
ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) 

การจัดการความรู้ หรือ KM ซ่ึงท่ีย่อมาจากคําว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
ในส่วนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู  ่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผู้รู้ นําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภา พ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สํานักงาน ก.พ.ร.)  

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ท่ีจะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์เพ่ือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )  

ความหมายและรูปแบบของความรู้ 

ความรู้ คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ 
การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ท่ีมา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD 
DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม  

2. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของ
แต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่า ง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด หรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบ
นามธรรม 

ความหมายและรูปแบบของความรู้ 

ความรู้ คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด 
หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ท่ีมา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น 



VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม  

2. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่า ง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด หรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า 
ความรู้แบบนามธรรม 

ความหมายและรูปแบบของความรู้ 

ความรู้ คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด 
หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ท่ีมา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น 
VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม  

2. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่า ง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด หรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า 
ความรู้แบบนามธรรม 

ความหมายและรูปแบบของความรู้ 

ความรู้ คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การ
ปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ท่ีมา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD 
Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม  

2. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของ
แต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่า ง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด หรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบ
นามธรรม 



การกําหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

ก่อนท่ีจะมีจัดการความรู้ หรือทํา KM จะต้องมีการกําหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน ซ่ึง ขอบเขต KM 
เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆ ของความรู้ท่ีจําเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
ซ่ึงต้องการจะนํามากําหนดเป้าหมาย KM ซ่ึงแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทาง ในการกําหนดขอบเขตและ
เป้าหมาย 
KM เพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ  

แนวทางท่ี 1 เป็นความรู้ท่ีจําเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

แนวทางท่ี 2 เป็นความรู้ท่ีสําคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เก่ียวกับลูกค้า ประสบการณ์ความรู้ท่ีสั่งสมมา  

แนวทางท่ี 3 เป็นปัญหาท่ีองค์กรประสบอยู่ และสามารถนํา KM มาช่วยได้  

แนวทางท่ี 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางท่ี 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอ่ืนท่ีองค์กรเห็นว่า
เหมาะสม  

การกําหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

ก่อนท่ีจะมีจัดการความรู้ หรือทํา KM จะต้องมีการกําหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน ซ่ึง ขอบเขต KM เป็น
หัวเรื่องกว้าง ๆ ของความรู้ท่ีจําเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึง
ต้องการจะนํามากําหนดเป้าหมาย KM ซ่ึงแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทาง ในการกําหนดขอบเขตและเป้าหมาย 
KM เพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ  

แนวทางท่ี 1 เป็นความรู้ท่ีจําเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

แนวทางท่ี 2 เป็นความรู้ท่ีสําคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เก่ียวกับลูกค้า ประสบการณ์ความรู้ท่ีสั่งสมมา  

แนวทางท่ี 3 เป็นปัญหาท่ีองค์กรประสบอยู่ และสามารถนํา KM มาช่วยได้  

แนวทางท่ี 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางท่ี 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอ่ืนท่ีองค์กรเห็นว่าเหมาะสม  

แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM 

การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ มาช่วยในการตัดสินใจว่า ขอบเขต KM ใดท่ีองค์กรจะ
คัดเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น  

  ความสอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานต นเอง  

  ทําให้เกิดการปรับปรุงท่ีเห็นได้ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม  

  มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร 
ระยะเวลาดําเนินงาน ฯลฯ)  



  เป็นเรื่องท่ีต้องทํา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทํา  

  เป็นเรื่องท่ีผู้บริหารให้การสนับสนุน  

  เป็นความรู้ท่ีต้องนํามาจัดการอย่างเร่งด่วน  

  แนวทางอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรเห็นว่าเหมาะสม  

กระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู  ้ 

กระบวนการจัดการความรู้ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. และสถานบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เสนอให้ส่วนราชการนํามา
จัดทําแผนการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ขององค์กร มี 2 แนวคิด คือ 

1. แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
2. แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

เป็นกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงข้ันตอนท่ีทํา ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการ
ของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนในองค์กร ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้  

(1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การค้นหาและระบุให้ได้ว่า การท่ีองค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
องค์กร และ คนในองค์กรจําเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด เช่น อยู่ในเอกสาร 
ฐานความรู้ หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยู่ท่ีใครบ้าง เป็นต้น 

(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่ท่ีจําเป็นต่อองค์กร การแสวงหาความรู้จากภายนอก
องค์กร ( องค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับความรู้ท่ีต้องการเป็นพิเศษ) การรักษาความรู้เก่าท่ีมีอยู่และยังเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนการกําจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น  

(3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวางโครงสร้างความรู้ในองค์กรเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บค วามรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต  

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นมาตรฐาน โดย
ใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการนําความรู้ไปใช้ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วมา กข้ึน 

(5) การเข้าถึงความร้ คือ การกําหนดรูปแบบและวิธีการท่ีจะทําให้คนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การทําหนังสือเวียน การจัดทํา Website Web Board เป็นต้น  

(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การท่ีคนในองค์กรนําความรู้ท่ีมีอยู่มาแลกเปลี่ยนกัน ท้ังในรูปแบบท่ีจับต้อง
ได้ เช่น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบท่ีไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การจัดทีม
ข้ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอน
งาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น เป็นต้น  



(7) การเรียนรู้ คือ การท่ีคนในองค์กรนําองค์ความรู้ท่ีได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่ าง ๆ  
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
ๆ และนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร  

แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

เป็นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรท่ีต้องการจัดการความรู้ภ ายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายใน
องค์กร ท่ีจะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คนในองค์ก ร คือ ก ารเน้นให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดการความรู้ การแก้ไขกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่น 
การสร้างบรรยากาศท่ีเปิดกว้างให้โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และการส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น 
การประกาศนโยบายการจัดการความรู้ให้ทุกคนทราบ เป็นต้น  

2. การสื่อสาร เพ่ือทําให้ทุกคนในองค์กรอยากให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ใ นองค์กร โดยการเน้นทุกคน
เข้าใจถึงสิ่งท่ีองค์กรจะทํา ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับทุกคน และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ผ่านช่องทางการ
สื่อสารในรูปแบบต่าง เช่น จดหมายเวียน E-Mail Intranet เป็นต้น 

3. กระบวนการและเครื่องมือ เพ่ือทําให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในองค์กร และสามารถเข้าถึง ค้นหาและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากข้ึน โดยเน้นการพิจารณาความเหมาะสมกับชนิดของความรู้ ลักษณะ
ขนาดสถานท่ีตั้งองค์กร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากรท่ีมีอยู่ เช่น หากเป็นความรู้ท่ีเป็น
เอกสาร จับต้องได้ อาจใช้หนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ แต่ถ้าหากเป็น
ความรู้ท่ีต้องใช้ประสบการณ์ หรือใช้ประสาทสัมผัส อาจใช้การสอนงานระหว่างทํางาน หรือประสบการณ์โดยตรง
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ เป็นต้น  

4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจั ดการ
ความรู้ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องเก่ียวกับการกําหนดเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ และการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการฝึกอบรม / การเรียนรู้ ซ่ึงตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่ KM Implementation ชมุชนแห่งการเรียนรู้ (COP) 
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช้ IT เป็นต้น  

5. การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ และนําผลของการวัดมาปรับปรุงแผน
และการดําเนินการให้ดีข้ึน ตลอดจนนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็น ประโยชน์ของ
การจัดการความรู้  

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร  ่วมของ
บุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว 
การบูรณาการกับระบบท่ีมีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมท่ีทําในแต่ละช่วงเวลา  

 

 



แผนการจัดการความรู้ ... กุญแจสู่ความสําเร็จในการจัดการความรู้ในองค์กร  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย (Desire State) ท่ีกําหนด 

ข้ันตอนการจัดทําแผน KM  

(อ้างอิงจากคู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดย สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ) 

1. องค์กรจะต้องมีการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู้ หรือ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM 
(Desire State) ท่ีองค์กรต้องการเลือกทํา และต้องการจัดการความรู้ท่ีจําเป็นต้องมีในกระบวนงาน (Work 
Process) เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

2. เม่ือองค์กรได้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM 
(Desired State)แล้ว ให้นําหัวข้อเป้าหมาย KM ท่ีองค์กรต้องทํา มาจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) โดยการจัดทําแผนจะข้ึนอยู่กับความพร้อมขององค์กรท่ีทําให้เป้าหมา ย KM บรรลุผลสําเร็จ โดยการประเมิน
องค์กรของตนเองก่อนจัดทําแผน KM  

3. การประเมินองค์กรของตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการท่ีทําให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน - 
จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้ และนําผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งใน
การจัดทําแ ผน KM ให้ สอดรับกับเป้าหมาย KM ท่ีเลือกไว้ โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเอง
เรื่องการจัดการ ความรู้ท่ีเหมาะสมกับองค์กร ได้ดังนี้  

3.1) ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ KMAT (The Knowledge Management 
Assessment Tool : KMAT) ซ่ึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเร  ื่องการจัดการความรู้ 
และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือนี้แบ่ง
ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ 
หมวด 2 ภาวะผู้นํา 
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ 

3.2) ใช้วิธีอ่ืน ๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เช่น แบบสอบถาม รายงานผลการวิเคราะห์
องค์กร เป็นต้น 

การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว จะต้องเป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรเอง โดยอย่างน้อยจะต้องมีบุคลากร
ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามขอ บเขต KM และเป้าหมาย KM เข้าร่วมการประเมินองค์กรด้วย 



ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ จะต้องเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนกับขอบเขต KM 
และเป้าหมาย KM ซ่ึงจะทําให้การจัดทําแผนการจัดการความรู้สามารถสอดรับกับผลลัพธ์ ท่ีได้จากการประเมิน 
และส่งผลให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสําเร็จตามแผนท่ีกําหนด 

4. นําผลการประเมินตนเองท่ีได้ มาจัดทําแผนการจัดการความรู้ หรือ แผน KM ตามกระบวนการจัดการความรู้ 
และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ระบุถึง 

กิจกรรมต่าง ๆ ตาม กระบวนการจัดการความรู้ (7ข้ันตอน) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (6 
องค์ประกอบ)  

• วิธีการสู่ความสําเร็จ  

• ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

• เป้าหมาย  

• วัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้  

• งบประมาณดําเนินการ  

• ผู้รับผิดชอบการดําเนินการ  

ท้ังนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้จัดทํา แผนการจัดการความรู้ โดยมีการกําหนดขอบเขต KM หรือ
กําหนดองค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานเพ่ือ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ดังนี้ 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มุ่งเน้นการจัดการความรู้เก่ียวกับ 
"การส่งเสริม อปท. ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินให้เชื่อมโยงกับแผนชุมชน" 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นการจัดการความรู้เก่ียวกับ 
1. "การส่งเสริม อปท. ในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในท่ีสาธาร ณะเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน" 
2. " การตรวจติดตามการจัดระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" 

 


