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การจัดการความรูคืออะไร (นิยามเพื่อปฏิบัติการ)!
การจัดการความรูคือ กระบวนการที่เปนเครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลคาหรือคุณคาของกิจการขององคกร กลุม
บุคคล หรือเครือขายของกลุมบุคคลหรือองคกร
การจัดการความรูไมไดมีความหมายเพียงแคการนํา “ความรู” มา “จัดการ” แตมีความหมายจําเพาะและลึกซึ้ง
กวานั้นมาก !
การจัดการความรู ประกอบดวยกิจกรรมและกระบวนการตอไปนีเ้ ปนอยางนอย
• การขุดคนและรวบรวมความรู คัดเลือกเอาไวเฉพาะความรูที่จําเปนสําหรับการใชประโยชน ทั้งจากภายใน
องคกรและจากภายนอกองคกร นํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือ และความเหมาะสมกับบริบทของสังคม
และขององคกร ถาไมเหมาะสมก็ดาํ เนินการปรับปรุง
• การจัดหมวดหมูความรู ใหเหมาะสมตอการใชงาน
• การจัดเก็บ ความรู เพื่อใหคนหาไดงาย
• การสือ่ สารเพือ่ ถายทอดความรู
• การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพือ่ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นความรู
• การวิเคราะห สังเคราะห เพือ่ ยกระดับความรู
• การสรางความรูใ หม
• การประยุกตใชความรู
• การเรียนรูจ ากการใชความรู
การจัดการความรูเริ่มที่ปณิธานความมุงมั่น (purpose) อันยิ่งใหญรวมกันของสมาชิกขององคกร กลุมบุคคล หรือ
เครือขาย ที่จะรวมกันใชความเพียรดําเนินการจัดการความรู ดวยวิธีการและยุทธศาสตรอนั หลากหลาย เพื่อใชความรู
เปนพลังหลักในการบรรลุเปาหมายตามความมุงมั่น เพื่อประโยชนขององคกร กลุมบุคคล เครือขาย และยังประโยชนอัน
ไพศาลใหแกสังคมในวงกวางดวย
การจัดการความรูมีความหมายกวางกวาการจัดการสารสนเทศ กวางกวาการจัดการขอมูล และกวางกวาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในการจัดการความรู จะตองมีการจัดการครบทัง้ 3 องคประกอบของความรูคือ ความรูฝงลึกในคน ความรูแฝง
ในองคกร และความรูเ ปดเผย รวมทั้งจะตองมีเปาหมายเพื่อการพัฒนากิจกรรมหลัก (core activities) ขององคกร กลุม
บุคคล หรือเครือขาย !
การจัดการความรู จะตองดําเนินการในลักษณะทีบ่ รู ณาการอยูใ นกิจกรรมหรืองานประจํา
ที่แยกจากงานประจํา ตองดําเนินการโดยไมทําใหสมาชิกขององคกรรูสึกวามีภาระเพิ่มขึ้น
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ไมถอื เปนกิจกรรม

การจัดการความรูเ นนการดําเนินการเกีย่ วกับคนในองคกร กลุมบุคคล หรือเครือขาย ผลของการจัดการความรู
วัดจากผลงาน วัฒนธรรมองคกร สินทรัพยทางปญญาขององคกร และความสามารถในการสรางนวัตกรรมหรือการปรับ
ตัวขององคกร
การจัดการความรู มีทั้งการจัดการความรูที่ดี และการจัดการความรูท เ่ี ลว การจัดการความรูท ด่ี มี ลี กั ษณะลงทุน
นอย แตไดผลกระทบมาก การจัดการความรูท เ่ี ลว เปนการจัดการความรูท ไ่ี ดผลไมคมุ คาการลงทุน
พืน้ ฐานสําคัญตอความสามารถในการจัดการความรู คือ ความเปนองคกรเรียนรู (Learning organization) หรือ
องคกรเคออรดกิ (chaordic organization) และการทีส่ มาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรู (learning person)!
!
ในเรือ่ งการจัดการความรู ไมมสี ง่ิ ใดหรือหลักการใดสําคัญยิง่ กวาจินตนาการและความคิดริเริม่ สรางสรรค กลุม
ผูดําเนินการจัดการความรูจะตองมั่นใจที่จะใชจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อการจัดการความรูอยางเต็มที่
มีความเปนอิสระที่จะคิด มีความมั่นใจที่จะคิด และนําความคิดมาแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกันอยางสรางสรรค โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การคิดรวมกันผานการกระทํา เพื่อเปาหมายบรรลุความมุงมั่นที่กําหนดรวมกัน
ในภาพกวาง การจัดการความรูจะตองเชื่อมโยงกับกิจกรรมเกี่ยวกับความรูที่หลากหลาย เชน การสรางความรู
(วิจัย) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา การพัฒนาคน วัฒนธรรมการเรียนรู

!

จุดออนของการจัดการความรูที่พบโดยทั่วไป
1. เปนการดําเนินการ (สรางความรู, แลกเปลีย่ นความรู, ประยุกตใชความรู) แบบไมมีระบบ ไมมีโครงสราง จึงทําให
การจัดการความรูมีลักษณะทําแบบมวยวัด ไมมีหลักเกณฑ
2. การตัดสินใจมักกระทําโดยไมไดใชความรูที่ดีที่สุดที่มีอยูภายในองคกร
3. ความรูที่มีอยูไมไดถูกใชซ้ํา ไมไดมกี ารแลกเปลีย่ น ซึ่งหมายความวาสมาชิกขององคกรตองสรางความรูใหมขึ้นใช
เองโดยไมจําเปน ทําใหมีการทํางานซ้ํากับงานที่คนอื่นภายในองคกรเคยทําไวแลว
4. สมาชิกขององคกรอยูภายใตสภาพที่ขอสนเทศ (information) ทวมทน จนเกิดความสับสนแทนที่ขอสนเทศนั้นจะชวย
ใหทํางานไดดีขึ้น
5. การปกปดความรูร ะหวางสมาชิกขององคกรเปนเรือ่ งปกติ และไมมีความสนใจในกลุมสมาชิกขององคกรที่จะชวยกัน
เพิ่มพูนความรู
!
!
ดัดแปลงจาก Carl Davidson, Philip Voss. Knowledge Management: An introduction to creating competitive
advantage from intellectual capital. Auckland, New Zealand : Tandem Press, 2002.
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องคประกอบของการจัดการความรู!
การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแปรขอมูล (data) เปนขอสนเทศ (information) แปรขอ
สนเทศเปนความรู (knowledge) และใชความรูเพื่อปฏิบัติการ (action) โดยที่ไมหยุดอยูแคระดับความรู แตจะยกระดับ
ไปถึงปญญา (wisdom) คุณคา ความดี ความงาม!
!
ในระดับของขอมูล มีการบันทึกขอมูลจากการทํางาน มีการคนหาหรือขุดคน (mining) รวบรวมขอมูล นํามา
ตรวจสอบกรองเอาไวเฉพาะขอมูลทีน่ า เชือ่ ถือและสําคัญตองานขององคกร นํามาจัดหมวดหมูเพื่อใหประมวลเปนขอมูล
ไดงา ย จัดเก็บเปนฐานขอมูลไดอยางเปนระบบ ใหคนหาไดงาย นําไปสูก ารจัดบริการขอมูล มีกิจกรรมเพื่อถายทอด
และแลกเปลีย่ นขอมูล!
กระบวนการแปรหรือประมวลขอมูลไปเปนขอสนเทศ ประกอบดวย การกรองเอาไวเฉพาะขอมูลที่แมนยํา และ
เกีย่ วของกับเรือ่ งนัน้ นํามาตีความ หรือจัดรูปแบบ (pattern) ภายใตกรอบบริบท (context) ของเรือ่ งนัน้ ๆ !
ในระดับขอสนเทศ มีการเลือก จัดหมวดหมู จัดหีบหอ (ใหเหมาะและยวนใจผูใช) จัดเก็บ ใหบริการ ถายทอด
แลกเปลีย่ น และนําไปใชประโยชน!
กระบวนการแปรขอสนเทศไปเปนความรู เปนกระบวนการภายในคน และกระบวนการระหวางคน โดยนําขอ
สนเทศมาตีความ เปรียบเทียบ ตามบริบทขององคกร เปาหมายขององคกร และสิง่ แวดลอมขององคกร ไดเปนความรู
โดยที่ความรูนั้นอาจมีพลังในระดับของการทํานาย
ในระดับความรู มีการดําเนินการสงเสริมหรือสรางเงือ่ นไข ใหเกิดการแลกเปลีย่ นความรู (knowledge sharing)
ภายในองคกร ไมมีการปดบังความรู มีการยกระดับความรูใหลึกซึ้งหรือเชื่อมโยงยิ่งขึ้น อาจยกระดับขึ้นไปถึงความเขาใจ
ในกระบวนทัศนใหม มีการนําความรูไปประยุกตใช ประกอบการกําหนดนโยบาย, ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางใด
แนวทางหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือก หรือใชในการทํางานใหประสบความสําเร็จสมความมุงหมาย แลวเกิดการเรียนรูร ว ม
กันจากการกระทํานัน้ (เกิดปญญา) และภาคีผมู สี ว นรวมในการจัดการความรูไ ดรบั ผลจากความสําเร็จและเกิดปตสิ ขุ
เมื่อมีการประยุกตใชความรูเพื่อกิจการใดกิจการหนึ่ง ก็มกี ารสังเกตและเก็บขอมูลจากกิจกรรมนัน้ นําไปแปร
เปนขอสนเทศ และความรู สําหรับนํามาประยุกตใชใหเกิดผลงานที่ดียิ่งขึ้น เปนวัฏจักรหมุนเวียน ไมรูจบ เปนวัฏจักร
แหงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการและปญญา
การจัดการความรู คือ เครือ่ งมือพัฒนาผลงานของบุคคล องคกร เครือขาย และพัฒนาสังคมในภาพรวมในยุค
สังคม-เศรษฐกิจบนฐานความรู!!
การจัดการความรูมีอยูแลวตามธรรมชาติในทุกคน ทุกองคกร ทุกเครือขาย และทุกสังคม แตเปนการจัดการ
ความรูที่ทําโดยไมมีระบบแบบแผน ขาดพลัง!
สคส. ทําหนาที่สงเสริมการสรางสรรคการจัดการความรูใหเปนระบบ เพือ่ เปนพลังขับเคลือ่ นสังคม
ไทยทุ!กภาคสวน! โดยสคส.ทํางานเปนเครือขายกับภาคีทุกรูปแบบ ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม
NGO ภาควิชาการ ธุรกิจเอกชน และภาคราชการ
!
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