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ความหมายของ "การจัดการความรู" (Knowledge Management: KM)

การจัดการความรู หรือ KM ซึ่งที่ยอมาจากคําวา “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองคความรู
ที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเป นผูรู นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภา พ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
0

(อางอิงจาก สํานักงาน ก.พ.ร.)
KM ไมใชเปาหมาย แตเปนเครื่องมือ ที่จะชวยใหมีการสราง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอนความรูที่เปน
ประโยชนเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชใน สถานการณตางๆ ไดทันเวลา และทันเหตุการณ จะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานของคนในองคกรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร และเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization )
ความหมายและรูปแบบของความรู
ความรู คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะความเขาใจ หรือ สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง
การคิด หรือ การปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
รูปแบบของความรู มี 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีการตาง
ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อตางๆ
เชน VCD DVD Internet เทป เปนตน และบางครั้งเรียกวา ความรูแบบรูปธรรม
2. ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตา ง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูด หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ ประสบการณ แนวความคิด
บางครั้งจึงเรียกวา ความรูแบบนามธรรม
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การกําหนดขอบเขตและเปาหมายของการจัดการความรู
กอนที่จะมีจัดการความรู หรือทํา KM จะตองมีการกําหนดขอบเขต และเปาหมาย KM กอน ซึ่ง ขอบเขต KM
เปนหัวเรื่องกวาง ๆ ของความรูที่จําเปนและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริห ารราชการแผนดิน
ซึ่งตองการจะนํามากําหนดเปาหมาย KM ซึ่งแตละองคกรสามารถใชแนวทาง ในการกําหนดขอบเขตและ
เปาหมาย
KM เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรูขององคกร ได 4 แนวทาง คือ
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แนวทางที่ 1 เปนความรูที่จําเปนและสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรขององคกร
แนวทางที่ 2 เปนความรูที่สําคัญตอองคกร เชน ความรูเกี่ยวกับลูกคา ประสบการณความรูที่สั่งสมมา
แนวทางที่ 3 เปนปญหาที่องคกรประสบอยู และสามารถนํา KM มาชวยได
แนวทางที่ 4 เปนแนวทางผสมกันระหวางแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเปนแนวทางอื่นที่องคกรเห็นวา
เหมาะสม
แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM
การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใชแนวทางตอไปนี้ มาชวยในการตัดสินใจวา ขอบเขต KM ใดที่องคกรจะ
คัดเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูขององคกร เชน
 ความสอดคลองกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตรในระดับของหนวยงานต นเอง
 ทําใหเกิดการปรับปรุงที่เห็นไดชัดเจน หรือเปนรูปธรรม
 มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพรอมดานคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองคกร
ระยะเวลาดําเนินงาน ฯลฯ)
 เปนเรื่องที่ตองทํา คนสวนใหญในองคกรตองการใหทํา
 เปนเรื่องที่ผูบริหารใหการสนับสนุน
 เปนความรูที่ตองนํามาจัดการอยางเรงดวน
 แนวทางอื่น ๆ ที่องคกรเห็นวาเหมาะสม
กระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลงเพือ่ สนับสนุนการจัดการความรู ◌้
กระบวนการจัดการความรู ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. และสถานบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ เสนอใหสวนราชการ
นํามาจัดทําแผนการจัดการความรู และสอดคลองกับขอบเขตและเปาหมาย KM ขององคกร มี 2 แนวคิด คือ
1. แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)
2. แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)

เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทํา ใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรือ
พัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นในองคกร ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การบงชี้ความรู คือ การคนหาและระบุใหไดวา การที่องคกรจะบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของ
องคกร และ คนในองคกรจําเปนตองรูอะไรบาง ขณะนี้มีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด เชน อยูในเอกสาร
ฐานความรู หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยูที่ใครบาง เปนตน
(2) การสรางและแสวงหาความรู โดยการสรางความรูใหมที่จําเปนตอองคกร การแสวงหาความรูจากภายนอก
องคกร ( องคกรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรูที่ตองการเปนพิเศษ) การรักษาความรูเกาที่มีอยูและยังเปน
ประโยชนตอองคกร ตลอดจนการกําจัดความรูที่ใชไมไดแลว เปนตน
(3) การจัดการความรูใหเปนระบบ คือ การวางโครงสรางความรูในองคกรเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ
ความรูอยางเปนระบบในอนาคต
(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารใหเปนมาตรฐาน
โดยใชรูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําความรูไปใชได

อยางสะดวกรวดเร็วมากขึน้
(5) การเขาถึงความร คือ การกําหนดรูปแบบและวิธีการที่จะทําใหคนในองคกร สามารถเขาถึงความรูไดใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม การทําหนังสือเวียน การจัดทํา Website Web Board เปนตน
(6) การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ การที่คนในองคกรนําความรูที่มีอยูมาแลกเปลี่ยนกัน ทั้งในรูปแบบที่จับ
ตองได เชน เอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไมสามารถจับตองได เชน
การจัดทีมขามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแหงการเรียนรู การใชระบบพี่
เลี้ยงเพื่อสอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น เปนตน
(7) การเรียนรู คือ การที่คนในองคกรนําองคความรูที่ไดรับมาในรูปแบบและวิธีการต าง ๆ
ไปใชในการปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรูและสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเรียนรูและ
ประสบการณใหม ๆ และนําไปสูการสรางองคความรูใหมในองคกร

แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เปนกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภ ายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอม
ภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้
1. การเตรียมความพรอมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของคนในองคก ร คือ ก ารเนนใหผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในการจัดการความรู การแกไขกฎระเบียบใหมี
ความยืดหยุน การสรางบรรยากาศที่เปดกวางใหโอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และการสงเสริมการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ เชน การประกาศนโยบายการจัดการความรูใหทุกคนทราบ เปนตน
2. การสื่อสาร เพื่อทําใหทุกคนในองคกรอยากใหความรวมมือในการจัดการความรูใ นองคกร โดยการเนนทุก
คนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน และแตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร ผานชอง
ทางการสื่อสารในรูปแบบตาง เชน จดหมายเวียน E-Mail Intranet เปนตน
3. กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อทําใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลความรูในองคกร และสามารถเขาถึง คนหาและ
แลกเปลี่ยนขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเนนการพิจารณาความเหมาะสมกับชนิดของความรู
ลักษณะขนาดสถานที่ตั้งองคกร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร และทรัพยากรที่มีอยู เชน หากเปน
ความรูที่เปนเอกสาร จับตองได อาจใชหนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือในการเขาถึง
ความรู แตถาหากเปนความรูที่ตองใชประสบการณ หรือใชประสาทสัมผัส อาจใชการสอนงานระหวางทํางาน
หรือประสบการณโดยตรงเปนเครื่องมือในการเขาถึงความรู เปนตน
4. การฝกอบรมและการเรียนร ู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู โดยคํานึงถึงความสอดคลองเกี่ยวกับการกําหนดเนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ และการประเมินผลและ
การปรับปรุงการฝกอบรม / การเรียนรู ซึ่งตัวอยางหลักสูตร ไดแก KM Implementation ชุมชนแหงการ
เรียนรู (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช IT เปนตน

5. การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม และนําผลของการวัดมาปรับปรุง
แผนและการดําเนินการใหดีขึ้น ตลอดจนนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็น
ประโยชนของการจัดการความรู
6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวนร วมของ
บุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองดานความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะ
ยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู การปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา
แผนการจัดการความรู ... กุญแจสูความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เปนแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรมตาง
ๆ เพื่อใหองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย (Desire State) ที่กําหนด
ขั้นตอนการจัดทําแผน KM
(อางอิงจากคูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู โดย สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ)
1. องคกรจะตองมีการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู หรือ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย
KM (Desire State) ที่องคกรตองการเลือกทํา และตองการจัดการความรูที่จําเปนตองมีในกระบวนงาน (Work
Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรขององคกร
2. เมื่อองคกรไดตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)แลว ใหนําหัวขอเปาหมาย KM ที่องคกรตองทํา มาจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) โดยการจัดทําแผนจะขึ้นอยูกับความพรอมขององคกรที่ทําใหเปาหมา ย KM บรรลุผลสําเร็จ โดยการ
ประเมินองคกรของตนเองกอนจัดทําแผน KM
3. การประเมินองคกรของตนเองเรื่องการจัดการความรู เปนกระบวนการที่ทําใหทราบถึงความพรอม (จุดออน
- จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู และนําผลการประเมินดังกลาวมาใชเปนขอมูลสวน
หนึ่งในการจัดทําแ ผน KM ให สอดรับกับเปาหมาย KM ที่เลือกไว โดยองคกรสามารถเลือกวิธีการประเมิน
องคกรตนเองเรื่องการจัดการ ความรูที่เหมาะสมกับองคกร ไดดังนี้
3.1) ใชวิธีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู KMAT (The Knowledge
Management Assessment Tool : KMAT) ซึ่งเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชในการประเมินองคกรตนเองในเร ื่
องการจัดการความรู และใหขอมูลกับองคกรวามีจุดออน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรูเรื่อง
ใดบาง โดยเครื่องมือนี้แบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู
หมวด 2 ภาวะผูนํา
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู
3.2) ใชวิธีอื่น ๆ ในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู เชน แบบสอบถาม รายงานผล
การวิเคราะหองคกร เปนตน
การประเมินองคกรตนเองดังกลาว จะตองเปนการระดมสมองกันภายในองคกรเอง โดยอยางนอยจะตองมี
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามขอ บเขต KM และเปาหมาย KM เขารวมการประเมินองคกรดวย

ผลลัพธที่ไดจากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู จะตองเปนขอมูลที่เกี่ยวของอยางชัดเจนกับขอบเขต
KM และเปาหมาย KM ซึ่งจะทําใหการจัดทําแผนการจัดการความรูสามารถสอดรับกับผลลัพธ ที่ไดจากการ
ประเมิน และสงผลใหเปาหมาย KM บรรลุผลสําเร็จตามแผนที่กําหนด
4. นําผลการประเมินตนเองที่ได มาจัดทําแผนการจัดการความรู หรือ แผน KM ตามกระบวนการจัดการ
ความรู และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใหระบุถึง

