
การจัดการความรู 
( Knowledge  Managemen, KM ) 

 
เปนกระบวนการในการนําความรูที่มีอยูหรือเรียนรูใหมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรโดยผาน
กระบวนการตางๆ เชน การคนหาสรางใหม รวบรวมจดัเกบ็ใหเปนระบบ มีการถายทอดแลกเปลี่ยน วิเคราะห 
สังเคราะห ยกระดับความรูใหม และประยกุตใชความรู 

 
แนวคิดเก่ียวกบัความรู 

ความรู  คือ  ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ ส่ิงที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด
หรือการปฏิบัติองควิชาในแตละสาขา (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)  
ความรู  คือ สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรูอ่ืนจนเกิดเปนความเขาใจและ
นําไปใชในการสรุปและการติดสินใจในสถานการณตาง ๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา (Hideo yamazaki)      
 
                                                                              ปรามิดแสดงลําดับขั้นของความรู 
 

            
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรที่ฝงอยในตัวคน 

ขอมูล 
Data 

ขอมูลดิบ ขอเท็จจริง หรือ   
ตัวเลขตาง ๆ ที่ยังมไิด      
มีการวิเคราะหแปลความ 

สารสนเทศ 
Information 

ความรู 
Knowledge 

สารสนเทศที่ผานกระบวนการ
สังเคราะห วิเคราะห เปรียบเทียบ 
เชื่อมโยง จนเกิดความเขาใจ 

นําไปใชประโยชนในการตัดสินใจ 
ขอมูลที่ผาน
กระบวนการ

ปญญา 
Wisdom 

ก.พ.ร.   :  การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให
เปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูมทัง้ปฏิบัติงานไดอยางมีประ
สิทธิอันจะสงผลใหองคการมีความสามารถในเชิงแขงขนัสูงสุด
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ความรู  แยกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1) ความรูฝงลึกท่ีอยูในตัวบุคคลหรือความรูท่ีไมปรากฏชัดแจง (Tacit Knowledge)  

เปนความรูที่อยูในสมอง ใจ และมือของแตละบุคคล เกิดจากประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรคตาง ๆ 
ซึ่งสื่อสารหรือถายทอดในรูปตัวเลข สูตร หรือลายลักษณอักษรไดยาก ความรูนี้สามารถพัฒนาและ
แบงปนกันไดเปนความรูที่กอใหเกิดการไดเปรียบในการแขงขัน 

2) ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) 
เปนความรูที่เปนเหตุผล มักเปนความรูสากล สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบ หนังสือ 
ตํารา คูมือ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ วีดีโอ Electronic file ซีดี – รอม อินเทอรเน็ต ฐานขอมูล 
และรายงานตาง ๆ ซ่ึงทําใหคนสามารถเขาถึงไดงาย 
 

เปาหมายของการจัดความรู 

1) พัฒนางาน  ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 
2) การพัฒนาคน  ในที่นี้หมายถึง พัฒนาผูปฏิบัติงานไมวาจะเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ แตที่

ไดรับประโยชนมากที่สุดคือ เจาหนาที่ช้ันผูนอยและระดับกลาง 
3) การพัฒนา “ฐานความรู” ขององคกร  เปนการเพิ่มพูนทุนความรูหรือทุนปญญาขององคกร ซ่ึงจะชวยทํา

ใหองคกรมีศักยภาพในการฟนฝาความยากลําบากหรือความไมแนนอนในอนาคตไดดีขึ้น 
4) การพัฒนา “องคกร” ไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
 

ประโยชนของการเรียนรู 

• สรางนวตักรรม โดยการสงเสริมใหแสดงความคิดเหน็อยางเต็มที ่

• เพิ่มคุณภาพการบริการลูกคา  โดยการลดเวลาการตอบกลับ 

• ลดอัตราการลาออก โดยการใหความสําคัญกับความรูของพนักงานและใหคาตอบแทนและรางวัลที่เหมาะสม 

• ลดเวลาการบริหารและลดคาใชจาย โดยกําจัดกระบวนการที่ไมสรางคุณคาใหกับงาน 

• ปรับปรงุประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตใหกับทุกสวนขององคกร 
 

องคประกอบหลักของการจัดความรู 
1) คน  ซ่ึงถือวาสําคัญที่สุด เพราะเปนทั้งแหลงความรูและเปนทั้งแหลงรวมความรูและเปนผูนําความรู ไปใช

ใหเกิดประโยชน 
2) สังคม – วัฒนธรรม และองคกร เพราะเปนสภาพแวดลอมที่จะเอื้ออํานวยตอการจัดการความรู 
3) ระบบการจัดการความรู หรือกระบวนการความรู (Knowledge Process) เปนการบริหารจัดการเพื่อนํา

ความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมใหม ๆ 
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4) เทคโนโลยี เปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้ง นําความรูไปใชไดอยางงาย
และรวดเร็วขึ้น 

 
ทีมจัดการความรู 

1. ผูบริหารสูงสุด (CEO) ควรเปนผูเริ่มกิจกรรมจัดการความรู โดยกําหนดตัวบุคคลที่จะทําหนาที่ “คุณเอื้อ 
(ระบบ)” ของ KM ซ่ึงควรเปนผูบริหารระดับสูง 

2. ผูบริหารความรู “คุณเอ้ือ” (Chief Knowledge Officer – CKO)  ไดแก ผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่ 3 
ประการ คือ 

• กําหนดเปาหมายขององคกร หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศนเกี่ยวกับการจัดการความรูขององคกร 

• สรางบรรยากาศและกฎเกณฑกติกา ขององคกรใหเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

• คอยจับ “ความรูที่ทรงคุณคา” และนํามาสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดการตีความตอเนื่อง เกิดบรรยากาศ

ที่นาตื่นเตน เราใจ และภาคภูมิใจ ช่ืนชม ยกยอง ในผลสําเร็จและใหรางวัลที่อาจไมเนนสิ่งของ              
แตเนนการสรางความภูมิใจในความสําเร็จ 

3. คุณอํานวย  (Knowledge Facilitator – KF) เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู                   
เปนนักจุดประกายความคิด เปนนักเชื่อมโยง ระหวางผูปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผูบริหาร (“คุณเอื้อ”)               
เชื่อมโยงระหวาง “คุณกิจ” ตางกลุมภายในองคกร และเชื่อมโยงการจัดการความรูในองคกรภายนอกองคกร 

4. ผูปฏิบัติจัดการความรู “คุณกิจ” (Knowledge practitioner) เปนผูดําเนินกิจกรรมการจัดความรูประมาณ
รัอยละ 90 – 95 ของทั้งหมด เปนผูที่มีความรู (Explicit Knowledge & Tacit Knowledge ) และเปนผูที่ตอง
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สร าง แปลง ความรูเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว 

5. คุณประสาน (Network Manager )  
เปนผูคอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรูระหวางหนวยงาน ทําหนาที่หลักเกี่ยวกับการ
ตีความ และแปลงความรูฝงลึกใหเปนความรูที่เปดเผย จับตองได และนําไปปฏิบัติไดงาย ใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กว างขึ้น เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรูและยกระดับความรูแบบ

ทวีคูณและเชื่อมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงกับเจาหน าที่ระดับปฏิบัติการ

 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

มีหลายรูปแบบ ที่เปนที่นิยมใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ไดแก 
รูปแบบที่ 1 โมเดลการจัดการความรู : วงจรเรียนรู ยกกําลังสาม บวก ควา (ดร. ประพันธ   ผาสุกยืด) 
 เปนการเรียนรูในทุกขั้นตอนของการทํางาน ตั้งแต กอนเร่ิมงาน จะตองมีการศึกษาทําความ
เขาใจในสิ่งที่กําลังจะทํา จะเปนการเรียนรูดวยตนเองหรืออาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน (Peer Assist) 
มิวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ที่ใชไดผลพรอมทั้งคนหาเหตุผลดวยวาเปนเพราะอะไร และจะสามารถนําส่ิงที่ได
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เรียนรูนั้นมาใชกับงานทีกําลังจะทํานี้ไดอยางไร ในระหวางที่ทํางาน  จะตองมีการทบทวน  (Reviwe)                  
การทํางานอยูตลอดเวลาในทุก ๆ ขั้นตอน หรือใชเครื่องมือที่เรียกวา After Action Review (AAR)  
โดยใชคําถาม  4 ขอ หม่ันตรวจสอบอยูเสมอ คือ  

1. ส่ิงที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการทํางาน คือ อะไร 
2.  ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร   
3. ทําไมจึงแตกตาง 
4.  ส่ิงที่ไดเรียนรูและวิธีการลดความแตกตาง และสามารถนําไปใชทบทวน  เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานหรือ

เมื่อจบโครงการ (ไมควรเกิน 2 – 3 สัปดาห) 
การเรียนรูทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ถือวาเปนหัวใจของกระบวนการเรียนรูที่เปนวงจรอยูตรงกลางของโมเดลการจัดการ
ความรูนั่นเอง 
 
รูปแบบที่ 2 MODEL KM ฉบับปลาทู ของ นพ.วิจารณ  พาณิช 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 “คุณเอื้อ” 
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รูปแบบที่ 3 ตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ซ่ึงเปนที่ปรึกษาใหสํานักงาน ก.พ.ร. จดัทําโครงการ
พัฒนาสวนราชการ ใหเปนองคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรูในสวนราชการ มีกระบวนการความรู 
(Knowledge Process) ดังนี ้
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  การประมวลผลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement 

7.  การเรียนรู (Learning) 

1.  การคนหาความรู (Knowledge Identification 

2.  การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

3.  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization 

5.  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

6.  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) 
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ปจจัยแหงความสาํเร็จ 
 

• ผูบริหาร 

• บรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร 

• การสื่อสาร 

• เทคโนโลยีที่เขากับพฤติกรรมและทํางาน 

• การใหความรูเรื่องการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยี 

• แผนงานชัดเจน 

• การประเมินผลโดยใชตัวช้ีวดั 

• การสรางแรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พระราชกฤษฎีกาวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการบรกิารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2549 

 
“มาตรา 11  สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อให 
มีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกต ใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอ สถานการณ 
รวมทั้ งตองสงเสริมและพัฒนาความรูสามารถ  สรางวิ สัยทัศนและ
ปรับเปลี่ ยนทัศนคติของข าราชการในสังกัด  ให เปนบุคลากร  ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน”
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กรุงเทพมหานครไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อรับเงินรางวัล              
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยใหมีการประเมินผลเรื่อง การบริหารจัดการความรูภายในหนวยงาน 
(Knowledge Management, KM) ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนจัดการความรู          
แกบุคลากรในหนวยงาน และสํานักงาน ก.ก. ไดจัดอบรมแนวทางและวิธีการจัดการความรูในหนวยงาน             
แกเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2550 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เพื่อใหหนวยงานและสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย จัดทาํคาํรบัรอง
การปฏิบัติราชการ จัดทําแผน/โครงการจัดการความรูในหนวยงานตามแนวทางที่กําหนดในตัวช้ีวัดที่ 4.2          
และสงใหสํานักงาน ก.ก. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงกรุงเทพมหานครไดกําหนดกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไว 4 มิติ ดังนี้ 

มิติท่ี 1 
              ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
มิติท่ี 2 

                ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
มิติท่ี 3 

              ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
มิติท่ี 4 

                ดานการพัฒนาองคกร 
ซ่ึงสํานักการแพทย จะอยูในมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการความรูในองคการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนจัดการความรู แกบุคลากรในหนวยงาน  
น้ําหนักรอยละ 3 
 

เกณฑการใหคะแนน  
ประเมินจากขั้นตอนการดําเนินงาน จํานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  หนวยงานมีการประเมินองคการตนเองเรื่อง การจัดการความรูเพื่อทราบถึง

ความพรอมหรือความตองการของหนวยงาน     ในการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถปฏิบัติงาน          
ใหบรรลุตามยุทธศาสตรของหนวยงาน 

ขั้นตอนที่ 2 นําผลลัพธจากการประเมินองคการมากําหนดแผน/โครงการการจัดการความรู
โดยแสดงรายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรมตางๆ เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 

 
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดทีมงานบริหารจัดการความรูโดยใหหัวหนาหนวยงานเปนหัวหนาทีม  

เพื่อผลักดันใหหนวยงานดําเนินการตามแผน/โครงการการจัดการความรู และมีการแบงงานอยางชัดเจน 
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ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการใหหนวยงานเปนองคการแหงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมตาม
กิจกรรมที่กําหนดเชน การจัดมุมความรู หองสมุด บอรด ศูนยบริการเพื่อรวบรวมความรูภายในหนวยงาน     
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลสําเร็จของการบริหารแผนจัดการความรูเปนระยะ ๆ เพื่อนําปญหา
อุปสรรคมาปรับแผน / โครงการการจัดการความรูเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
การดําเนินการจัดการความรูภายในหนวยงาน 
 

1. ใหหนวยงานประเมินองคการตนเอง เร่ืองการจัดการความรูตามกลยุทธ ในแผนปฏิบัติ             
ราชการประจําป ของหนวยงาน ซ่ึงมีสวนสําคัญในการสนับสนุนความสําเร็จตามกลยุทธ หรืองานประจําของ
หนวยงาน โดยพิจารณาตามความจําเปนเรงดวน หรือเปนความตองการของบุคลากรในหนวยงาน ทั้งนี้             
ใหมีการระดมสมองจากบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อกําหนดขอบเขตหรือหัวเร่ืองกวาง ๆ ของความรูที่จําเปน          
ตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยผูบริหารหนวยงานตองมีสวนรวมในการประเมินองคการ รวมทั้งผลักดัน
ใหแผนจัดการความรูในหนวยงานบรรลุผลสําเร็จ (ผูบริหารของหนวยงานเปนหัวหนาทีม / KM Team) 

2. จากการวิเคราะหหรือประเมินองคการในขอ 1 ใหหนวยงานเลือกขอบเขตหรือหัวเร่ืองความรู
ที่มีความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวน และนํามาจัดทําแผนหรือโครงการจัดการความรู 1 หัวเร่ืองเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ 

3. กําหนดเปาหมายการดําเนินการใหสอดคลองกับหัวเร่ืองที่เลือกในขอ 2 ทั้งนี้ตองสามารถ           
วัดผลไดเปนรูปธรรม 

4. จัดทําแผน / โครงการจัดการความรูภายในหนวยงานใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด
พรอมลงรายละเอียดของแผน/โครงการ ตามแบบฟอรมท่ี 1 และแบบฟอรมท่ี 2 

5. บริหารแผนจัดการความรูภายในหนวยงานตามกิจกรรมทีกําหนดใหบรรลุเปาหมาย 
6. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนจัดการความรู เพื่อปรับปรุงแผนใหเกิดประสิทธ ิภาพและ

ประสิทธิผล 

 
***  ใหหนวยงานดําเนินการตามแนวทางและเกณฑการใหคะแนนในตัวช้ีวัดที่ 4.2 ตามคูมือแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
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