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กรอบแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการความรูม้ อี ยูห่ ลายแนวคิด บางกรอบแนวคิดเน้นกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างความรูภ้ ายใน
องค์กร ในขณะที่บางกรอบแนวคิดเน้นสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อการจัดการความรู้ แนวทางหรือรูปแบบของการจัดการ
ความรู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบและประสบความสำเร็จสูงรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบที่ใช้ในบริษัท Xerox Corporation
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้นำมาใช้เป็นต้นแบบในโครงการนำร่องการจัดการความรู้ในองค์กร
ในประเทศไทย ซึง่ มีองค์ประกอบหลัก ๆ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547 : 46-53)
เป้าหมาย
การเรียนรู้

การวัดผล

การยกย่องชมเชยและให้รางวัล
World Class KM
Environment

กระบวนการและเครือ่ งมือ

การสือ่ สาร

การจัดการการเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรม

วงจรการจัดการความรูข้ องบริษทั Xerox Corporation
z สร้ า งสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก รที ่ เ ปิ ด โอกาสให้
1. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
บุคลากรสามารถลองผิดลองถูกได้ เปิดกว้างให้มีการทดลอง
(Transition and Behavior Management)

การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการที่คนใน
องค์ ก รมี ก ารแลกเปลี ่ ย นและแบ่ ง ปั น ความรู ้ ซ ึ ่ ง กั น และกั น
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ทำให้ความเชือ่ และพฤติกรรมทีอ่ งค์กรต้องการเให้กดิ ขึน้ สามารถ
ซึมลึกเข้าไปในบรรทัดฐานและค่านิยมของคนในองค์กรจนกลายเป็น
วัฒนธรรม องค์กรควรทำการเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป
โดยเน้นในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มี
การแลกเปลีย่ นความรูโ้ ดยการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนในองค์กรควรเริม่ ต้นจากผูบ้ ริหาร
แล้วจึงขยายผลไปสูบ่ คุ ลากรทุกระดับ องค์กรควรพิจารณา ดังนี้
z ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งเต็ ม ที ่
รวมถึงมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนือ่ ง
z ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนและ
จัดการความรู้
z จัดตัง้ ทีมงานเพือ
่ ทำหน้าทีว่ างแผนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
z กำหนดว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการ
ความรู้ และต้องมัน่ ใจว่าปัจจัยเหล่านีม้ อี ยู่ หรือสามารถสร้างให้
เกิดขึน้ ได้

นำเอาความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มาปฏิบตั จิ ริง

2. การสือ่ สาร (Communication)
องค์กรจะต้องสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่า องค์กร
กำลังจะทำอะไร เพือ่ อะไร จะทำเมือ่ ไหร่ และอย่างไร ถ้าองค์กร
สามารถสือ่ สารให้บคุ ลากรทุกคนรับทราบได้อย่างชัดเจน ก็จะเป็น
ก้าวแรกทีท่ ำให้บคุ ลากรสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
เริม่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตน ต้องมีการวางแผนการสือ่ สาร
ทีเ่ ป็นระบบ และทำการสือ่ สารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนือ่ ง โดย
คำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ เนือ้ หาของเรือ่ งทีต่ อ้ งการจะ
สือ่ สาร กลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการสือ่ สาร และช่องทางการสือ่ สาร
ซึง่ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
องค์กร และความสามารถในการรับรูข้ องคนในองค์กร สิง่ สำคัญ
คือ ต้องมีการวัดประสิทธิผลของการสื่อสารว่ากลุ่มเป้าหมาย
ได้รบั และเข้าใจเนือ้ หาทีต่ อ้ งการสือ่ สารได้ถกู ต้องหรือไม่

3. กระบวนการและเครือ่ งมือ (Process and Tools)
กระบวนการและเครือ่ งมือถือเป็นแกนหลักของการจัดการความรู้
ที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร
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การเลือกใช้เครือ่ งมือและกระบวนการจะต้องให้ความสำคัญกับ
ความรู้ทั้งประเภท Tacit และ Explicit ซึ่งมีทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการและเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสำคัญมากสำหรับความรู้ประเภท Tacit
เนือ่ งจากเป็นความรูท้ อ่ี ยูใ่ นตัวคน ซึง่ สือ่ สารแลกเปลีย่ นได้ดที ส่ี ดุ
โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้
ตั ว อย่ า งของเครื ่ อ งมื อ เหล่ า นี ้ เช่ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้
(Community of Practice) การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)
การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) และเวทีสำหรับ
การแลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge Forum) เป็นต้น
ส่วนกระบวนการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะเข้ามามีสว่ นสำคัญในขัน้ ตอนการค้นหา รวบรวม
จัดเก็บ และเข้าถึงความรู้ ช่วยให้การแลกเปลีย่ นความรูป้ ระเภท
Explicit มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่นำมาใช้เพื่อการจัดการความรู้ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตในองค์กร การจัดทำ Knowledge Portal ขององค์กร
การจะเลือกใช้กระบวนการหรือเครือ่ งมือใดนัน้ ควรพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของความรูภ้ ายในองค์กร พฤติกรรม
ลักษณะการทำงานของคนในองค์กร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร

5. การวัดผล (Measurement)
การวัดผลถือเป็นสิง่ สำคัญทีจ่ ะช่วยบอกถึงสถานะของกระบวนการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ผลจากการวัดจะสะท้อนถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ ่ ง จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถทบทวนแก้ ไ ข
ข้อบกพร่อง และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ
มากขึ้น การวัดผลจึงไม่ใช่เป็นการควบคุมแต่เป็นการบริหาร
จัดการ และการเรียนรูพ้ ฒ
ั นา การวัดผลยังเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้องค์กร
ทราบถึงสถานะในขณะนั้นว่าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
การวัดผลลัพธ์ของการจัดการความรูเ้ ป็นเรือ่ งใหม่และยังไม่คอ่ ย
ชัดเจนนัก Department of the Navy ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ค้นคว้าวิจยั วิธกี ารทีจ่ ะวัดผลการจัดการความรูโ้ ดยแบ่งการวัดผล
จากการจัดการความรูเ้ ป็น 3 ส่วน คือ
- การวัดระบบหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการความรู้
(System Measures)
- การวัดปัจจัยส่งออก (Output Measures)
- การวัดผลลัพธ์ (Outcome Measures)
การวัดผลควรปรับเปลีย่ นไปตามพัฒนาการของการจัดการ
ความรูข้ ององค์กร องค์กรทีเ่ พิง่ เริม่ ดำเนินการควรวัดระบบหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ ำ ส่วนองค์กรทีม่ กี ารดำเนินการมาได้ระยะหนึง่
แล้วควรวัดจากปัจจัยส่งออก ส่วนการวัดผลลัพธ์นน้ั เป็นสิง่ ทีว่ ดั
ได้ยาก แต่เป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารต้องการเห็นมากทีส่ ดุ

4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and
Learning)
6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับสำหรับ
(Recognition and Rewards)

การจัดการความรู้ องค์กรจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางและหลักการของการจัดการความรูแ้ ก่บคุ ลากร เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและ
การแลกเปลีย่ นความรูภ้ ายในองค์กร ให้ความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์
ของการจัดการความรู้ ซึง่ จะช่วยให้บคุ ลากรมองเห็นสิง่ ทีพ่ วกเขา
จะได้รบั จากการจัดการและแลกเปลีย่ นความรูช้ ดั เจนยิง่ ขึน้ และ
ในองค์กรที่มีการนำระบบหรือเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้เพื่อช่วยใน
การจัดการความรูก้ อ็ าจจะต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้
ระบบและเทคโนโลยีเหล่านัน้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการจัดการฝึกอบรม ควรพิจารณาให้มหี ลาย ๆ รูปแบบเพือ่
เปิดโอกาสให้บคุ ลากรในองค์กรสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของบุคลากร

การนำการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรอาจใช้การยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัลเป็นแรงจูงใจในช่วงเริม่ ต้นเพือ่ เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ย
โน้มน้าวให้บคุ ลากรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการแลกเปลีย่ นความรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ แต่ในระยะยาวสิ่งที่
สามารถโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กรสนใจแลกเปลี่ยนความรู้
ได้ดที ส่ี ดุ คือประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ กับตนเอง เช่น การทีเ่ ขาสามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรควรมีการปรับแผน
การยกย่องชมเชยและให้รางวัลให้เหมาะสมกับกิจกรรมทีท่ ำอยู่
อย่างสม่ำเสมอ เพือ่ จูงใจให้บคุ ลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ นอกจากนีค้ วรมีการบูรณาการแผนการยกย่องชมเชยและ
ให้รางวัลเข้ากับระบบการประเมินผลงานและการให้คา่ ตอบแทน
แก่บุคลากร องค์กรจะต้องค้นหาว่าอะไรเป็นแรงจูงใจสำคัญ
สำหรับบุคลากรในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการความรู้
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