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QA NEWS ได้นำเสนอเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการในการนำความรู้มาสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

ไปสู่เป้าหมายและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันไปแล้ว 3 ตอน ฉบับนี้เป็นตอนที่ 4 เป็นเรื่องปัจจัยที่เอื้อให้การจัดการความรู้
ประสบความสำเร็จ
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547 : 59-62) ได้สรุปปัจจัยทีเ่ อือ้
ให้การจัดการความรูป้ ระสบความสำเร็จ ได้แก่

1. ภาวะผูน้ ำและกลยุทธ์
การจัดการความรูใ้ ห้ประสบผลสำเร็จต้องได้รบั การสนับสนุน
จากผู้บริหารขององค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจแนวคิดและ
ตระหนักถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดการความรู้
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถสือ่ สารและผลักดันให้มกี ารจัดการความรูใ้ นองค์กร
อีกปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จในการจัดการ
ความรู้ คือ ทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนของการจัดการความรู้
องค์กรต้องตอบให้ได้วา่ จะจัดการความรูใ้ นองค์กรเพือ่ อะไร เพือ่
นำเป้าหมายนัน้ มากำหนดเป็นแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะ
ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สิ่งสำคัญคือ
กลยุทธ์ของการจัดการความรูจ้ ะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร

2. วัฒนธรรมองค์กร
สิง่ สำคัญทีจ่ ะช่วยให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จในการจัดการความรู้
ได้คือวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในองค์กร องค์กรต้องทำความเข้าใจถึงอุปสรรค
ต่าง ๆ ทีข่ ดั ขวางไม่ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้ และพยายาม
หาวิธีการที่จะกำจัดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้น การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้จะต้องได้รับ
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารเพือ่ ทำให้บคุ ลากรในองค์กรตระหนักถึง
ความสำคัญและความจำเป็นของการเปลีย่ นแปลง

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนสำคัญในการช่วยให้คนใน
องค์กรสามารถค้นหาความรู้ ดึงความรูไ้ ปใช้ ช่วยในการวิเคราะห์

ข้อมูลต่าง ๆ และช่วยให้ขอ้ มูลความรูต้ า่ ง ๆ ถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ แต่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรต้อง
มัน่ ใจว่าระบบเทคโนโลยีนน้ั ๆ สามารถเชือ่ มต่อหรือรวมเข้ากับ
ระบบเดิมที่องค์กรมีอยู่ได้ รวมถึงต้องตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้และใช้ได้ง่าย ที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้คือ องค์กรต้องตระหนักว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ
ทีช่ ว่ ยให้เกิดการติดต่อและเชือ่ มโยงคนภายในองค์กรเข้าด้วยกัน
เท่านั้น เทคโนโลยีไม่ได้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แต่
ทำให้การแลกเปลี่ยนความรู้เกิดขึ้นได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
คนเป็นผูท้ แ่ี ลกเปลีย่ นความรูไ้ ม่ใช่เทคโนโลยี

4. การวัดผล
การวัดผลของการจัดการความรูจ้ ะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน
ประเมินผล และทำการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ได้ นอกจากนั้นผลจาก
การวัดความสำเร็จของการจัดการความรูจ้ ะโน้มน้าวให้บคุ ลากร
ทุกระดับเห็นถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการจัดการและแลกเปลีย่ น
ความรู้ ในการวัดผล องค์กรต้องตระหนักว่าตัวชี้วัดที่ดีจะต้อง
สอดคล้องและเชือ่ มโยงกับกลยุทธ์การจัดการความรูข้ ององค์กร
และสามารถบอกได้วา่ สถานะปัจจุบนั ของการจัดการความรูเ้ ป็น
อย่างไร การดำเนินการมีความคืบหน้าเพียงใด และได้ผลตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่อย่างไร และการจัดการความรู้ส่งผลกระทบ
อะไรกับองค์กรบ้าง

5. โครงสร้างพืน้ ฐาน
การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรูใ้ ห้เป็นไปอย่างราบรืน่
จะต้องมีโครงสร้างและระบบรองรับสำหรับบุคลากรในองค์กรให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่างสะดวก โครงสร้างนี้อาจเป็น
สิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ เช่น สถานที่ หรือเครือ่ งมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ช่วยให้
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บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น
โครงสร้างหรือระบบงานทีเ่ อือ้ ให้เกิดสภาพทีส่ นับสนุนการแลกเปลีย่ น
ความรู้ และกลไกในการแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ในชีวิต
การทำงานประจำวัน นอกจากนั้น ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึง
โครงสร้างของหน่วยงานหรือบุคลากรทีจ่ ะรับผิดชอบในการจัดการ
ความรู้ว่าควรเป็นในรูปแบบใด เช่น การจัดตั้งทีมงานข้ามฝ่าย
เพือ่ ให้บคุ ลากรจากทุกฝ่ายงานเข้ามาร่วมกันวางแผนและดำเนินการ
ในเรื่องการจัดการความรู้ เป็นต้น สุดท้ายคือ ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการประเมินผลงาน และระบบ
การยกย่องชมเชยและให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช กล่าวถึงปัจจัยหลัก
ทีช่ ว่ ยส่งเสริมความเข้มแข็งของการจัดการความรู้ 8 ประการ ดังนี้

1. ภาวะผูน้ ำ
ภาวะผู้นำที่แสดงความเชื่อในคุณค่าของภารกิจขององค์กร
และจัดกระบวนการให้เกิดความมุ่งมั่นร่วม (Shared Purpose)
ภายในองค์กร เป็นสิง่ มีคา่ สูงสุดทีผ่ นู้ ำจะพึงให้แก่องค์กร

2. โครงสร้าง
การจัดโครงสร้าง (Organize) ภายในองค์กรเป็นกลุ่มงาน
ทีมงาน สายงานภายในองค์กรและเชื่อมโยงออกไปภายนอก
องค์กร โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เฉพาะกิจได้ง่าย มีการสื่อสาร ร่วมมือข้ามสายงานในแนวราบ
อย่างคล่องตัว เป็นเงือ่ นไขสำคัญของการจัดการความรู้

6. การวัดและประเมินผล
เป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการบั น ทึ ก ติ ด ตาม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน และผลงานของบุคลากร ส่วนงาน และองค์กร
ในภาพรวม

7. ความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ
เป็นความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
หลักขององค์กร

8. การจัดการ
เป็นกระบวนการที่ทำให้กิจกรรมขององค์กรดำเนินการ
ไปตามแผน การจัดการในลักษณะ Empower หน่วยย่อย หรือ
ที่เรียกว่านำจากข้างหลัง (Lead from behind) จะส่งเสริม
การจัดการความรูอ้ ย่างทรงพลังยิง่
ทีม่ า : บุญดี บุญญากิจ และคณะ. การจัดการความรู.้ ..
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ, 2547.
วิจารณ์ พานิช. “การจัดการความรูใ้ นยุคสังคมและเศรษฐกิจ
บนฐานความรู”้ การบรรยาย ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วันที่ 10 มกราคม 2546.

เว็บไซต์การจัดการความรูใ้ นประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
เช่น พฤติกรรมการแลกเปลีย่ นความรู้ ไม่ปกปิดความรู้

http://www.kmi.or.th
ศูนย์กลางความรูแ้ ห่งชาติ
http://www.tkc.go.th/
 การจัดการความรู้ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
http://medinfo.psu.ac.th/KM/KM.htm
การจัดการความรูใ้ นศิรริ าช
http://www.si.mahidol.ac.th/km/
การจัดการความรูม
้ หาวิทยาลัยขอนแก่น
http://home.kku.ac.th/km/
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใ้ นโรงพยาบาล
เขตภาคเหนือตอนล่าง
http://www.hkm.nu.ac.th/
การจัดการความรูม
้ หาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.nu.ac.th/office/quality/nukm.htm
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3. วัฒนธรรม พฤติกรรม และการสือ่ สาร
วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพ วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ การมอง
การเปลี ่ ย นแปลง-พลวั ต เป็ น สภาพความเป็ น จริ ง และเป็ น
โอกาสเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร เป็นปัจจัย
ส่งเสริมการจัดการความรู้

4. เทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยีและกระบวนการทีอ่ งค์กรใช้ในการดำเนินภารกิจ
หลักขององค์กร ถ้ามีความเหมาะสมจะช่วยในการจัดการความรู้

5. การให้รางวัลและการชมเชย

