จะนํา KM มาใชในองคกรไดอยางไร
ธเนศ ขําเกิด

การจัดการความรู (KM) ของแตละองคกร นั้น เราตองรูจักความตองการขององคกรเรากอนวา
ตองการจะเดินไปทางไหน ดร.ประพนธ ผาสุขยืด ผูอาํ นวยการสํานักพัฒนานวัตกรรม สถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) ไดแสดงความเห็นวา การนําเรื่องการจัดการความรู
(Knowledge Management :KM) ไปใชในองคกรตางๆของประเทศไทยปจจุบนั จําแนกไดเปน ๓ แบบ
(ระดับ) ดวยกัน คือ
แบบแรก เปน KM เชิงองคกร จะเรียกวาเปนStrategic KM ก็ได โดยเปนKM ที่เนนยุทธศาสตร
เนนโครงสราง เนนระบบ เนนการจัดทําแผน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีเรื่อง ICT
เขามาเกี่ยวของคอนขางมาก มีตัวชี้วดั เพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงาน เปน KM แบบที่ ก.พ.ร.และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติสงเสริมอยู ดังเชนการทําKM ของจังหวัดนนทบุรีปงบประมาณ ๒๕๔๙
ตามยุทธศาสตร “การพัฒนาจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองที่อยูอาศัยชั้นดี” ที่นํารองโดย สํานักงานที่ดิน
จังหวัดนนทบุรีและสาขา ที่มีเปาหมาย KM (desired state) วา
“การจัดการความรูดานจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรให ผูซื้อที่ดินจัดสรร ผูจ ัดสรรที่ดินและ
ขาราชการ สําหรับหมูบานจัดสรรที่เกิดหลัง พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดนิ พ.ศ.2543”
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เทคโนโลยีทันสมัย

ผลการประเมินตามคํารับรองและตัวชี้วัดรอบ ๑๒ เดือน พบวา

1.ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรู
¾ จัดทําแผนตามกําหนดเวลา (30 ม.ค. 49)
2. ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู
¾ครบถวน สมบูรณ ไมตองแกไข
3. ผลสําเร็จของแผนการจัดการความรู
¾ ดําเนินการออกแบบแผนได 100 % ของกิจกรรมทัง้ หมด

แบบที่ ๒ เปน KM ที่เนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหความสําคัญกับการพัฒนา
“คุณอํานวย”(ผูอํานวยความสะดวก) สงเสริมให “คุณกิจ”(ผูปฏิบัติ)แลกเปลี่ยนความรูฝงลึก(tacit
knowledge) เนนการสรางเครือขาย(network) สราง CoP (ชุมชนการปฏิบัติ) เปน KMในรูปแบบที่
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม(สคส.)ของ ศ.นพ.วิจารณ พานิช สงเสริมอยู จะเรียกวา
เปน KM ระดับกลุมก็นาจะได

เรื่องเลาเราพลังของแตละ CoP

-3แบบที่ ๓ เปน KM ที่มุงไปทีร่ ะดับปจเจก เนนที่เรื่องของจิตใจ ใหความสําคัญกับ
กิจกรรมการสือ่ สารเพื่อสรางแรงบันดาลใจ(Inspiration – based Communication) ใหความสนใจ
ไปที่Mental Model เปน KM เชิงปญญาปฏิบัติ(phronesis) ซึ่งจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และ
ปจจุบันProfesser Nonaka ของญี่ปุน กําลังใหความสําคัญกับ KM รูปแบบนี้อยางมาก
ดร.ประพนธ จะใหความสําคัญกับแบบที่ ๓ เปนพิเศษ โดยอางอิง คุณพัฒนศักดิ์ ฮุนตระกูล
จากสภาอุตสาหกรรมฯ ที่เลาประสบการณการนํา KM ไปใชในบริษัทที่เปนSMEs วา ตองเปน
การทําใหเกิด “การระเบิดจากขางใน” คือตองใชเรื่องที่คนในหนวยงานสนใจ เชน เรื่องการใชจาย
อยางพอเพียง ...ทําอยางไรจึงจะไมมหี นี้สิน...เทคนิคการทําบัญชีครัวเรือน...คุยกันเรื่องการเลี้ยงลูก
เรื่องครอบครัว...ซึ่งสรุปวา เริ่มจากเรื่องทีใ่ กลๆตัวกอน
สิ่งสะทอนใจในการทํา KM ของผูบริหารองคกรสวนใหญมกั จะใจรอนในการเลือก
“ประเด็นทําKM”(KM focus area) เรามักจะมุงเปาไปที่เรือ่ งขององคกรเลย เชน พูดเรื่องคุณภาพ
ประสิทธิภาพ การมุงสูความเปนเลิศ อะไรทํานองนั้น และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูใ น
รูปแบบที่ไมคอยจะมีพลังเทาใดนัก แตหากเราใชกลยุทธแบบที่คุณพัฒนศักดิใ์ ช เอาเรื่องที่เขาสนใจ
กอน อาจจะเปนเรื่องชีวิต เรือ่ งเศรษฐกิจ (เรื่องปากเรื่องทอง) เรื่องสังคมของเขา แลวคอย ๆ หารือ
ประเด็นความรูใหม ใสเขามา วิธีนี้นาจะไดผลดีมากกวา....

-4ยิ่งไปกวานัน้ การที่ผูบริหารคิดวา ถาตั้ง “ประเด็น” ที่เปนเรื่องปจเจก เปนเรื่องชีวิตแลวก็จะเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไมเปนประโยชนตอองคกร ซึ่งนาจะเปนความคิดที่ผิด จริง ๆ แลว การตั้ง
“ ประเด็น” เรื่องชีวิตนาจะทําใหชีวติ ของคนในองคกรดีขึ้น และเมื่อคนในองคกรมีชีวิตดีขึ้น องคกรก็
จะตองดีขึ้นดวยอยางไมตองสงสัย เพราะองคกรนั้นประกอบดวยชีวติ แตละชีวิต...
ผมไปดูงาน KM ที่ Bank Negara Malaysia ซึ่งเปนธนาคารชาติของมาเลเซีย ที่นี่เขาทํา KM
กันอยางเปนระบบ วางแผนดําเนินการมาแลว 9 ป (1999-2007) เขาทําโดย ไมแยกสวน ที่เปน Holistic
Aproach (องครวม) ทั้ง 7 เรื่อง คือ
1.Structure
2.KM Centre
3.Change Management
4.Talent Management
5.Learning
6.Communication
7.Technology
เขาทํา KM ทั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู tacit knowledge และเก็บเปนคลังความรู explicit knowledge
ที่มีรูปแบบหลากหลายโดย ซึมซับกระบวนการนี้ใหเปนวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (LO) อยางตอเนื่อง และเขาเชื่อวา ความรูทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาทั้ง 4 ดาน คือ1)ภาวะผูนํา
2)วัฒนธรรมองคกร 3)เทคโนโลยี 4)การประเมินผล โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่ม Competency ของคน
เขาบอกวาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมาพบวากอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
สูงขึ้นอยางชัดเจน
คุณเรวัตร ใหญแกว จากบริษัทปูนซิเมนตไทย อุตสาหกรรม จํากัด กลาวไววา การจัดการความรู ก็
บอกชัดอยูแ ลววา "จัดการ" ฉะนั้นถาเราเรียนรูหรือดูจากที่อื่นมา เราไดรูปแบบมา เราก็ตองมา "จัดการ"
ใหเหมาะสม และสอดคลองกับวัฒนธรรมในองคกรของเรา เรื่องรูปแบบและวิธีการ ไมมีใครผิดหรือ
ใครถูก แตเรานาจะเลือกรูปแบบใหเหมาะกับองคกรของเรามากกวา...
นี่คงเปนแนวคิดไดแลววา “เราจะนํา KM มาใชในองคกรของเรากันอยางไร”
-------------------------------------------วารสารสงเสริมเทคโนโลยี(สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน) ปที่ 34 ฉบับที่ 192 เมษายน –มิถุนายน
2550 หนา 144-147

-5เอกสารอางอิง
ธเนศ ขําเกิด “หนอออน KM ในเขตพืน้ ที่ภาคการศึกษานนทบุรีเขต 1”
วารสารถักทอสายใยแหงความรู สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส)
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