การจัดการความรูคอ
ื อะไร
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูท
 ี่มีอยูในสวนราชการซึง่ กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ
เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบต
ั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรูทฝ
ี่ งอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทํา
ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท
 ี่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ
หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรูที่ชด
ั แจง (Explicit Knowledge) เปนความรูทส
ี่ ามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตา ง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแ
 บบรูปธรรม
นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” ไว คือ สําหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรูคือ เครื่องมือ เพื่อการ
บรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก
1. บรรลุเปาหมายของงาน
2. บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และ
4. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในทีท
่ ํางาน
การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก
(1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
(2) การเสาะหาความรูท
 ต
ี่ องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูท
 ค
ี่ รบถวน ลุม
 ลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท
 เี่ กี่ยวของเปนทั้งความรูท
 ช
ี่ ัดแจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge)
และความรูฝ
 งลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบต
ั ิ) การจัดการ
ความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทาํ โดยคนคนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ่มที่ความรู นี่คือ
ความผิดพลาดที่พบบอยมาก การจัดการความรูทถ
ี่ ูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิใ์ นการดําเนินการตามที่กําหนดไว ที่เรียกวา
Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเปน 4 สวน คือ
(1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการของลูกคา สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และ
สนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม
(2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรือบริการ
(3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พฒ
ั นาขึ้น ซึ่งสะทอนสภาพการเรียนรูขององคกร และ
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป การทํางานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง
เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การที่กลุม
 คนที่ดาํ เนินการจัดการความรูรว มกัน มีชุดความรูของตนเอง ที่รว มกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูขน
ึ้ ใชเองอยู
ตลอดเวลา โดยที่การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจ
 ากภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใช
กิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางาน และทีส
่ ําคัญตัวการจัดการความรูเองก็
ตองการการจัดการดวย

ตั้งเปาหมายการจัดการความรูเพือ
่ พัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องคกร เปนองคกรการเรียนรู
ความเปนชุมชนในทีท
่ ํางาน การจัดการความรูจ
 ึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางขอที่ 1 ของการจัดการความรู เมือ
่ ไรก็ตามทีม
่ ีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเปน
เปาหมาย ความผิดพลาดก็เริม
่ เดินเขามา อันตรายทีจ
่ ะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงเพื่อใหไดชื่อวามีการจัดการความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการ
ความรู แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรูเปนกาวแรก ถากาวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูง แตถากาวผิด ก็จะเดินไปสูค
 วามลมเหลว ตัวกําหนดทีส
่ ําคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่ม
ดําเนินการจัดการความรู
การจัดการความรูท
 ี่ดีเริ่มดวย
สัมมาทิฐิ : ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ
การฝกอบรมโดยการปฏิบต
ั ิจริง และดําเนินการตอเนื่อง
การจัดการระบบการจัดการความรู
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือ เปาหมายที่งาน คน องคกร และความเปนชุมชนในทีท
่ ํางานดังกลาวแลว เปนเงื่อนไขสําคัญ ใน
ระดับที่เปนหัวใจสูความสําเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมจะนําไปสูก
 ารดําเนินการจัดการความรูแบบเทียม และไปสูความลมเหลวของการจัดการความรูในทีส
่ ด
ุ แรงจูงใจเทียมตอการ
ดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ที่พบบอยที่สด
ุ คือ ทําเพียงเพือ
่ ใหไดชื่อวาทํา ทําเพราะถูกบังคับตามขอกําหนด ทําตามแฟชั่นแตไมเขาใจความหมาย และวิธีการ
ดําเนินการ จัดการความรูอยางแทจริง
องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process)
1. “คน” ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญทีส
่ ุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
2.“เทคโนโลยี” เปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรูไปใชอยางงาย และรวดเร็วขึ้น
3. “กระบวนการความรู” นั้น เปนการบริหารจัดการ เพื่อนําความรูจ
 ากแหลงความรูไปใหผใู ช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม
องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล การจัดการความรูข
 องกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พฒ
ั นาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมล
ี ักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง
ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราขการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรทีม
่ ีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ขอบเขต KM ที่ไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญเรงดวนในขณะนี้ คือ การจัดการองคความรูเพื่อแกไขปญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการ และไดกําหนดเปาหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะดําเนินการในป 2549 คือมุงเนนใหอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนศูนยกลางองคความรู เพื่อแกไขปญหาความยากจน
เชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยที่วด
ั ผลไดเปนรูปธรรม คือ อําเภอ/กิ่งอําเภอ มีขอมูลผลสําเร็จ การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย
ปฏิบัติการฯ ไมนอยกวาศูนยละ 1 เรื่อง และเพื่อใหเปาหมายบรรลุผล ไดจด
ั ใหมีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management
Process) ควบคูก
 ันไป โดยมีความคาดหวังวาแผนการจัดการความรูนี้จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญสูการปฏิบัตริ าชการในขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่องอื่น ๆ และนําไปสูความเปนองคกรแหง
การเรียนรูทย
ี่ ั่งยืน ตอไป
กระบวนการจัดการความรู
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการทีจ
่ ะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูท
 ี่จะเกิดขึ้นภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวส
ิ ัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบ
ใด อยูท
 ี่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูทใี่ ชไมไดแลว
3. การจัดความรูใ หเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูทต
ี่ องการไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทํา
เปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจากสรางองคความรู การนําความรูใ นไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยาง
ตอเนื่อง
หัวใจของการจัดการความรู
มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวา หัวใจของ KM อยูที่ไหนได โดยอาจกลาวเปนลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความ
ตองการ ( Hierarchy of needs ) ของ Mcgregor ได โดยเริ่มจากขอสมมุตฐ
ิ านแรกที่เปนสากลทีย
่ อมรับทั่วไปวาความรูคือพลัง (DOPA KM Team)
1. Knowledge is Power : ความรูค
 ือพลัง
2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport)
 ี่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูท
 ี่การมีปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน
: ความสําเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยูท
3. The great end of knowledge is not knowledge but action
 ิใชที่ตัวความรู แตอยูท
 ี่การนําไปปฏิบัติ
: จุดหมายปลายทางสําคัญ ของความรูม
4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive
 ลิตดอกออกผล
: นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผ
จะเห็นวา จากขอความทีก
่ ลาวถึง ความรูดังกลาว พอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM เปนลําดับชั้นมาเริ่มแตขอความแรกทีว่ า ความรูคือพลังหรือความรูค
 ืออํานาจ ซึ่งเปนขอความ
เปนที่ยอมรับทีเ่ ปนสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามีความสําคัญในการถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและ
มักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึงของบุคคล ตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรู เกิดความรูขึ้นแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของ ความรู
และที่ชด
ั เจนก็คือ ประโยคสุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคาประโยชนเปนรูปธรรมวานั่นเปนนิยามใหมของผูทําหนาทีเ่ ปนผูจัดการเลยทีเดียว ดังนั้น อาจกลาวได
วาหัวใจของ KM อยูที่การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอ
 สังคม
อ.นพ.วิจารณ พานิช กลาวไวนาคิด หลังจากการไปรวมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรูเ พื่อชุมชนเปนสุข” โดยไดฟงการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรูเพื่อชุมชนเปน
สุข” ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องการจัดการความรูอยางลึกซึ้งมาก จึงขอนํามาเลาสูกันฟง ทานบอกวา การพัฒนาชุมชนตองมี 4 องคประกอบ
1. ชุมชน หมายถึงการอยูร วมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายที่การอยูร วมกัน
2. เปนสุข หมายถึงความเปนทั้งหมด ความเปนปรกติ สมดุล บูรณาการของปจจัยตาง ๆ อยางนอย 8 ดาน ไดแก ชีวต
ิ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และ
ชุมชน
3. การเรียนรู หมายถึงการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผานการปฏิบัติ
4. การสรางเสริม หมายถึงการเขาไปเอื้ออํานวย สงเสริม เสริมพลัง (empower) ไมใชเขาไปสอนหรือถายทอดความรู
ทั้ง 4 องคประกอบนี้ คือหัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไมใชแคการจัดการความรูของชาวบานหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรูนี้ การเรียนรูสําคัญกวาตัวความรู เพราะถาไม
ระวัง ตัวความรูจ
 ะเปนความรูท
 ห
ี่ ยุดนิ่งตายตัว การเรียนรูจะมีลก
ั ษณะ “ดิ้นได” คือมีชีวต
ิ เปนพลวัต การเรียนรูทด
ี่ ีทส
ี่ ด
ุ คือการเรียนรูรวมกัน เปน collective learning และเปนการเรียนรูรวมกันผาน
การปฏิบัติ (interaction learning through action)

เครื่องมือในการจัดการความรู
กรมการปกครองไดจด
ั ทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยูในเอกสาร “คํารับรองการปฏิบต
ั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549” ซึ่งไดสงให ก.พ.ร.เมื่อวันที่ 30
ม.ค.2549 แลว เมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาว จะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู (KM Process)

2. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ซึ่งทั้ง 2 สวน จะมีความสําคัญในการชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแกปญหาความยากจนตามขอบเขต และเปาหมายที่กําหนดไวใหบรรลุผล ขณะเดียวกันในแตละ สวนก็จะมีโครงการและ
กิจกรรมของแตละสํานัก กอง รองรับ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยูไมนอยกวา 15 โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการจัดการความรูของกรมการปกครองเพือ
่ สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนเปนงานที่มค
ี วามสําคัญอีกงานหนึ่ง ทีต
่ องการ พลังการมีสวนรวมของทุก ๆ สวน ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค และจะเปนอีกกาวหนึ่งทีส
่ ําคัญในการที่
จะกอเกิดการรวบรวมสะสมองคความรู การใชประโยชนและตอยอดองคความรูในการแกไขปญหาความยากจน
การจัดการความรูประกอบดวย กระบวนการหลัก ๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหา ความรูใ หม การจัดความรูใหเปนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู การ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู สุดทายคือ การเรียนรู และเพื่อใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เครือ
่ งมือหลากหลายประเภทถูกสรางขึ้นมาเพื่อนําไปใชในการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู ซึ่งอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
(1) เครื่องมือที่ชว ยในการ “เขาถึง” ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit
(2) เครื่องมือที่ชวยในการ “ถายทอด “ ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit ซึ่งตองอาศัยการถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก
ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวที่มผ
ี ูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแหงการเรียนรู หรือชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
การจัดการความรูกบ
ั องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เปนเรื่องคอนขางใหม ซึ่งเกิดขึ้นจากการคนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุ
ราชการ อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึงเปลีย
่ นไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรให
องคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจ
 ึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
ก็จําเปนจะตองบริหารจัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูให
เกิดขึ้นภายในองคกร ก็นับเปนการลงทุนทีส
่ ูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการทีต
่ อง
ดําเนินการตอภายหลังจากที่บค
ุ ลากรมีความรูค
 วามชํานาญแลว องคกรจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และแลกเปลีย
่ นความรูกับผูอื่น และในขั้นตอนสุดทาย องคกรจะตองหา
เทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับองคกรอยางมีระบบเพื่อที่จะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษท
ั ยักษใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกายังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรูท
 ี่
เหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหอยูในโลกของการแขงขันไดสําหรับประเทศไทยนั้นคงเปนเรื่องทาทายสําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุนใหบค
ุ ลากร
ถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน ซึ่งการถายทอดความรูบางประเภทนั้น การฝกอบรมอาจจะไมใชวิธีทด
ี่ ท
ี ี่สด
ุ อุปสรรคที่มักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูค
 ือพฤติกรรม "การหวงความรู"
และวัฒนธรรม "การไมยอมรับในตัวบุคคล" หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนทั้งสองอยางนี้ไดการบริหารจัดการความรูกม
็ ิใชเรื่องยากจนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรป
ู ระบบราชการครั้งสําคัญที่
ผานมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 เปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ไดกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอ
 ยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสรางความมีสวนรวมในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ
 งึ่ กันและกัน

