การจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
(Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รมี ค วามสามารถในเชิ ง แข่ ง ขั น สู ง สุ ด โดยที่ ค วามรู้ มี
2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์
อั ก ษรได้ โ ดยง่ า ย เช่ น ทั ก ษะในการท างาน งานฝี มื อ หรื อ การคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ บางครั้ ง จึ ง เรี ย กว่ า เป็ น
ความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
วัตถุประสงค์ของการจัดการองค์ความรู้ (KM Objectives)
1. เพื่อสร้างระบบจัดเก็บองค์ความรู้ (Create knowledge repositories)
2. เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงองค์ความรู้ (Improve knowledge access)
3. เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมขององค์ความรู้ให้ดีขึ้น (Enhance the knowledge environment)
4. เพื่อจัดการองค์ความรู้ให้เป็นทรัพย์สินที่มีค่า และมีประโยชน์ (Manage knowledge as an asset)
ที่เก็บองค์ความรู้ (Knowledge Repository) เป็นที่เก็บหรือที่รองรับองค์ความรู้ หรือเรียกว่า “คลังองค์
ความรู้” เป็นที่สาหรับเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากภายในและภายนอกองค์กรเก็บไว้ในคลังข้อมูลกลาง
ขั้นตอนในการจัดการองค์ความรู้ (KM Activities)
1. เป็นการนาองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งภายนอกมาจัดรูปแบบ
2. จั ดรู ปแบบองค์ความรู้ ที่มีอยู่ให้ เป็นรูปแบบภายใน คือ การจาแนกองค์ความรู้แบบมีโครงสร้าง
ให้ตรงกับความต้องการใช้งานผนวกเข้ากับองค์ความรู้ที่มาจากภายนอก
3. การเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ จะเป็นสื่อกลางที่ผู้ใช้ จะใช้ในการเข้าถึงหรือค้นหาองค์ความรู้ สื่อกลาง
ส่วนมากจะเป็นเทคโนโลยี เช่น Internet, Groupware หรือ Workflow เป็นต้น
4. กระบวนการรับรู้ คือ กระบวนการรับองความรู้และประยุกต์ใช้งาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
หัวใจของการจัดการความรู้ (KM)
1. ความรู้คือพลัง
2. ความสาเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์
3. จุดหมายปลายทางสาคัญของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การนาไปปฏิบัติ
4. นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือผู้ซึ่งทาให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่าจากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าวพอทาให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลาดับชั้นมาเริ่มแต่
ข้ อความแรกที่ ว่ า ความรู้ คื อพลั งหรื อความรู้ คื ออ านาจ ซึ่ งเป็ นข้ อความเป็ นที่ ยอมรั บที่ เป็ นสากล ทั้ งภาคธุ รกิ จ
เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรั บ ดั ง กล่ า วมาสู่ ก ารเน้ น ที่ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ข องคนว่ า มี ค วามส าคั ญ ในการ
ถ่ ายทอดความรู้ กว่ าเครื่ องมื อหรื อเอกสารใดและมั กกล่ าวถึ งว่ า แม้ ความรู้ จะถู กจั ดระบบและง่ ายต่ อการเข้ าถึ ง
ของบุ คคล ต่ าง ๆ ดี เพี ย งใดก็ ต าม ถ้ า มี ความรู้ เกิ ดความรู้ ขึ้ น แล้ ว หากไม่ น าไปใช้ ประโยชน์ ก็ ไ ม่ ใช่ จุ ดหมาย
ปลายทางของ ความรู้ และที่ ชั ดเจนก็ คื อ ประโยคสุ ดท้ ายที่ เ น้ นการน าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ เกิ ด มรรคผลมี
คุ ณค่ าประโยชน์ เป็ นรู ปธรรมว่ านั่ นเป็ นนิ ยามใหม่ ของผู้ ท าหน้ าที่ เป็ นผู้ จั ดการเลยที เดี ยว ดั งนั้ น อาจกล่ าวได้ ว่ า
หัวใจของ KM อยู่ที่การนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

