การจัดการความรู ้ (KM) คืออะไร?
การจัดการความรู ้ (KM): ตัวช่วยของผูป้ ฏิบตั ิงาน–ผูบ้ ริหารในทุกองค์กร ความรู ้ นัน้ หมายถึง ความรูท้ ่ีใช้ในการ
ทางานภายในองค์กร ดังนัน้ ผูใ้ ดทางานในองค์กรใด ไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานหรือผูบ้ ริหารก็ตอ้ งมีสว่ นในการจัดการความรู ้
อาจจะอยูใ่ นฐานะที่เป็ น เครื่องมือ หรือ "ตัวช่วย” ให้สามารถทางานได้มากขึน้ และดีขนึ ้ โดยการสร้างความมั่นใจ สะดวก ง่าย
รวดเร็วมากยิ่งขึน้ ซึง่ ผลที่ตามมาคือ องค์กรอยูร่ อดและเติบโตอย่างยั่งยืนใน
สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูงอย่างในปั จจุบนั

ทาไมต้องมีตวั ช่วย"การจัดการความรู ”้

โลกยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เช่น สารสนเทศ ความรู ้ เทคโนโลยี การตลาด ความ
ต้องการของลูกค้า คูแ่ ข่ง ฯลฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญๆ สินค้าและการผลิตที่ตอ้ งพึง่ พาความรูแ้ ละสารสนเทศ เช่น
สินค้าไฮเทคต่างๆ มีความสาคัญทัง้ ด้านคุณค่าและมูลค่ามากกว่าสินค้าและการผลิตที่พง่ึ พาแรงงาน เครื่องจักร และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าและการผลิตที่ตอ้ งพึ่งพาความรูแ้ ละสารสนเทศ เช่น สินค้าไฮเทคต่างๆ มีความสาคัญทัง้ ด้านคุณค่า
และมูลค่ามากกว่าสินค้าและการผลิตที่พง่ึ พาแรงงาน เครื่องจักร และทรัพยากรธรรมชาติ ความคิดสร้างสรรค์ใช้สร้างความ
ได้เปรียบได้ดีกว่าการใช้ทนุ การสร้าง การกระจาย และการใช้ความรู ้ ซึง่ อาจเรียกรวมกันว่าการจัดการความรู ้ กลายเป็ นตัว
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจยุคปั จจุบนั เพื่อให้เกิดการเติบโต สร้างความมั่งคั่ง และสร้างงานในทุกรู ปแบบ

รูจ้ กั ตัวช่วย "การจัดการความรู ”้ และ "ความรู ”้
ความรูม้ ี 2 ยุค ความรูท้ ่ีเราคุน้ เคยกันเป็ น ความรูย้ คุ ที่ 1 แต่ความรูท้ ่ีเน้นในเรื่องการจัดการความรูเ้ ป็ นความรูย้ คุ
ที่ 2 ความรูย้ คุ ที่ 1 เป็ นความรูท้ ่ีสร้างขึน้ โดยนักวิชาการ มีความเป็ นวิทยาศาสตร์ เน้นความเป็ นเหตุเป็ นผล พิสจู น์ได้โดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิชาการ มีการจาแนกแยกแยะ เป็ นความรูเ้ ฉพาะสาขาวิชาการ เป็ นความรูท้ ่ีเน้นความลึก ความเป็ น
วิชาการเฉพาะด้าน ความรูย้ คุ ที่ 2 เป็ นความรูท้ ่ีผกู พันอยูก่ บั งานหรือกิจกรรมของบุคคลและองค์กร เป็ นความรูท้ ่ีใช้งานและ
สร้างขึน้ โดยผูป้ ฏิบตั ิงานหรือกลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิงานเอง โดยอาจสร้างขึน้ จากการ เลือกเอาความรูเ้ ชิงทฤษฎี หรือความรูจ้ ากภายนอก
มาปรับแต่งเพื่อการใช้งาน หรือสร้างขึน้ โดยตรงจาก ประสบการณ์ในการทางาน ความรูเ้ หล่านีม้ ีลกั ษณะบูรณาการและมี
ความจาเพาะต่อบริบทของงาน กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิงาน หน่วยงาน และองค์กรนัน้ ๆ (นพ.วิจารณ์ พาณิช)

ความรูอ้ าจแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ

1. ความรู ท้ ่ีชด
ั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรูท้ ่ีเป็ นเหตุเป็ นผล ผ่านการ วิเคราะห์สงั เคราะห์จนเป็ นหลัก

ทั่วไป ไม่ขนึ ้ อยู่กบั บริบทใดโดยเฉพาะ สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสารและ
รายงานต่างๆ ซึ่งทาให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็ นความรูท้ ่ีไม่คอ่ ยสาคัญต่อความได้เปรียบในการแข่งขันเพราะใครๆ ก็เข้าถึง
ได้
2. ความรู ท้ ่ีฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ท้ ่ีอยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล อาจอยูใ่ นใจ (ความเชื่อ

ค่านิยม) อยูใ่ นสมอง (เหตุผล) อยูใ่ นมือและส่วนอื่นๆ ของ ร่างกาย (ทักษะ) เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู ้ หรือพรสวรรค์
ต่างๆ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั บริบทใดบริบทหนึ่งโดยเฉพาะ สื่อสารหรือถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณ์ อักษรได้ยาก
พัฒนาและแบ่งปั นกันได้ เป็ นความรูท้ ่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ความรูใ้ นองค์กรส่วนใหญ่จะเป็ นความรูท้ ่ีฝังใน
ตัวคน เปรียบเทียบเป็ นอัตราส่วนกับความรูท้ ่ีชดั แจ้ง
อาจได้เป็ น 80 : 20 ซึง่ เปรียบเทียบได้กบั ภูเขานา้ แข็ง ส่วนที่โผล่พน้ นา้ ขึน้ มาเปรียบเสมือนความรูท้ ่ีชดั แจ้ง
เป็ นส่วนที่นอ้ ยมาก ประมาณ 20 % ของทัง้ หมด ในขณะที่สว่ นที่จมอยูใ่ ต้นา้ ซึ่งเปรียบเสมือนความรูท้ ่ีฝัง
ในตัวคน เป็ นส่วนที่ใหญ่มาก ประมาณ 80 % ของทัง้ หมด (ดังภาพที่ 1)

รูจ้ กั วิธีใช้ตวั ช่วย "การจัดการความรู”้
การสารวจองค์กรในต่างประเทศ พบว่า ความรูส้ ว่ นใหญ่กระจายอยูใ่ นบุคลากรคือ 42 % รองลงมาอยูใ่ น
เอกสาร (กระดาษ) 26 % อยูใ่ นเอกสาร (อิเล็กทรอนิก) 20 % และอยูใ่ นระบบฐานข้อมูล ระบบ เครือข่ายอินทราเน็ต
อินเตอร์เน็ต 12 % ส่วนในประเทศไทยคาดว่า ความรูจ้ ะอยูใ่ นบุคลากรถึง 70-80 % เพราะการบันทึกในเอกสารและระบบ
สารสนเทศยังไม่แพร่หลายเท่ากับต่างประเทศการจัดการความรูจ้ งึ ให้ความส าคัญกับการจัดการความรูท้ ่ีฝังในตัวคน (Tacit
knowledge) มากที่สด
ุ

