอดเวลา
ในทุก ๆ ขั้นตอน หรือใชเครื่องมือที่เรียกวา After Action Review (AAR) โดยใชคําถาม 4 ขอ หมั่นตรวจสอบ
อยูเสมอ คือ
1. สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการทํางาน คือ อะไร
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
3. ทําไมจึงแตกตาง
4. สิ่งที่ไดเรียนรูและวิธีการลดความแตกตาง และสามารถนําไปใชทบทวน เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานหรือเมื่อจบ
โครงการ (ไมควรเกิน 2 – 3 สัปดาห) การเรียนรูทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ถือวาเปนหัวใจของกระบวนการเรียนรูที่
เปนวงจรอยูตรงกลางของโมเดลการจัดการความรูนั่นเอง
รูปแบบที่ 2 MODEL KM ฉบับปลาทู ของ นพ.วิจารณ พาณิชเรียนรู นั้นมาใชกับงานทีกําลังจะทํานี้
ไดอยางไร ในระหวางที่ทํางาน จะตองมีการทบทวน (Reviwe) การทํางานอยูตลอดเวลาในทุก ๆ ขั้นตอน หรือ
ใชเครื่องมือที่เรียกวา After Action Review (AAR) โดยใชคําถาม 4 ขอ หมั่นตรวจสอบอยูเสมอ คือ
1. สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการทํางาน คือ อะไร

2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
3. ทําไมจึงแตกตาง
4. สิ่งที่ไดเรียนรูและวิธีการลดความแตกตาง และสามารถนําไปใชทบทวน เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานหรือเมื่อจบ
โครงการ (ไมควรเกิน 2 – 3 สัปดาห) การเรียนรูทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ถือวาเปนหัวใจของกระบวนการเรียนรูที่
เปนวงจรอยูตรงกลางของโมเดลการจัดการความรูนั่นเอง
รูปแบบที่ 2 MODEL KM ฉบับปลาทู ของ นพ.วิจารณ พาณิช

รูปแบบที่ 3 ตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ซึ่งเปนที่ปรึกษาใหสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทํา
โครงการพัฒนาสวนราชการ ใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูในสวนราชการ มีกระบวนการ

ความรู (Knowledge Process) ดังนี้

เป็นงานวิจัยแหงความสําเร็จ
• ผูบริหาร
• บรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร
• การสื่อสาร
• เทคโนโลยีที่เขากับพฤติกรรมและทํางาน
• การใหความรูเรื่องการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยี
• แผนงานชัดเจน
• การประเมินผลโดยใชตัวชี้วัด
• การสรางแรงจูงใจพระราชกฤษฎีกล่าวดวย หลักเกณฑและวิธีการบรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2549
“มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรู ในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประ
ยุกต ใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอ สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรู สามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากร ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน”

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

การจัดการความรู้นับเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย หลายองค์กรวางแผนที่จะนําการจัดการความรู้มาใช้ใน
องค์กร เพื่อนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญที่จะผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ใน
องค์ กร ผู้ บริ ห ารยุ ค ใหม่ จะต้ อ งทราบหลั กการและขั้น ตอนการจั ด การความรู้ รวมถึ ง ปัญ หาและปัจ จั ย สู่
ความสําเร็จ ที่จะทําให้ผู้บริหารได้ตระหนักทราบถึงบทบาทของตนเองว่าควรทําอย่างไร จึงจะทําให้การบริหาร
จัดการความรู้ในองค์กรของตนประสบความสําเร็จ ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ง ชาติจึงได้กําหนด หลักสูตร
พื้นฐานการจัดการความรู้ (KM Overview) ให้กับผู้บริหารและทีมงานการจัดการความรู้ เพื่อให้เข้าใจหลักการ
และขั้นตอนของการจัดการความรู้ และบทบาทของผู้บริหารต่อความสําเร็จของการจัดการความรู้
หลักสูตรการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (KM Implementation) เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับคณะทํางาน เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนของการจัดการความรู้ และนําความรู้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินความพร้อมขององค์กร รวมทั้งกําหนดเป้าหมายและวางแผนในการดําเนินการในเรื่องการจัดการ
ความรู้ในองค์กร ซึ่ง เมื่อเข้าใจหลักการและวิธีการแล้วก็จะนํา เข้าสู่การจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดย
สามารถศึกษารายละเอียดการจัดทํ าแผนการจัดการความรู้ไ ด้จาก คู่ มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้
นอกจากนี้ยังสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ จากรายละเอียดใน KM Tool Kits
เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ทางด้านการจัดการความรู้การจัดการ (management) เป็น
กระบวนการของการวางแผน การอํานวยการและ การควบคุม เพื่อให้งานนี้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่ง ชุ
ชาติ ประชากล (2513, หน้า 4-6) ได้อธิบายว่า:





ประการแรก คือ การวางแผน การตั้งนโยบายของกลุ่ม วางวัตถุประสงค์และโครงการสําหรับอนาคต
ประการที่สอง คือ การจัดมอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะอย่างให้กับแผนกต่าง ๆ และระดับต่าง ๆ
ทั้งทีมผู้ทํางาน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
ประการที่สาม ได้แก่ การควบคุมงานนั้น คือ การนําทางและเป็นผู้ชี้แนะทางให้เกิดความสะดวกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และโดยการควบคุมนี้ผู้จัดการสามารถ พบว่า ได้มีการทําอะไรบัางเพื่อ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และการมอบหมายงาน การบริหาร หมายถึง ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
นํ า เอาทรั พ ยากรการบริ ห าร (administrative resource) มาประกอบกั น ขึ้ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
กระบวนการทางการบริหาร (process of administration) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กร
1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อหน่วย
เวลา ผลิตภาพต่อกําลังคน ระยะเวลาในการให้บริการผู้ป่วย

2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัดเช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการบรรลุตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม
3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร
4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจ
5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัดคือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็นธรรมระหว่าง
เพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ
6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวมกิจกรรมที่ทํา
แล้วเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ไป
7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้านเศรษฐกิจสมรรถนะ
ด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ
8. เกณฑ์ ค วามเสี ย หายของโครงการ (Externalities) มี ตั ว ชี้ วั ด เช่ น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
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3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร
4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจ
5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัดคือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็นธรรมระหว่าง
เพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ
6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวมกิจกรรมที่ทํา
แล้วเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ไป
7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้านเศรษฐกิจสมรรถนะ
ด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ
8. เกณฑ์ ค วามเสี ย หายของโครงการ (Externalities) มี ตั ว ชี้ วั ด เช่ น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบจัดการความรู้ในองค์กร KM TEAM แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) + การจัดการความรู้ Knowledge Management (Process)

1.
2.
3.
4.
5.

Knowledge as a product
Transfer of knowledge and best practices
Customer-focused knowledge
Personal responsibility for knowledge
Intellectual-asset management

ความท้าทายในการ สร้างระบบการจัดการความรู้ในองค์กร Can we do it? • การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององค์ กร – การเปลี่ยนแปลงค่านิ ยม – การเปลี่ยนแปลงความประพฤติ ของบุ คลากร •
Knowledge Implementation – Change – Learning – Innovation • Knowledge Evaluation –
What is the valuable knowledge for Org.? ระบบการจัดการความรู้ในองค์กร: KM System Model
Methodology KM-Co-ordination Process (Master Plan), KM Operation Process กระบวนการในแต่
ละขั้น Input>Process>Output •Input>>Input link •ข้อมูลทั่วไปขององค์กร •ความรู้ขององค์กร และการ
จัดการความรู้ในองค์กร มีหรือไม่ อย่างไร •การไหลเวียนของ ข้อมูลและองค์ความรู้ของในองค์กร ภายใน –
ภายนอก / การเข้า – ออก ของข้อมูลและความรู้ •ปัญ หาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดกาความรู้ในองค์กร
•Process>>Activities •กําหนดขอบเขตที่สามารถดําเนินการจัดการความรู้ในองค์กร •เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจความเป็นไปได้ของต้นทุน ความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร •คัดเลือกขอบเขตที่
เหมาะสมในการจัดการความรู้ในองค์กร •Output>>Product>>>Output Link Product ได้ขอบเขต
(แผนกหรือหน่วยงาน) ที่จะดําเนินการจัดการความรู้ (KM ทําจากเล็กไปใหญ่) Output Link แผนกหรือ
หน่วยงานที่จะดําเนินการจัดการความรู้ ที่จะต้องมีการปรับตัว และจะมีผลต่อกิจกรรมในหน้าที่ของแผนกหรือ
หน่วยงานนั้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Co-ordination Process
Analyze: ขั้นการวิเคราะห์
Scope Definition (ขอบเขตองค์กร)
Generation of Knowledge Map (แผนที่ความรู้)
Analysis of Knowledge Management (การวิเคราะห์การจัดการความรู้ขององค์กร)
Analysis of Knowledge Culture (การวิเคราะห์วัฒนธรรมความรู้ขององค์กร)
Generation of k-maps การสร้างแผนที่ความรู้

•Input>>Input link • ผลจาก 1.1 ขอบเขตการดําเนินการ KM • เอกสารการปฏิบัติง าน เช่น
โครงสร้างองค์กร /กระบวนการปฏิบัติงาน (workflow) /Job Description • บันทึกการทํางาน การอบรม
จากหน่วย HR • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงการนําความรู้ไปทํางาน • Process>>Activities •
วิเคราะห์เอกสาร เพื่อบ่งชี้ ผู้มีความรู้ในงานแต่ละหน้าที่ •วิเคราะห์เอกสาร เพื่อบ่งชี้ ว่าองค์ความรู้เกิดขึ้นได้
อย่างไรในแผนก หรือองค์กร •องค์ความรู้ถูกจัดเก็บไว้ที่ใด แบบใด •สร้างแผนที่ความรู้ เพื่อบ่งชี้ผู้มีความรู้ บ่งชี้

การสร้างสรรค์ความรู้ หรือบ่งชี้การจัดเก็บความรู้ •เปรียบเทียบ และตัดสินใจความเป็นไปได้ของต้นทุน ความ
คุ้มค่า และผลประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้นต่อองค์กร •คัดเลือกขอบเขตที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ในองค์กร
•Output>>Product>>>Output Link Product ได้แผนที่ความรู้ เพื่อบ่งชี้ผู้มีความรู้ บ่งชี้การสร้างสรรค์
ความรู้ หรือบ่งชี้การจัดเก็บความรู้ Output Link - แผนที่ความรู้ที่มีข้อมูลจากการวิเคราะห์ สําหรับการ
วิเคราะห์ในขั้น 1.3 - แผนที่ความรู้อาจสะท้องถึงช่องว่างความรู้ สําหรับการวิเคราะห์ในขั้น 1.4 Note: แหล่ง
ความรู้ และองค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1. Analysis of KM
เพื่อที่จะสามารถจัดการความรู้ องค์กรต้องเข้าใจกระบวนการและวิธีการในการสื่อสารส่งผ่านข้อมูล
และความรู้ ที่ใช้ อยู่ในองค์ก รปัจ จุบัน องค์ก รต้อ งสืบสํ ารวจว่ามี การสร้างองค์ค วามรู้ ในองค์กร และมีการ
กระจายถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นๆ อย่างไร การสืบสํารวจต้องดําเนินการทั้ง •ทางแนวดิ่ง (Vertical top-down
/management to employees communication) •ทางแนวราบ (Horizontal /between employees
communication) •การถ่ายทอดความรู้สู่ภายนอกหรือรับองค์ความรู้จากภายนอก •การถ่ายทอดความรู้แบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ •Input>>Input link - ผลจาก1.1 ขอบเขตการจัดการความรู้ - ผลจาก 1.2
แผนที่ความรู้ • Process>>Activities - วิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงาน แต่ละขั้นตอนต้องการองค์
ความรู้อะไร - วิเคราะห์ว่าองค์ความรู้ถูกสร้างขึ้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใคร เมื่อใด อย่างไร - สอบถามถึง
ปัญหาในการสื่อสารข้อมูล องค์ความรู้ขององค์กร - วิเคราะห์แผนที่ความรู้เพื่อหาช่องว่างจุดอ่อนความรู้ใน
โครงสร้างองค์กร •Output>>Product>>>Output Link Product ผลการวิเคราะห์กระบวนการและวิธีการ
ของการหมุนเวียนองค์ความรู้ Output Link กระบวนการและวิธีการของการหมุนเวียนองค์ความรู้ สามารถ
นํามาใช้ในขั้นตอน 1.4 (K-Culture) และขั้นตอน 2.1 (Goals of Improvement)
1. Analysis of Knowledge Culture
•การวิเคราะห์สถานการณ์วัฒนธรรมองค์กร เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม ความพร้อม ในการจัดการ
ความรู้ •ถ้าองค์กรทีพฤติกรรมเหล่านี้ คือ – การกักเก็บความรู้ไว้แต่เพียงผู้เดียว – การไม่ยอมรับว่าหน่วยงาน
ทีปัญ หา (กลั วเสียหน้า)– การทํางานแบบฉายเดี่ยว องค์ก รต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้
เหมาะสมกับการจัดการความรู้ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการจัดการความรู้ต้องดําเนินการอย่าง
ระมัดระวัง มีแผนการที่แน่ชัด •Input>>Input link •ผลจาก 1.2 แผนที่ความรู้ สามารถนํามาบ่งชี้ความ
ผิดปกติที่อาจเป็นอุปสรรคในการจัดการความรู้ •ผลจาก 1.3 สามารถนํามาบ่ง ชี้ว่ากระบวนการสื่อสารใน
องค์กรอาจจะเป็ น อุปสรรคในการจัดการความรู้ •เอกสารขององค์กร นโยบาย แนวทางการบริ หารจาก
ผู้บริหาร ระเบียบงาน •Process>>Activities - วิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรีย นรู้มีหรือไม่อย่างไร[whatwhen-where-how] - อะไรที่เ ป็นอุ ปสรรคต่อ การแลกเปลี่ย นเรียนรู้ - อะไรที่เป็ นเงื่อนไขให้เ กิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร - ผู้บริหารระดับสูงมีความเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรอย่างไร? •
Output>>Product>>>Output Link Product ผลการวิเคราะห์กระบวนการและวิธีการของการหมุนเวียน

องค์ความรู้ Output Link ผลการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์กับการสร้างเป้าหมายของKM ขององค์กร ขั้นตอน
2.1 (Goals of Improvement) แหล่งข้อมูลอ้างอิง อาจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน กระบวนวิชา 952701 : ทฤษฎีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้
ก่อนที่Domain จะมีการจัดการความรู้จะต้องการการกําหนดองค์ความรู้ที่และ requirement ต่างๆ ที่
Domain ต้องการ
1. Indentification of need forKnowledge
2. Knowledge Pull
3. Knowledge Push
4. Creation of Knowledge
5. Knowledge Collection & Storage
6. Knowledge Update
องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นําในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team
Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนา
องค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทําให้
องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการ
เชื่อมโยงรูปแบบของการทํางานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความ
เข้ า ใจเตรี ย มรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง เปิ ด โอกาสให้ ที ม ทํ า งานและมี ก ารให้ อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ
(Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม
(Innovation) ซึ่งจะทําให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน
Learning Organization หรือ การทําให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นคําที่ใช้เรียกการรวม
ชุ ด ของความคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาจากการศึ ก ษาเรื่ อ งขององค์ ก าร Chris Argyris ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ทางด้ า น
Organization Learning ร่วมกับ Donald Schon ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกขององค์การให้การ
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก ด้ ว ยการตรวจสอบและแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในองค์การ องค์ประกอบขององค์การแห่ง การเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทํางานบนพื้นฐานของการ
เรียนรู้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1. กําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ
2. กลยุทธ์ชี้นํา (Surge Strategy) โดยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบและสนับสนุน
3. กลยุ ทธ์ ปลูก ฝัง (Cultivate Strategy) โดยให้ คณะทํ างานในสายงานด้า นทรั พยากรบุค คลเป็ น
ผู้รับผิดชอบ

4. กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทํางานพิเศษจากทุก ๆ หน่วยงานในองค์การมาร่วม
กันรับผิดชอบดําเนินการกําหนดแผนงานให้ชัดเจน ดังนี้
5. ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการทํางานแบบทีม
6. จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการบริหารงานให้มีลักษณะเป็นหารทํางาน
เป็นทีม โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรม และพัฒนาประสบการณ์พร้อมทักษะจาก
การเรียนรู้ในที่ทํางาน
7. จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการฝึกอบรม และการ
เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
8. เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนได้ รั บ รู้ ก ลไกของการพั ฒ นาและผลกระทบทุ ก ๆ ด้ า นที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลง
9. พัฒนาพื้นฐานสําคัญขององค์การเรียนรู้ดังนี้
10. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เพื่อให้เก่งในทุก ๆ ด้าน เก่งในการเรียนรู้ เก่งคิด เก่งทํา มี
ไหวพริ บ ปฏิภ าณ มี ค วามเพีย รพยายามตั้ ง แต่ เ ยาว์ วั ยและใฝ่ รู้ อ ย่า งเสมอต้น เสมอปลาย เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based) ที่ต้องมีการเรียนรู้
ไปตลอดชีวิต โดยมีการคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้
•การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vission) ซึ่งได้แก่ความคาดหวังของแต่ละคนที่ต้องการจะให้สิ่ง
ต่าง ๆ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตน •มุ่งมั่นสร้างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ่ดี มีพัฒนาการอยู่
ตลอดเวลา •ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อให้มีระบบคิด และการตัดสินใจที่ดี •ฝึกใช้จิตใต้สํานึก
(Subconcious) สั่งงาน เพื่อให้กากรทํางานเป็นไปโดยอัตโนมัติ และได้ผลงานที่ดี
1. รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง (Mental Model) ซึ่งเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ได้สะสมมา
ตั้งแต่เด็กกับพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทําให้ความคิดและความเข้าใจของแต่
ละคนแตกต่างกัน และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะมีการยึดติด กับ
รูปแบบและวิธีการที่ตนเองคุ้นเคย ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
2. การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจ จะได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีการนําวิสัยทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมาเป็นเป้าหมายของการกําหนด
แผนกลยุทธ์ เพื่อสานให้วิสัยทัศน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบัติต่อไป
3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learn) เป็นการเน้นการทํางานเป็นทีมโดยให้ทุกคนในทีมงานใช้
วิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่า กําลัง ทํางานอะไร จะทําให้ดีขึ้นอย่างไร เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลสามัคคี ขยันคิด ขยันเรียนรู้ และขยันทําด้วย
ความเชื่อว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของทีมงาน

4. ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนถึงความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ ทําให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพรวม จะได้สามารถเผชิญ กับภาวะวิกฤติ และการ
แข่งขันได้
5. พัฒนาพนักงานในระดับผู้นําองค์ก าร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการ หรือหัวหน้าทีมงาน ให้มีความ
เข้าใจบทบาทของผู้นําในองค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติติให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้ราบรื่น
6. มอบหมายพันธกิจ (Mision) และกระบวนงานต่าง ๆ แก่ทีมงานเพื่อให้สามารถบริหารและรับผิดชอบ
ด้วยตัวเองได้ เป็นการเพื่ออํานาจให้แก่พนักงาน จะได้เกิดความคล่องตัว
7. สร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการพัฒนา และปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา
8. ทําการประเมินผล (Assessment) เพื่อปรับปรุงผลงานเสมอ
1. ปัจจัย ความสําเร็จในการจัดการความรู้ :ได้อ่านบทความของ คุณจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ เรื่อง การ
สังเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จในการจัดการความรู้ ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปี
ที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 น่าสนใจทีเดียวค่ะ เพราะมีการสังเคราะห์ปั จจัยความสําเร็จในการ
จัดการจากงานจํานวน 14 ชิ้น ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1996-2002 ประกอบด้วยงานของ Wiig, Davenport, De
Long and Beers, Davenport and Prusak, Morey, Trussler, Finneran, Liebowitz, Manasco, Bassi,
Choi, Skyrme and Amidson, Steele แล Heising โดยเน้นว่าปัจจัยเหล่านี้ คือ เป้าหมายในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ทําให้องค์กรสามารถแข่งขันได้โดยใช้ความรู้ และเป็นองค์ประกอบที่ทําให้การดําเนินงาน
จัดการความรู้ประสบผลสําเร็จ โดยมีรายละเอียดของปัจจัยจําแนกตามงานเขียนของแต่ละคน ดังนี้ค่ะ
•Wiig (1996) 1. สินทรัพย์ที่เป็นความรู้ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ ต้องได้รับการสนับสนุน การรักษาไว้
และใช้ประโยชน์มากที่สุดโดยทั้งในระดับคนและองค์กร 2. ต้องมีกระบวนการในการการสร้าง รวบรวม
จัดระบบ ปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และเก็บรักษาความรู้ •Davenport. De Long, and Beers (1998) 1. การ
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานหรือคุณค่าขององค์กร 2. เทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร 3. โครงสร้าง
ความรู้ที่เป็นมาตรฐานและยืดหยุ่น 4. วัฒนธรรมความรู้ที่มีความเป็นมิตร 5. วัตถุประสงค์และการสื่อสารที่
ชัดเจน 6. การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สร้างแรงจูงใจ 7. ช่องทางที่หลากหลายในการส่งผ่านความรู้ 8.
การสนับสนุนจากผู้บริหาร •Davenport and Prusak (1998) 1. เทคโนโลยี (เครือข่าย) 2. การสร้างและการ
เผยแพร่ความรู้ 3. การแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ 4. คลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ 5. การฝึกอบรม วัฒนธรรม และ
ผู้นํา 6. ประเด็นของความจริงใจ 7. โครงสร้างพื้นฐานของความรู้ •Morey (1998) 1. ความสะดวก (สะดวกใน
การค้นคืนความรู้) 2. ความรู้ที่ค้นคืนมีความถูกต้องแม่นยํา 3. มีประสิทธิภาพ (ความรู้ที่ค้นคืนมีประโยชน์และ
ถูกต้อง) 4.สามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ •Trussler (1998) 1. โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 2.
ผู้นําและกลยุทธ์ (พันธะสัญญาในการจัดการ) 3. การสร้างแรงจูงใจในการแบ่งปันถ่ายทอด 4. การค้นหาคน
และข้อมูลที่เป็นแหล่งความรู้มีความถูกต้อง 5. วัฒนธรรม 6. เทคโนโลยี (เครือข่าย) 7. สะดวกในการร่วมมือ

กันในการส่งผ่านความรู้ 8. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ •Finneran (199) 1. การสร้างวัฒนธรรม 2. การ
แบ่งปันถ่ายทอดสารสนเทศและความรู้ 3. การสร้างความรู้ 4. ประยุกต์กับการทํางาน •Liebowitz (2002) 1.
กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 2. ผู้บริหารความรู้ (Chief Knowledge Officer)
3. คลังความรู้ที่สนับสนุนการทํางานขององค์กร 4. ระบบการจัดการความรู้และเครื่องมือ (เทคโนโลยี) 5. การ
ส่ง เสริมแรงจูง ใจในการแบ่ง ปันถ่า ยทอดความรู้ 6. การสนับสนุนวั ฒนธรรมที่ เอื้อต่ อการจัดการความรู้
•Manasco (1999) 1. การสนับสนุนด้ านโครงสร้างพื้น ฐาน (เทคโนโลยีที่เหมาะสม) 2. การส่ง เสริ ม
กระบวนการ (การสร้างและการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้) •Bassi (1999) 1. คนในองค์กรมีการเรียนรู้ 2. มีการ
นําไปประยุกต์ใช้กับงาน 3. การแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ •Choi (2000) 1. การอบรมบุคลากร 2. การมีส่วน
ร่วมของบุคลากร
3. การทํางานเป็นทีม 4. การมอบอํานาจให้แก่บุคลากร 5. ผู้บริหารระดับสูงและพันธะสัญญา 6. โครงสร้าง
พื้นฐานระบบสารสนเทศ •Skyrme (2000) 1. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง 2. การเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
ขององค์กรที่ชัดเจน
3. มีความรู้เกี่ยวกับความรู้ 4. มีวิสัยทัศน์ที่ผลักดัน 5. ผู้บริหารความรู้ 6. กระบวนการความรู้ที่เป็นระบบ
(สนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันระหว่าง
ผู้ใช้และผู้จัดหาสารสนเทศ)
7. โครงสร้างความรู้ที่พัฒนาอย่างดี (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) 8. เครื่องมือวัดที่เหมาะสม 9. การสร้าง
วัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรม การเรียนรู้ และความรู้ 10. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคที่สนับสนุนการ
ทํางานด้านความรู้ •Skyrme and Amidon (1997) 1. การเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่สําคัญขององค์กร 2. มี
วิสัยทัศน์ที่ผลักดัน 3. ผู้บริหารความรู้ 4. วัฒนธรรมการสร้างและแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ 5. การเรียนรู้ที่
ต่อเนื่อง 6. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ไ ด้รับการพัฒนาอย่างดี 7. กระบวนการความรู้ที่เป็นระบบ
•Steele (200) 1. บุคลากรต้องเชื่อในโมเดลใหม่ 2. เส้นทางการสื่อสารต้องเปิดเผย 3. การแบ่งปันถ่ายทอด
สารสนเทศ •Heising (2001) 1. การจัดเก็บประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 2. วัฒนธรรมการส่งอีเมล์ในองค์กร
(วัฒนธรรมองค์กร) 3. การสนับสนุนจากผู้บริหาร 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การบูรณาการระหว่าง
กระบวนการจัดการความรู้ (การสร้าง การจัดเก็บ การเผยแพร่ การประยุกต์ความรู้) 6. งานด้านการจัดการ
ความรู้ต้องถูกรวมเข้ากับงานประจําวันและบูรณาการอยู่ในกระบวนการทํางานประจําวันขององค์กร
1. วัฒนธรรมองค์กร : ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการความรู้
KM : Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ คือกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรค้นหา
เลือก รวบรวม เผยแพร่ และโอนถ่ายสารสนเทศที่สําคัญและความรู้ความชํานาญที่จําเป็นสําหรับกิจกรรม
ภายในองค์กร เช่น การแก้ปัญหา การเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ สําหรับการพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น วัฒนธรรมขององค์กรเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ ใน
องค์กรอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการจัดการความรู้และแนวทางแก้ไข ที่ พยัต วุฒิรงค์ ได้เรียบเรียงและสรุปไว้

ใน The Competing Values Framework (CVF) ตีพิมพ์ในวารสาร Chulalongkorn Review ฉบับปีที่ 19
ฉบับที่ 75 เมษายน-มิถุนายน 2550 ดังนี้ วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรค ในการจัดการความรู้ แนวทางแก้ไข ขาด
ความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจด้วยการจัดประชุมแบบพบหน้ากันแบบไม่เป็นทางการ
พนักงานไม่เห็นคุณค่าชอบทํางานคนเดียว เล่าเรื่องที่ประสบความสําเร็จขององค์กรสร้างให้พนักงานเกิดความ
ร่วมมือโดยสร้างทีมและให้รางวัลสําหรับผลการทํางานโดยรวม ให้ความสําคัญเฉพาะภายในทีมงาน สร้างให้
เกิดโครงสร้างการทํางานข้ามหน่วยงานและสร้างชุมชนปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายมากขึ้น วัฒนธรรมที่เป็น
อุปสรรค ในการจั ดการความรู้ แนวทางแก้ไ ข หวงความรู้ เกรงว่าหากถ่ายโอนความรู้ ให้แล้ว ตนจะหมด
ความสําคัญ ประเมินผลงานและมอบรางวัลแก่คนที่และเปลี่ยนความรู้เป็นหลัก ไม่มีเวลาในการแลกเปลี่ยน
สร้ า งเทคโนโลยี ที่ส นั บสนุ น การแลกเปลี่ ยนให้ใ ช้ เวลาน้อ ยที่สุ ด ไม่ มีค วามตั้ ง ใจใจการแลกเปลี่ย น สร้ า ง
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนให้ใช้เวลาน้อยที่สุด ความสามารถมีจํากัดในการรับรู้ พัฒนาให้พนักงานมี
ความยืดหยุ่น ให้เวลาในการเรียนรู้ ความเชื่อว่าความรู้เป็นอภิสิทธิ์ของคนบางกลุ่ม สร้างความเชื่อใหม่ว่า
คุณค่ าของความรู้สํา คัญ กว่า สถานะของบุคคล ไม่ย อมรั บความรู้ของคนอื่น สร้ างให้เ กิดความเชื่ อใจและ
ไว้วางใจในสิ่งที่ทุกคนสร้างขึ้น ตําหนิผู้ทําผิด (Blame Culture) ไม่ลงโทษหรือตําหนิผู้ที่เสนอความคิดไม่
ถูกต้อง และสร้างความรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด ไม่อดทนต่อความผิดพลาดหรือไม่ชอบขอความช่วยเหลือ ยอมรับ
และให้รางวัลแก่ความผิดพลาดที่สร้างสรรค์และการทํางานร่วมกัน
ปัจจัยการจัดการความรู้ให้ประสบความสําเร็จ
ประชา การมานะกิจกุล และนภาพร สุคนธวารี (2548) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการความรู้
ภายในองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยที่ทําให้การจัดการความรู้ใน
เครือซิเมนต์ไทยประสบผลสําเร็จ มีปัจจัยดังนี้
การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (senior management support) การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในด้านโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การ
สนับสนุนด้านงบประมาณการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ ไปจนถึงการดําเนิน
กิจกรรม (activity) การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ฯลฯ เป็นสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก
ผู้บริหารสูงสุดของเครือซิเมนต์ไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการจนถึงปัจจุบัน
1. ความชัดเจนของวิสัยทัศน์และภาษา (clarity of vision and language) การนําระบบการจัดการ
ความรู้เข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์ (strategy) ในการพัฒนาขีดความ สามารถของเครือข่าย มีความชัดเจนด้าน
วิสัยทัศน์มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญของการจัดการความรู้ คือ การประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติ งาน (productivity improvement) เพิ่ม ความภักดี ของลูกค้ า
(customer loyalty) สร้างนวัตกรรม (innovation) และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์
ของเครือซิเมนต์ไทยที่วางไว้ (business goals) รวมทั้ง ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึง วัตถุประสงค์
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจัดทําระบบ
กระดานข่าว (knowledge sharing board) การสื่อสารผ่านวารสารซิเมนต์ไทยสัมพันธ์ e-mail ของพนักงาน

แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เครือข่ายการทํางานตามความสัมพันธ์ของงานหรือตามลําดับชั้น
เครือข่ายคณะการทํางาน การประชุม และเครือข่ายการฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จด้านการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่กําหนดทิศทาง ความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงกิจกรรมทั้งหมด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (alignment) และมีความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ด้านอื่น ๆ ทุกด้าน ที่เครือซิเมนต์ไทยกําลังดําเนินการอยู่
2. ความสัมพันธ์ทางคุณค่าของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (a link to economics and industry
value) การนําระบบการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ในเครือซิเมนต์ไทย เป็นการดําเนินการที่ใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างสูงและเป็นการลงทุนในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นสําคัญ
ผลของกิจกรรมทุกประเภทจะสะท้อนออกมา ในลักษณะของเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (productivity
improvement) เพิ่มความภักดีของลูกค้า (customer loyalty) สร้างนวัตกรรม (innovation) ซึ่งมีการวัดผล
ในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง
3. การมุ่งเน้นที่กระบวนการ (a modicum of process orientation) การนํากระบวนการจัดการ
ความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ในเครือซิเมนต์ไทย เป็นการจัดการที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกับกระบวนการต่าง ๆ
ทั้งในด้านกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ และกระบวนการการทํางานที่เป็นระบบสนับสนุน ให้สามารถ
ผลิตสินค้าและบริการอันเป็นเลิศอย่างแท้จริง ตัวอย่างการปรับปรุงกับการกระบวนการที่สําคัญได้แก่ ระบบ
e-ISC ระบบ e-HR ระบบ Enterprise Resources Planning ระบบ Supply Chain Management ระบบ
Customer Relationship Management ฯลฯ เป็นต้น
4. วัฒนธรรมที่เอื้อต่อความรู้ (a knowledge-oriented culture) วัฒนธรรมความรู้ของเครือซิเมนต์
ไทย เป็นคลังที่เก็บความรู้ภูมิหลังที่ฝังอยู่ในความสัมพันธ์ทางสัง คมรอบ ๆ กระบวนการกลุ่มงานเป็นปัจจัย
หลักสําคัญที่ทําให้กระบวนการจัดการความรู้ของเครือฯ ดําเนินไปอย่างราบรื่น วัฒนธรรมความรู้ของเครือซิ
เมนต์ไทยมีลักษณะ ดังนี้
5. วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความริเริ่มทางความรู้ (knowledge enterprising culture) ซึ่งประกอบไป
ด้วยสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของการริเริ่ม การแบ่งปันความรู้และการเรียนใหม่ (re-learning) อันเป็นหัวใจ
ของกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในเครือซิเมนต์ไทย
1. วัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเครือซิเมนต์ไทย ที่ได้รับการถ่ายทอดและ
แบ่งปัน เสมือนภาพแห่งความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. วัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของพนักงานในความเป็นเครือซีเมนต์ไทย
6. โครงสร้างความรู้พื้นฐาน (some level of knowledge structure) การจัดการความรู้ในเครือซิ
เมนต์ไทยประสบความสําเร็จ และค่อนข้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากเครือซิเมนต์ไทยมีโครงสร้างพื้น
ฐานความรู้ที่มีอยู่เดิมอันเป็นรากฐานสําคัญในการต่อยอดความรู้ใหม่ ทําให้ระบบโครงสร้างความรู้ของเครือซิ
เมนต์ไ ทย เป็ นระบบที่มีป ระสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูง เนื่ องจากมีก ารปรับ ปรุง ต่อ ยอดฐานความรู้อ ยู่
ตลอดเวลา

7. เครือซิเมนต์ไทย มีการดําเนินการด้านโครงสร้างและระบบงานรองรั บให้พนักงานในเครือฯ สามารถ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างที่กล่าวถึงนี้ เป็นทั้งสิ่งที่จับต้องได้ อันได้แก่ โครงสร้าง
หน่วยงานและบุคลากร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง การจัดตั้งคณะทํางานต่าง ๆ ในลักษณะข้ามฝ่าย (crossfunctional team) สถานที่สําหรับดําเนินกิจกรรม เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และสิ่งที่จับต้อง
ไม่ไ ด้ อั นได้ แก่โ ครงสร้า งงานระบบงาน สภาพแวดล้ อมในการทํา งาน ที่ส นับสนุนให้เกิ ดการแลกเปลี่ย น
แบ่งปันและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เกิดขึ้น
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยี เป็นปัจจัยหลักสําคัญอย่างหนึ่ง ที่ทําให้การ
จัดการความรู้ของเครือซิเมนต์ไทย ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ทําให้กระบวนการ
จัดการความรู้ โดยเฉพาะในด้านจัดเก็บ ค้นคืนความรู้ การเคลื่อนย้าย การกระจาย หรือการแบ่งปันความรู้
ของเครือ ซิเมนต์ไทย ดําเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึงทั้งองค์กร ทําให้เครือฯ สามารถใช้ประโยชน์
จากความรู้ได้อย่างเต็มที่
9. การสร้างแรงจูงใจถาวร (nontrivial motivation aids) การนําระบบการจัดการความรู้เข้ามา
ประยุกต์ใช้ของเครือซิเมนต์ไทย มีการดําเนินงานอย่างรอบครอบ โดยคํานึงถึงความต้องการทั้งในส่วนของ
องค์กรและในส่วนของพนักงาน (push-pull theory) ไปพร้อม ๆ กัน ในส่วนองค์กรเครือ มีการกําหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และพันธกิจ ตลอดจนถึงการจัดการด้านโครงสร้างขององค์กร โครงสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในส่วนของพนักงานเครือฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมโดย
การปูพื้นฐานด้านความรู้ พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีระบบการให้รางวัล
(reward) ที่สอดคล้องกับผลงาน (performance)
ปี พ.ศ. 2546 บุญ ส่ง หาญพานิ ช ได้ ศึก ษาเรื่ อง การพั ฒนารู ปแบบการบริ หารจั ดการความรู้ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ไว้ 8 ประการที่ผู้บริหารให้ความสําคัญ
เรียงตามลําดับที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Davenport และ Prusax ไว้ดังนี้
1. ผู้นํา/ผู้บริหาร เนื่องจากการที่จะให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นําต้องจัดกระบวน
ทัศน์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต และบทบาทผู้นํามีอิทธิพลอย่าง
มากในการสร้างความยอมรับในองค์กร ดังนั้น ผู้นําในความคิดของบุญส่ง หาญพานิช จึงควรมีบทบาท 3 ด้าน
ในการจัดการความรู้ไปสู่ความสําเร็จ คือ
1. ผู้นําเป็นผู้ออกแบบนโยบายกลยุทธ์รวมถึงการออกแบบระบบการเรียนรู้
2. ผู้นําเป็นผู้ช่วยเหลือบริการโดยหาวิธีที่ดีที่สุดในการกําหนดพันธกิจที่อธิบายถึงวิสัยทัศน์แห่ง
ตน เอาใจใส่ต่อความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร
3. ผู้นําเป็นครู เป็นพี่เลี้ยงชี้แนะบุคลากรในองค์กร เพื่อพัฒนาความเข้าใจที่เป็นระบบ
2. การสื่อสารและเทคโนโลยี ซึ่งการสื่อสารความรู้ต้องอํานวยให้บุคลากรสามารถใช้สื่อได้หลายช่องทาง
โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

3. กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือ การแบ่ง ปันแลกเปลี่ยนความรู้ใน
หน่วยงาน โดยใช้วิธีการทํางานเป็นทีมมากที่สุด
4. ประเภทความรู้ ซึ่งผู้บริหารต้องการให้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน ทั้งความรู้ที่เป็นความรู้ที่
อยู่ภายในบุคคลและความรู้ที่อยู่นอกบุคคล
5. วัฒนธรรมการไว้ใจ ซึ่ งจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ สิ่ง สําคัญ ที่ผู้บริหารต้องการ คือ ความมี
คุณธรรม มีขีดความสามารถ มีความหนักแน่นมั่นคง มีความจงรักภักดี และเปิดเผยเต็มใจที่จะรับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. นักความรู้ซึ่งผู้บริหารต้องการให้มีในระดับมากเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือในการจัดการความรู้
7. วัฒนธรรมพลังร่วม ซึ่งผู้บริหารต้องการให้มีในระดับมากเพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ร่วมใจใน
การจัดการและบริหารความรู้
8. การสร้างระบบแรงจูงใจ การสร้างวัฒนธรรมการไว้ใจ การประเมินระดับความไว้วางใจบุคลากรใน
สถาบั น เป็ น ระยะซึ่ ง ทั้ ง 3 ประเด็ น นี้ เ ป็ น สิ่ ง ท้ า ทายในการบริ ห ารจั ด การความรู้ ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญ
ในการวัดผลการเรียนรู้นี้จําเป็นต้องทําเป็นระยะให้ต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบพัฒนาการที่ได้เกิดขึ้นไป
แล้วและที่ กําลังจะเกิดขึ้ น ช่ว ยให้องค์ก รสามารถปรับเปลี่ย นกลวิธีและขั้นตอนการพัฒนาภู มิปัญ ญาด้ว ย
กิจกรรมคุณค่าต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น
สรุปได้ว่า หลักการจัดการเรียนรู้นั้นในมุมมองของนักคิดและนักวิชาการข้างต้นพบว่า หลักของการ
เรียนรู้โดยทั่วไปนั้น จะประกอบด้วย 2 มุมมองหลัก ๆ คือ มุมมองด้านเทคโนโลยี และมุมมองด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ของกลุ่มและบุคคล อันจะส่งผลต่อองค์กรในการที่จะนําความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ในงานการ
ถ่ายทอด การแลกเปลี่ยน และการแก้ปัญหาในการทํางานร่วมกัน
นอกจากจะทราบถึงหลักในการจัดการความรู้แล้ว ในการศึกษายังต้องทราบถึง กระบวนการในการ
จัดการความรู้ หลักการต่าง ๆ นั้น มีกระบวนการหรือแนวทางในการจัดการความรู้อย่างไรบ้าง เพราะจะทําให้
การดําเนินการจัดการความรู้ในกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

บทที่ 2 : การกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)
2.1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) เปนหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู ที่จําเป็นและสอดคล้องกบ
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผ่นดินซึ่ง ตองการจะนํามาใชกําหนดเป้าหมาย KM (Desired
State)
2.2 ในการกําหนดขอบเขต KM ควรกาหนดกรอบตามองค์ความรู ที่จําเปนตอกระบวนงาน (Work
Process) ในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) กอนเปนลําดับแรก หรืออาจกําหนดขอบเขต
KM ตามองคความรูที่จําเป็นต้องมีในองคกร เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตรอื่นๆ ขององคกร

2.3 แนวทางการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเปาหมาย KM (Desired State)

องคกรสามารถใชแนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย KM เพื่อจะชวยรวบรวมขอบเขต KM
และนําไปกําหนดเปาหมาย KM และแผนการจัดการความรู ดังนี้
- แนวทางที่ 1 เปนความรูที่จําเปนสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน/ ประเด็นยุทธศาสตร ในระดับของ
หนวยงานตนเอง
- หรือแนวทางที่ 2 เปน ความรูที่สําคัญตอองคกร
- หรือแนวทางที่ 3 เปน ปญหาที่ประสบอยู และสามารถนํา KM มาชวยได
- หรือ เปนแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได ที่หนวยงานเห็นวาเหมาะสม
2.4 ใหรวบรวมแนวคิดการกําหนดขอบเขต KM จากขอ 2.3 แลวกรอกขอบเขต KM ที่สามารถ
รวบรวมไดทั้งหมดลงในแบบฟอรม 1 โดยทุกขอบเขต KM ที่กําหนดตองสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตรของ
ระดับ
หนวยงานตนเอง และประเด็นยุทธศาสตรนั้นควรจะตองไดดําเนินการมาระดับหนึ่งแลว (ถามี)

เมื่อกรอกแบบฟอรมที่ 1 ครบถวนแลว ใหทําการคัดเลือกขอบเขต KM ตามแบบฟอรม 2 เพื่อนําไปกําหนด
เปาหมาย KM ตอไป
2.5. แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM -ใหองคกรพิจารณาเกณฑการคัดเลือกขอบเขต KM ตาม
ที่ใหไวเปนแนวทาง เพื่อใชกรอกลงในแบบฟอรม 2 พรอมใหคะแนนตามเกณฑที่องคกรตองการ คือ
- สอดคลองกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตรในระดับของหนวยงานตนเอง
- ทําใหเกิดการปรับปรุงที่เห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)
- มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพรอมดานคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองคกร
ระยะเวลาดําเนินงาน ฯลฯ )
- เปนเรื่องที่ตองทํา คนสวนใหญในองคกรตองการ
- ผูบริหารใหการสนับสนุน
- เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน
- อื่นๆ สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมขององคกร

2.6 ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร จะตองมีสวนรวมในการกําหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area)
และเปาหมาย KM (Desired State) เพื่อมั่นใจวาสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรขององคกรอยางถูกตองและ
เหมาะสม รวมถึงความมุงมั่นที่จะบูรณาการการจัดการความรูใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการขององคกรดวย
การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในทุกดาน
2.7 ใหกําหนดรายชื่อผูมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงในการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM (KM Focus
Area) ตามแบบฟอรม 2 และเปาหมาย KM (Desired State) ตามแบบฟอรม 3 โดยใหระบุถึงชื่อ-นามสกุล,
ตําแหนงงาน และหนวยงานที่สังกัดอยูตามผังองคกรปจจุบัน ของผูมีสวนรวมทุกทาน

บทที่ 3 : การกาหนดเปาหมาย KM (Desired State)
3.1. เปาหมาย KM (Desired State) เปนหัวเรื่องความรู ที่จําเปนและเกี่ยวของกับประเด็ น
ยุทธศาสตรตามแผนราชการแผนดิน โดยสอดคลองกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ไดเลือกมาจัดทํา
และตองสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม

2. จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่กําหนดไวทั้งหมดใน แบบฟอรม 1 ใหนําขอบเขต KM
เดียวกันที่ไดคะแนนสูงสุด ตามแบบฟอรม 2 มาใชกําหนดเปาหมาย KM (Desired State) โดยกรอกตามแบบ
ฟอรม 3 โดยพิจารณาดังนี้
- ระดับสํานกงานปลัด/ กรม/ จังหวัด ให้มีอยางนอย 3 เปาหมาย KM โดยตองมาจากขอบเขต KM เดียวกันที่
ไดคะแนนสูงสุด และจากนั้นให้เลือกมาเพียง 1 เปาหมาย KM ที่องค์กรต้องการเลือกทํา มาจัดทําแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan)
- ในการสงเอกสารใหสํานักงาน กพร. ขอใหแสดงอยางนอย 3 เปาหมาย KM จาก ขอบเขต KM เดียวกันที่ได
คะแนนสูง สดุ และ 1 เปาหมาย KM ที่องคกรตองการเลือกทํา เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผน
บริหารราชการแผนดิน

เพื่อให้หัวขอขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เปาหมาย KM (Desired State) ที่เลือกทําสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน จึงใหองคกรทวนสอบความถูกตองและเหมาะสมของ
หัวข้อที่เลือกทํา ดวยแบบฟอรม 4

ชื่อหน่วยงาน : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………..วันที่ :………/……………/……..

เป้าหมาย KM (Desired State) : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลําดับ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

รายการ Check List
กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยงข้อง
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2548 ด้วย
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2548 ด้วย
คิดเป็นจํานวน กระบวนงานและขั้นตอนเท่าไร
อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ปี
2548 ด้วย
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ตอ้ งแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.
ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่ น / Sharing K.
คิดเป็นจํานวนคน เท่าไร ที่ตอ้ งแบ่งปันแลกเปลีย่ น / Sharing K.
หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ตอ้ งเรียนรู้ / Learning K.
ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
คิดเป็นจํานวนคน เท่าไร ที่ตอ้ งเรียนรู้ / Learning K.
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource)
องค์กรไหน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.
ใครบ้างในองค์กร ที่ตอ้ งแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.
คิดเป็นจํานวนคน เท่าไร ที่ตอ้ งแบ่งปันแลกเปลีย่ น / Sharing K.
องค์กรไหน ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
ใครบ้างในองค์กร ที่ตอ้ งเรียนรู้ / Learning K.
คิดเป็นจํานวนคน เท่าไร ที่ตอ้ งเรียนรู้ / Learning K.
ความรู้ทจี่ าเป็น (EK/TK) ในกระบวนงาน (Work Process)
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ทีต่ ้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมา
ทั้งหมดเท่าทีท่ ําได้)
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ทีจ่ ดั การครัง้ เดียวแล้วไม่ตอ้ งปรับอะไรอีกเลย (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทําได้)
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ทีต่ ้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา และอยู่กับ
ใครบ้าง (ระบุมาทัง้ หมดเท่าทีท่ ําได้)
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ทีจ่ ดั การครัง้ เดียวแล้วไม่ตอ้ งปรับอะไรอีกเลย และอยู่กับใครบ้าง (ระบุมาทั้งหมด
เท่าที่ทําได้)
จากข้อ 4.01,4.02 ความรู้ EK อะไรบ้างที่เรามี และ เรายังไม่มี
จากข้อ 4.03,4.04 ความรู้ EK อะไรบ้างที่เรามี และ เรายังไม่มี

ระบุรายละเอียด

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
แบบฟอร์ม 4 Check List ทวนสอบการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State)

บทที่ 4 : การจัดทาแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
4.1 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เปนแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงาน
ของกิจกรรมตางๆ เพื่อใหองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย KM (Desired State) ที่กําหนด
4.2 จากการทวนสอบความถูกตองและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย
KM (Desired State) ตามแบบฟอรม 4 ใหองคกรนําหัวขอเปาหมาย KM ที่องคกรตองการทําคือ เปาหมาย
KM ที่ xx จากแบบฟอรม 3 1 เปาหมาย KM (Desired State) มาจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยการจัดทํา แผนจะขึ้น อยู กับความพรอมขององคกรที่ทําให
เป้าหมาย KM บรรลุผลสําเร็จ
4.3 การเริ่มตนจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) องคกรควรจัดทําการประเมินองคกร
ตนเองเรื่องการจัดการความรู เพื่อใหทราบถึง ความพรอม (จุดออน-จุดแข็ง /โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่องการ
จัดการความรู และนําผลของการประเมินนี้ ใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ใหสอดรับกับเปาหมาย KM (Desired State) ที่เลือกไว
โดยองคกรสามารถเลือกวิธีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูที่เหมาะสมกับองคกร ได
ดังนี้
4.3.1 ใชวิธีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูดวย KMAT (The Knowledge
Management Assessment Tool : KMAT) ตามแบบฟอรม 5-9
4.3.2 ใชวิธีอื่นๆ ในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู เชน แบบสอบถาม,
รายงานการวิเคราะหองคกร เปนตน แลวสรุปลงในแบบฟอรม 10 (ขอ 4.3.2 นี้ใชสําหรับบางองคกรที่อาจมี
การประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูมาแลว หรือมี
วิธีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูเปนแบบอื่น โดยไมใชขอ 4.3.1)
4.3.1 KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) เปนเครื่องมือชนิด
หนึ่งที่ใชในการประเมินองคกรตนเองในเรื่องการจัดการความรู และใหขอมูลกับองคกรวามีจุดออน - จุดแข็ง /
โอกาส - อุปสรรค ในการจัดการความรู เรื่องใดบาง โดยเครื่องมือนี้แบงเปน 5 หมวด ตามแบบฟอรมที่ 5-9
ดังนี้ หมวด 1. กระบวนการจัดการความรู (แบบฟอรม 5), หมวด 2. ภาวะผูนํา (แบบฟอรม 6), หมวด 3.
วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู (แบบฟอรม 7), หมวด 4. เทคโนโลยีการจัดการความรู (แบบฟอรม 8),

หมวด 5. การวัดผลการจัดการความรู (แบบฟอรม 9)
4.3.2 การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้โดยวิธีอื่นๆ เชน แบบสอบถาม, รายงานการ
วิเคราะหองคกร หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
- การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้นั้นองคกรสามารถเลือกวิธีใดๆ ก็ไดที่องค์กรมีความ
เขาใจ หรือถาองค์กรไดมีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู มาบางแล้วก็สามารถใช้วิธีอื่นๆ ได้
(ซึ่งไมใชวิธีการในขอ 4.3.1) และเมื่อประเมินแล้วใหนําผลสรุปที่ไดบันทกลงในแบบฟอร์ม 10
4.4 การประเมินองคกรตนเองดังกลาว ใหเปนการระดมสมองกันภายในองคกรตนเอง โดยอยางนอย
จะต้องเปนบุคลากรที่เกี่ยวของโดยตรงกับขอบเขต KM และเปาหมาย KM (KM Focus Area และ Desired
State) ที่เลือกไว
4.5 ผลลัพธ ที่ไดจากการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูตามแบบฟอรม 5-9 หรือ 10จะ
ต้องเปนขอมูลที่เกี่ยวของอยางชัดเจนกับขอบเขตและเปาหมาย KM ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา เพื่อที่จะสามารถ
จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มาสอดรับกับผลลัพธที่ไดจากการประเมิน และสงผลให
เป้าหมาย KM บรรลุผลสําเร็จไดตามแผน
4.6 ผูรับผิดชอบในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู อยางนอยจะตองเปนบุคลากรที่
เกี่ยวของโดยตรงกับ ขอบเขตและเปาหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา
4.7 ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร จะตองมีสวนรวมในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู เพื่อใหมั่นใจวาสอดคลองอยางถูกตองและเหมาะสมกับขอบเขตและเปาหมาย KM ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา
4.8 ใหกําหนดรายชื่อผู มีส วนรวมกับผู บริหารระดับสูง ที่ร วมในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการ
จัดการความรู โดยใหระบุถึง ชื่อ-นามสกุล, ตําแหนงงาน และหนวยงานที่สังกัดอยูตามผังองคกรปจจุบัน ของผู
มีสวนรวมทุกทาน

การประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู ดวย KMAT ใชแบบฟอรมที่ 5-9 ดังนี้

ถาใชวิธีอื่นๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู (เป็นวิธีอื่นๆที่องคกรมีความเขาใจ หรือไดมี
การจัดทามาแลว) และเมื่อประเมินแลวใหระบุรายละเอียดลงในแบบฟอรม 10 ดังนี้

4.9 จากแบบฟอรม 5-9 หรือ 10 ใหนําขอมูลที่ไดจากการประเมินองคกรตนเอง มาใชในการกําหนด
กิจกรรมและรายละเอียดตางๆ ในแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)ในแบบฟอรม 11 และ 12
4.10 เพื่อใหการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีประสิทธิผลมากขึ้น ใหองคกร
ประเมิน ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) สําหรับการวางระบบการจัดการความรู และการนํา
ระบบไปปฏิบัติ แลวใหองคกรระบุ มา 5 ปจจัยหลัก เพื่อใชเปนบรรทัดฐานการจัดทําแผนการจัดการความรู
( KM Action Plan) ใหสามารถนําระบบไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในหนวยงาน
4.11 การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ควรจะพิจารณาการเชื่อมโยงกับ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร ที่ไดปฏิบัติตามขอเสนอไปแลว
หรือที่อยูในชวงกําลังปฏิบัติ ซึ่งองคกรไดคัดเลือกไวในแผนป งบประมาณ พ.ศ. 2548 เชน
4.11.1 KM Team ตองประกอบดวยใคร ตําแหนงงานใด หนวยงานใด เพื่อมาชวยใน
การทําตามเปาหมาย KM ที่เลือกไว ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอเรื่อง การจัดแบงงานและหนาที่ เพื่อใหเป็น
งานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององคกร
4.11.2 ถาเรื่อ งใดตองไดรั บความรู จ ากการฝกอบรม ก็ค วรจะเชื่ อมโยงกับ หั วขอ
บุคลากร
4.11.3 ถาเรื่องใดตองการใชเทคโนโลยี เชน ดาน IT ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอเทค
โนโลยี
4.12 การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ควรจะกําหนดวันเวลาเพิ่มเติมใน
เรื่องตอไปนี้ไวดวย
4.12.1 วันเวลาที่ผูบริหารระดับสูงสุด, CKO และทีมงาน KM ประชุมทบทวนรวมกัน
เป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมภายในปงบประมาณนั้นๆ

4.12.2 วันเวลานัดที่ปรึกษาเขาติดตามผลการดําเนินงานตาม KM Action Plan โดย
สวนราชการและจังหวัด จะตองจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อไวนําเสนอที่ปรึกษาถึงความคืบหนาของผลงานเปนระยะ
ตามความเหมาะสมภายในแบบฟอรม สําหรับใชจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
- จากแบบฟอรม 5-9 หรือ 10 ใหนําขอมูลที่ไดจากการประเมินองคกรตนเอง และการกําหนดปจจัยแหงความ
สําเร็จ (Key Success Factor) มาใชในการกําหนดกิจกรรมและรายละเอียดตางๆ ในแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan)ในแบบฟอรม 10 และ 11 ตามลําดับ
- แบบฟอรม 11 เปนแผนการจัดการความรู ในสวนของการกําหนดกระบวนการจัดการความรู (KM Process)
เพื่อใหการจัดทําการจัดการความรูขององคกรดําเนินไปอยางมีระบบ
- แบบฟอรม 12 เปนแผนการจัดการความรู ในสวนของการกําหนดปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะทําให
การจัดการความรู เกิดขึ้นไดและมีความยั่งยืน โดยใชกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process) เพื่อใหกระบวนการจัดการความรู มีชีวิตหมุนตอไปไดอยางตอเนื่อง

เมื่อจัดทําแผนการจัดการความรู (Km Action Plan) ตามแบบฟอรม 11 -12 เรียบรอยแลว ใหองค
กรจัดทําแบบฟอรม 13 เพื่อสรุปงบประมาณการดําเนนงานตามแผนการจัดการความรู้ ดังนี้

บทที่ 5 : การกาหนดโครงสรางทีมงาน KM
โครงสร้างทีมงานี้ KM

1. การประกาศแตงตั้งโครงสรางทีมงาน KM ขอใหระบุถึง ชื่อ-นามสกุล, ตําแหนงงาน และหนวยงาน
ที่สังกัดอยูตามผังองคกรปจจุบัน พรอมดวยรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบของทุกตําแหนง
2. ทีมงาน KM ที่ตองดําเนินการตามเปาหมาย KM ที่เลือกไว ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอเรื่อง การ
จัดแบ่งงานและหนาที่ ใน Blueprint for Changeเพื่อใหเปนหนวยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององคกร
3. การพิจารณาโครงสรางทีมงาน KM เพื่อจะมีบุคลากรที่ต องเกี่ยวของและ/หรือ มีส วนที่ต อง
สนับสนุนต่อการดําเนินการตามเปาหมาย KM ที่เลือกไวใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนนั้น มีกลุ มบุคลากรที่ควร
พิจารณาดังนี้คือ
3.1. ผูบริหารระดับสูงสุด จะตองมีสวนรวมในการกําหนดโครงสรางทีมงาน KM
3.2. หนวยงานเจาของกระบวนงานตามเปาหมาย KM (Work Process Owner) ควร
ประกอบด้วยผูบริหารระดับสูงของหนวยงานนั้น, ผูรับผิดชอบกระบวนงานนั้น
3.3. หนวยขามสายงาน (Cross Functional Unit) ที่ตองเกี่ยวของ และ/หรือ มีสวนที่ตอง

สนับสนุนตอการดําเนินการตามเปาหมาย KM เชน หนวยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ,
หน่วยงานพิจารณาภาพรวมคาใชจายขององคกร ฯลฯ ควรประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานนั้น,
ตัวแทนผูรับผิดชอบหนวยงาน
3.4. หนวยงาน /บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผูบริหารระดับสูงสุดตองการมอบหมาย
4. กรณีที่การจัดการความรูขององคกร มีความจําเปนและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได เพื่อจะนํา
เทคโนโลยีดาน IT มาใช ควรจะมีหนวยงาน IT เขารวมทีมงาน KM ดวย

บทที่ 6 การจัดการความรู้กับห้องสมุด
ห้องสมุ ดที่เป็ นศูนย์ร วมความรู้ต้ องมีการจัดเก็บความรู้ในหลายหลากรู ปแบบ ทั้ง ฐานข้อมู ล ฐาน
เอกสาร เครือข่าย คลังข้อมูล ห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เก็บรวบรวมความรู้ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของ Help
Desk เครื่ องมือ ในการค้ นหาสารนิ เ ทศอัน ได้แ ก่ บั ตรรายการ บั ตรคํ าถามที่ ใช้ บ่อ ย ซึ่ ง เหล่า นี้ล้ ว นเป็ น
ฐานความรู้ทั้งสิ้น ห้องสมุดประเภทแรกที่นําเอาการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทํางานคือ ห้องสมุด
เฉพาะต่างๆ ซึ่งห้องสมุดเฉพาะก็มีทรัพยากรสารนิเทศที่เป็นเฉพาะสาขาวิชา อันเอื้ออํานวยต่อการควบรวม
ความรู้เฉพาะด้านอยู่ก่อนแล้ว และห้องสมุดก็เหมือนองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการการจัดการความรู้มาพัฒนาความรู้
ในองค์กรเช่นเดียวกัน เช่น ห้องสมุดจําเป็นต้องสร้างความรู้จากสถิติการใช้ข้อมูล ทั้งสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูล
การเข้าใช้ห้องสมุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังใช้ความรู้ในการสร้างจุดแข็งให้ห้องสมุ ดเอง เนื่องจากการจัดการ
ความรู้เป็นหนึ่งเครื่องมือในการวางแผนและออกแบบงานบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การจัดการความรู้กับบรรณารักษ์
Davenport and Prusak (1988) อธิบายถึง บทบาทของบรรณารักษ์กับการจัดการความรู้ว่ า
บรรณารักษ์ คือ นายหน้าค้าความรู้ที่จําเป็นมากในเศรษฐกิจหรือตลาดความรู้ ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ขาย หรือคนที่อยากได้ความรู้กับคนที่มีความรู้ บรรณารักษ์เป็นนายหน้าค้าความรู้ที่เราเห็นภาพชัดเจน
ที่สุด
ผู้ นํ า การจั ด การความรู้ นั้ น จะต้ อ งประกอบไปด้ ว ย ผู้ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาและบรรณารั ก ษ์ วิ ช าชี พ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึง คุณค่าของสารนิเทศและความรู้ทั้งใน
องค์การและในชุมชนรอบข้างอย่างกว้างขวาง ซึ่งพอจะสรุปบทบาทของผู้นําการจัดการความรู้หรือบรรรารักษ์
ในสังคมสารนิเทศได้สองลักษณะดังนี้
1. บรรณารักษ์เป็นผู้จัดการความรู้ ซึ่งบรรณารักษ์ต้องปฏิบัติงานกับทรัพยากรสารนิเทศและความรู้
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสารนิเทศ การจัดแต่ง สารนิเทศ อีกทั้ง บรรณารักษ์ก็เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนเปรียบเสมือนศูนย์กระจายข่าวสาร และความรู้ให้กับผู้ใช้ในชุมชนได้ตามความต้องการ
2. บรรณารักษ์เป็นครู หรือผู้ฝึกอบรม บทบาทในที่นี้ คือ บทบาทของบรรณารักษ์ในสถานศึกษา โดย
บรรณารักษ์ส่วนมากต้องทําหน้าที่สอนวิชาการค้นคว้าสารนิเทศต่างๆ หรือสอนการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาที่

เข้ามาใหม่และยังไม่คุ้นเคยกับห้องสมุด จุดนี้เองทําให้บรรณารักษ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาหรือผู้ใช้
ไปโดยธรรมชาติของวิชาชีพ
White (2003) กล่าวว่า คนที่ทํางานทางด้านความรู้ (Knowledge Workers) คือคนที่สามารถ
ประเมินและกลั่นกรองสารนิเทศที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้หรือลูกค้าโดยป้องกันผู้ใช้หรือลูกค้าออกจากสารนิเทศ
ที่ไร้ประโยชน์ ซึ่งงานสองงานของบรรณารักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับการเป็นคนที่ทํางานทางด้าน
ความรู้ คือ
- งานจัดซื้อ บรรณารักษ์ต้องสามารถประเมินสิ่งที่จัดซื้อเข้าห้องสมุด โดยแบ่งเป็น การประเมินสิ่งที่
จัดซื้อไว้ว่า ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ และสิ่ง ใดที่ห้องสมุดยัง ไม่มีแต่ควรมีไ ว้ รวมถึง การใช้
บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วย
- งานวิเคราะห์รายการบรรณานุกรม ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึง สารนิเทศและความรู้ที่ต้องการได้สะดวก
รวดเร็วและตรงกับความต้องการมากที่สุด
ทักษะของบรรณารักษ์ในการทาหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้
บรรณารักษ์ ต้องมี ความเข้าใจเกี่ย วกับความรู้ ทั้ง พื้ นฐาน ความเป็น มา และคุณ ค่าของความรู้ว่ า
ความสําคัญเพียงใดต่อองค์กร การทําให้องค์กรประสบความสําเร็จนั้น บรรณารักษ์ต้องทุ่มเทกับการจัดการ
ความรู้ โดยการยึดหลักการเข้าถึงและจัดสรรแบ่งปันความรู้ให้แก่กันอย่างทั่วถึง
บรรณารั กษ์ ต้อ งมี ความรู้ และเชี่ย วชาญในด้า นเทคโนโลยีส ารนิเ ทศ โดยเฉพาะการสื่อ สารและ
ข่ายงาน ตลอดจนต้องมีทักษะในการสืบค้น จัดเก็บ จัดส่งสารนิเทศและความรู้ให้แก่ผู้ใช้
บรรณารักษ์ต้องมีขีดความสามารถในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ เนื่องจากบรรณารักษ์จะต้องเป็น
ตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับสารนิเทศและความรู้อยู่ตลอดเวลา
บรรณารักษ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง รวมถึงโครงสร้างฝ่ายงานต่างๆ เพื่อ
ทราบทิศทางการไหลเวียนของสมานิเทศอันส่งผลให้เกิดกลุ่มการเรียนรู้ได้
บรรณารักษ์ต้องทราบความต้องการของผู้บริหารระดับต่างๆ ในองค์กร เพื่อสามารถจัดหาความรู้ได้
ตามความต้องการและทันการณ์ ส่งผลให้การตัดสินใจของผู้บริหารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บรรณารักษ์ต้องมีจิตวิทยาในการเข้าถึงและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจของบุคลากรในองค์ก รทุกคน
ว่าต้องตระหนักถึงความสําคัญของความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานในองค์กร
บรรณารักษ์ต้องเป็นผู้มองการณ์ไกล และก้าวทันโลก ทั้ง ในเรื่องของเทคโนโลยีสารนิเทศ ที่กําลัง
ทันสมัยไปอย่างรวดเร็ว บรรณารักษ์ในบทบาทผู้จัดการความรู้จะต้องเป็นผู้ที่มีความไวต่อการรับทราบความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะสามารถปรับตัวเองให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา
ลักษณะของคนในองค์การแห่งการเรียนรู้
1. ใฝ่แรงใฝ่รู้คู่ศักยภาพ สมาชิกขององค์กรจะต้องมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ เป็นคนที่รู้เห็น และเรียนรู้
อยู่ตลอดเวลา

2. รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้ อง เป็นความคิดความเข้าใจของคนที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่ง
จะต้องประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 2 ประการคือ 1) ใช้การวางแผนเป้ฯกระบวนการเรียนรู้ 2) ต้องฝึกฝนทักษะ
ในการใคร่ครวญและตั้งคําถาม
3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นวิธีการทําให้แต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์ การหัดให้คนคิดไปข้ างหน้า มอง
อนาคต
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้และความคิดของ
สมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้
5. คิ ด เป็ นระบบครบวงจร เป็ น วิธี คิด ให้ค รอบคลุ ม รอบด้ า น สามารถเข้ าใจปรากฏการณ์ ความ
เปลี่ยนแปลง เห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระบบย่อยต่างๆ ขององค์กรได้
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