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KM คืออะไร ? 
 
 การจัดการความรู หรือ Knowledge Management คือ การรวบรวมความรูที่มีอยูกระจัด
กระจายในองคกรมาจัดระบบ และ พัฒนาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ โดยจัดชองทางการเขาถึง
ความรูใหสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงเพื่อใหบุคลากรนําความรู ไปพัฒนาการ ปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด    
 
 เร่ืองของการจัดการความรูที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ถาผูบริหารสูงสุดขององคกรให
ความสําคัญก็สามารถรับประกัน ความสําเร็จได 100% 
 
 KM เปนตัวยอมาจากคําเต็มวา Knowledge Management แปลเปนภาษาไทย ตรงๆ วา “การ
จัดการความรู” เร่ืองการ จัดการความรูในองคกรเปนเรื่องที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหทุก สวน
ราชการตองดําเนินการซึ่งเปนไปตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 โดยกําหนดใหเปนตัวช้ีวัดในการทํา คํารับรองการปฏิบัติ  ิราชการ
ประจําปมาเปนเวลา 3 ป แลว คือ ตั้งแตป 2547 – 2549 แมจะดําเนินการกันมาอยาง ตอเนื่อง 3 ป แต
สวนราชการทั้งหลายก็ยังขาดองคความรู ในการจัดการความรูใหเปนระบบตามหลัก วิชาการ 
เพราะ เปาหมายหลักของการจัดการความรูก็คือ ตองทําใหคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู ที่มีอยู
ไดอยางทั่วถึงและมากที่สุด เพื่อนําความรูนั้นไปใช  ในการมาการจัดการความรูในองคกรของ สวน
ราชการตางๆ ยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เนื่องจากยังขาดองคความรูตามหลักวิชาการที่จะ 
ดําเนินการตามขั้นตอนใหเปนระบบ ทําใหสวนราชการทั้งหลาย ใหความสําคัญกับรูปแบบของการ 
จัดการความรูโดยการฝกอบรม (Training) เปนสวนใหญ ซ่ึงรูปแบบดังกลาวตองใช งบประมาณสูง 
จึงเปนปญหาในทางปฏิบัติของทุกสวนราชการ  
 
 ตอมา ในป 2549 สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไปจัดจาง สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติใหจัดวาง
ระบบในเรื่องของการจัดการความรู และกําหนดเปนตัวช้ีวัดใน มิติที่ 4 ของการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป 2549 ทําใหในปนี้ทุกสวนราชการมี ทิศทาง ในการจะดําเนินการจัดการ
ความรูใหเปน ระบบ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น กอนจะเลาใหทานผูอาน ทราบวาวิธีการจัดการ ความรูใน
องคกรมีขั้นตอนอยางไร ถาเราจะทําเราจะเริ่มตนตรงไหน อยางไรนั้น ขอนําความหมายของคําวา 
“ความรู” ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 มาบอก กลาวใหทราบเพื่อความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น พจนานุกรมฯใหนิยามวา “ความรู” คือ ส่ิงสั่งสมมาจาก การศึกษาเลาเรียน การคนควา 
หรือ ประสบการณ รวมทั้ง ความสามารถเชิงปฏิบัต  ิและทักษะ ความ เขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับ
มาจากประสบการณ ส่ิงที่ไดรับจากการ ไดยิน ไดฟง การคิด หรือ การ ปฏิบัติองควิชาในแตละ
สาขา 
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 ความรูจําแนกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ความรูที่ฝงอยูในคน ( Tacit Knowledge) และ
ความรูที่ชัดแจง ( Explicit Knowledge ) ความรูที่ฝงอยูในคนคือ ประสบการณ ทักษะ พรสวรรค 
เทคนิค การทํางานที่ส่ังสมมาจนชํานาญไมมีในตํารา สวนความรูที่ชัดแจงคือ ความรูที่สามารถจับ
ตองได เชน หนังสือ เอกสาร รายงาน ซีดี เทป เปนตน เมื่อเทียบความรู 2 ประเภทแลว พบวา อัตรา
ความรูที่ฝงอยูในคนมากกวาความรูที่ชัดแจงเปน อัตราสวน 80 : 20 คงพอทราบคราวๆแลววา 
ความรูคืออะไร มีกี่ประเภท ตอนนี้จะขอเลาถึงวิธีการจัดการความรูใหเปนระบบ ใหบุคลากร
สามารถ นําความรูนั้นมาใช ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพได ในป 2549 เมื่อสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ มาวางระบบเรื่องนี้  ีใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทําใหสวนราชการมีการจัดการความรูตาม
ขั้นตอนที่เปนระบบ โดยเริ่มจาก  
 
ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู  
 หนวยงานตองสํารวจความรูที่บุคลากรจําเปนตองใชเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมาย โดย
สํารวจวา เราตองการความรูอะไร และที่มอียูเพียงพอหรือไม 
 
ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู  
 เมื่อสํารวจแลวเหน็วาความรูที่มีอยูไมเพยีงพอ ก็ตองไปแสวงหามาเพิม่เติมใหไดครบถวน
สมบูรณ มากที่สุด  
 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ  
 เมื่อไดความรูมาเพียงพอแลวก็นํามาจัดหมวดหมูใหชัดเจน และจัดเกบ็ไวในรูปแบบตางๆ 
ทั้ง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เปนตน 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู  
 ตองนําความรูที่จัดเก็บเปนหมวดหมูไวแลวมาทบทวน กล่ันกรอง ใหมคีวามทันสมัย 
 
ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู  
 ตองมีการจัดชองทางเผยแพรความรูทางชองทางตางๆ ที่หลากหลาย เพือ่ใหบุคลากร
สามารถเขาถึง ความรูไดสะดวก รวดเรว็ และทั่วถึง 
 
ขั้นตอนที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  
 จัดกิจกรรมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  
( Community of Practice หรือ Cop.), การสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เล้ียง (Mentoring)  
เปนตน 
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ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู  
 กําหนดใหบุคลากรในองคกรตองใช KM เขามาชวยในการทํางานเพื่อผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดย อาจกําหนดเปนนโยบาย จากผูบริหารขององคกรก็ได 
 
 ขั้นตอนตาง ๆ ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ เมื่อลงมือปฏิบัติจริงๆ ตองใชเวลาพอสมควร โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนที่ 7 เปนขั้นตอนที่ตองการใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจริงจัง นั่นก็คือ บุคลากรทุกคนตอง
ทํางานโดยมี KM อยูในสายเลือด โดยการทํางานที่ตองใชองคความรูที่ถูกตอง ทันสมัย ครบถวน มา
ประกอบการ ปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบทุกเรื่อง แลวงานที่ออกมาก็จะเกิดความผิดพลาด
นอยที่สุด หรือ ไมเกิดความผิดพลาดเลย 
 
ที่มา :- เร่ืองดีที่นารู วารสารกรมประชาสัมพันธ ปที่ 11 ฉบับที่ 127 ประจําเดือนกรกฎาคม 2549 
หนา 52 – 53 


