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เป็นเคร่ืองมือ 
ไม่ใช่เป้าหมายKM

ศ.นพ.วิจารณ ์พานิช
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KM ในองค์กร
• ไม่มีถูก 
• ไม่มีผิด
• ไม่มีรูปแบบตายตัว

ขึ้นอยู่กับ “บริบท” ของแต่ละองค์กร
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ท าไม “เรา” ต้องท า KM?
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พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มาตรา 11 ก าหนดว่า
“ส่วนราชการมหีน้าท่ีพฒันาความรูใ้นส่วนราชการ เพื่อใหม้ี
ลักษณะเปน็องค์การแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี”้

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C338/%C338-2a-2546-a0002.htm 5



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 
โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)

https://www.ldd.go.th/PMQA/2558/PMQA2558.pdf 6



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4.1 การวัดและวเิคราะหผ์ลการด าเนนิการ
ของสว่นราชการ

4.2 การจดัการสารสนเทศและความรู้

ก.การวัดผลการ
ด าเนนิการ

ข.การวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนนิการ

-การเลือกการรวบรวม
ข้อมูลและสารสนเทศท่ี
สอดคล้องและบูรณาการ
-การเลือกและการใช้
ข้อมูลสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

-การวิเคราะห์เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินการ
และแผนเชิงกลยุทธ์
-การส่ือผลการวิเคราะห์
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ก.ความพรอ้มใชง้านของ
ข้อมูลและสารสนเทศ

ข.การจัดการความร ู้

-การท าให้ข้อมูลและ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน
-การเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศ
-ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
มีความเช่ือถือได้ 
ปลอดภัย ใช้งานง่าย

-การจัดการความรู้
-การท าให้มั่นใจว่าข้อมูล
และสารสนเทศ ถูกต้อง 
ทันการณ์ เช่ือถือได้ 
ปลอดภัย แม่นย า และ
เป็นความลับ

https://www.ldd.go.th/PMQA/2558/PMQA2558.pdf 7



คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://arts.tu.ac.th/about 8



ความรู้คืออะไร

ความรู้ คือ ส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือ สารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีได้รับมาจาก
การได้ยินได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542)
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ประเภทของความรู้

Explicit Knowledge
ความรู้ปรากฎชดัแจง้

เป็นเอกสาร/สื่อ, จัดเก็บได้

เช่น หนังสือ/ต ารา บทความวารสาร 
ผลงานวิจัย สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการท างาน ฯลฯ

Tacit Knowledge
ความรู้ที่ไมป่รากฎชดัแจง้

ไม่ใช่เอกสาร ระบุยาก

เช่น Know-how (รู้วิธีการ) 
ความรู้เชิงปฏิบัติการ ความช านาญ ภูมิปัญญา 

เคล็ดวิชาเทคนิคเฉพาะตัว
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ประเภทของความรู้

= People knowledge

= Media-based
ExplicitExplicit

Written down

TacitTacit
in People’s head

Individuals

Paper-based

Multimedia

Digitally-Indexed

Digitally-Active

Intellectual Property © ™ (sm)
Patents

Groups

Explicit knowledge (ความรู้ที่ปรากฎชัดแจ้ง) 

Tacit knowledge (ความรู้ที่ไม่ปรากฎชัดแจ้ง) 
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การบ่งช้ีความรู้ 
(Knowledge identification)

การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge creation and acquisition)

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge organization)

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge codification and refinement)

การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge access)

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge sharing)

การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ความรู้ 
(Learning and Knowledge utilization)

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง

ความรู้อยู่ท่ีใคร ในรูปแบบอะไร จะเอามารวมกันอย่างไร

จะจัดประเภทและหัวข้ออย่างไร

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

จะน าความรู้มาใช้ได้ง่ายอย่างไร

จะมีการแบ่งปันความรู้หรือไม่ อย่างไร

ความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับคนและองค์กรหรือไม่

รูปแบบการจดัการความรู้ตามแนวทาง ส านักงาน ก.พ.ร.
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มาตรฐานส าหรับการจัดการความรู้

ISO 9001:2015 
หัวข้อ 7.1.6 ความรู้องค์กร 

องค์กรควรจะก าหนดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานตามกระบวนการและเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้นี้ควรจะได้รับการธ ารง
รักษาไว้และท าให้มีอยู่ตามขอบเขตท่ีจ าเป็น เม่ือมีการ
ระบุความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงและแนวโน้ม 
องค์กรควรจะพิจารณาความรู้ในปัจจุบันและพิจารณา
วิธีการท าให้ได้มาหรือเข้าถึงความรู้เพิ่มเติมท่ีจ าเป็น
และความต้องการท่ีท าให้ทันสมัย
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ไม่ไดล้งในรายละเอียด
เกี่ยวกบัระบบการจดัการ

ความรูอ้งคก์ร



ISO 30401:2018
“หลักการเปน็ตัวน า” (Principle led) จึงไม่ได้
ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องท าอย่างไร เพราะ
ต้องการให้องค์กรสามารถเลือกแนวทางและ
วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของตน

14

เจตนารมณ์

1. เป็นแนวทางส าหรับองค์กรที่ด าเนินการจัดการ
ความรู้และต้องการให้การจัดการความรู้เป็น
ระบบ และ

2. เป็นพื้นฐานส าหรับการตรวจสอบรับรอง
ประเมินผลและรับรององค์กรที่มีความสามารถ
ด้านการจัดการความรู้

หลักการระบบการจดัการความรู้
1. ธรรมชาติของความรู:้ จับต้องไม่ได้ มีความซับซ้อน สร้างโดยคน
2. คุณค่า: เป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีมูลค่า เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร
3. การมุ่งเน้น: ตอบสนองเป้าหมาย กลยุทธ์ และความต้องการของ

องค์กร
4. การปรบัใช้: วิธีการจัดการความรู้ข้ึนอยู่กับบริบทองค์กร 
5. ความเข้าใจท่ีถูกต้องรว่มกัน: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน การใช้เนื้อหา 

กระบวนการและเทคโนโลยี
6. สภาพแวดล้อม: ความรู้ไม่ได้ถูกจัดการโดยตรง แต่ KM เน้นการ

จัดการสภาพแวดล้อมการท างาน และการดูแลวงจรชีวิตของความรู้
7. วัฒนธรรมองค์กร: วัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
8. จุดเน้นย้ า: KM ควรต้องค่อยๆ ท าทีละช่วง แบ่งเฟส ให้สอดคล้อง

กับระบบการเรียนรู้ขององค์กร
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1. ท าความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร
2. ท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ก าหนดขอบเขตของระบบการจัดการความรู้ให้ชัดเจน
4. ระบบการจัดการความรู้

1. หลักการพ้ืนฐานท่ัวไปของการจัดการความรู้
2. พัฒนาระบบความรู้
3. แสวงหาความรู้ใหม่ หรือ ความรู้ในอนาคต
4. น าความรู้ท่ีจัดการได้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
5. รักษาความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
6. บริหารจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ให้ทันสมัย ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดจากการใช้

ความรู้ไม่ถูกต้อง
5. การถ่ายทอดความรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลง
6. เครื่องมือการจัดการความรู้ท่ีน ามาใช้ในองค์กร
7. วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
8. การน าองค์กรและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
9. การก าหนดนโยบายท่ีชัดเจน
10. การก าหนดบทบาทและหน้าท่ีในระดับต่างๆ ในระบบการจัดการความรู้
11. การวางแผน การแสวงหาโอกาส และจัดการความเส่ียงในกระบวนการจัดการ

ความรู้

12. การก าหนดแผนและเป้าประสงค์ของการจัดการความรู้
13. การบริหารทรัพยากรและระบบสนับสนุนต่างๆ
14. การก าหนดสมรรถนะระดับต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความรู้จะด าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ
15. การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในองค์กรในเรื่องของนโยบาย การถ่ายทอด

แบ่งปันความรู้
16. การส่ือสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ท่ัวท้ังองค์กรท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
17. การควบคุมสารสนเทศและเอกสาร ความปลอดภัยและการเข้าถึง
18. การด าเนินการจัดการความรู้จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของ

องค์กรและตามแผนงานท่ีก าหนดไว้
19. การก าหนด การตรวจสอบ การวัด การวิเคราะห์และการประเมินผลระบบการ

จัดการความรู้
20. การจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู้ว่าได้ด าเนินการ

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่
21. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบการจัดการความรู้

ขององค์กรตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไว้เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

22. การปรับปรุงพิจารณาจาก  เมื่อพบความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด และ เมื่อมีข้อ
ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข

23. ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรจะรักษาระบบได้อย่าง
ย่ังยืน



ISO 30401:2018

❖เป็นกรอบสร้าง/ทบทวนความเข้าใจเก่ียวกับ KM ในองค์กร

❖เป็นมาตรฐาน KM ท่ีใช้อ้างอิงได้

❖เป็นแนวทางการท า KM แบบองค์รวม ไม่ใช่ท าเฉพาะในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

16https://www.tris.co.th/iso-30401-km-standard/



วิกฤต C    VID-19 กับ KM
COVID-19 
• ทรัพยากรบุคคลขององค์กร : เสียชีวิต ติดเช้ือ เลิกจ้าง ขาดงาน 
• WFH , Online > Offline และ Virtual > Physical 

COVID-19 ย้ าถึงความส าคญัของ KM 
กับการสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการท างาน และการแก้ไขปัญหา 

วิกฤต COVID-19 เป็นจุดเปลี่ยนหน่ึงท่ีส าคัญในการเหน็คุณค่าและความเข้าใจขององค์กรในการจัดการและแบง่ปนัความรู้
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DQ

วิกฤต C    VID-19 กับ KM

High-speed digital transformation

▪ การพัฒนา รวบรวมสะสม และเผยแพร่สือ่ความรู้ในรูปแบบออนไลน/์ดิจทิัล
▪ การหาความรู้และค าตอบผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์
▪ การติดต่อและรับข้อมูลขา่วสารผ่านเครือ่งมือออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว 
▪ การปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้ และมีส่วนร่วมแบบออนไลน์
▪ ระบบถามและตอบผา่น Chatbot
▪ การใช้ AI เพื่อพัฒนาแผนที่ทกัษะ/แผนที่ความฉลาดขององคก์รที่แขง็แกรง่และตอ้งพฒันา
▪ Big Data Analytics 

• COVID-19 เครื่องเร่งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน KM  

18



กิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร : 
กรณี สวทช. และ STKS 

19



สวทช.

https://www.nstda.or.th/home/introduce/about/

ค่านิยมหลัก
N
S
T
D
A
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KM ของ สวทช. ... เริ่มต้น

ศึกษา 
“แนวทางการ

ด าเนินการ” ที่มีอยู่
จากหน่วยงานต่างๆ

SWOT Matrix
ด้านการจัดการความรู้

ของ สวทช.

ประยุกต์และปรับปรุง 
“การด าเนินการ KM” 
ที่มีอยู่แล้วของศูนย์

แห่งชาติ

ด าเนินการพัฒนาเป็น 

“การจัดการความรู้
ของ สวทช.”

R&D Support

22
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วัฒนธรรมความรู้ สวทช.

การเข้าถึงได้อย่าง
ท่ัวถึง ซ่ึงข้อมูล 
องค์ความรู้ 
ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ของ
องค์กร ท่ีจ าเป็นต่อ
การตัดสินใจตาม
ภารกิจท่ีบุคลากร
ได้รับมอบหมาย

• ข้อมูล องค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ขององค์กร มีการถ่ายทอดและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

• มีมาตรฐานเพื่อการน ามาใช้ใหม่หลายๆ คร้ังได้ 

• มีการไหลเวียนผ่านกระบวนที่สร้างคุณค่า อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพโดยรวม
ที่สูงข้ึนของ สวทช.

(= เกิดอ านาจต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

กระบวนการที่เกี่ยวข้องถูกออกแบบบน
ความไว้เน้ือเชื่อใจซ่ึงสร้างแรงบนัดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับพนักงาน 

มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
เพื่อช่วยแปลงความซ้ าซ้อน
ในการท างานเป็นความร่วมมือ
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ลักษณะ KM ใน สวทช.
ผู้บริหารระดับสูงดูแล

ก าหนดนโยบายด้าน KM

จัดตั้งคณะท างานจากหน่วยงานต่างๆ

Knowledge Map & KM Road map

มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้าน KM & KM auditor

เคร่ืองมือ IT 
25
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ระบบหลักของกระบวนการจัดการความรู้ สวทช. 
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3. จัดท ารายงานเชิงวิเคราะห ์และผลประกอบ

การในเชงิ R&D เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3. ส าหรบัผู้มอี านาจตัดสินใจ

2. สนับสนุนกระบวนการเลื่อนต าแหน่งวิชาการ2. ส าหรบับคุลากร

1. แหล่งเกบ็สะสมองค์ความรู ้ผ่านกระบวนการ
ลงทะเบยีนผลงานวิชาการ 

1. ส าหรบัองค์กร

myPerformance

28



myPerformance
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การจัดการความรู้ของหน่วยงานที่ไม่ใช่วิจัยวิชาการ
เกณฑ์การคัดเลือกหัวเรื่องเพื่อด าเนินการ KM
1. มีผู้รู้ หรือผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
2. กระทบคนจ านวนมาก และหน่วยงานอ่ืนใน

องค์กรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
3. บุคลากรส่วนใหญ่ในฝ่ายยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจจ านวนมาก

ก าหนดประเภทความรู้
• FAQ / ค าถามที่พบบ่อย
• Executive Decision
• Process improvement (Tacit Knowledge)
• ถอดบทเรียน ผลการศึกษา วินิจฉยัตวับทกฎหมาย พัสดุ บุคคล
• After Action Review (AAR)
• องค์ความรู้จากการท างานร่วมกัน
• การพัฒนานวตักรรมการบรกิาร
• คู่ม ือการท างาน
• รายงานเชิงวิเคราะห์ของสายสนบัสนุน
• อื่นๆ
• รวมทั้ง เพิ่มเตมิจาก myPerformance ที่ม ีอยู่แลว้ เช่น หนังสือ / 

บทความวชิาการ / คู่ม ือ / สื่อน าเสนอ / โปสเตอร์

กระบวนการในการกรองเอกสารแตกต่างจากงานวิจัยวิชาการ (ไมม่ ีauditor) คือ  

บันทึกเอกสารความรู→้ระบบ myPerformance→ผู้บงัคับบญัชา (ผอ.ฝ่าย)
30



สายสนับสนุน (Support)
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ประมวลผลเสนอต่อผู้บริหาร
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NSTDA Wiki
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NSTDA intranet web portal
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NSTDA website : https://www.nstda.or.th/

36

https://www.nstda.or.th/


NSTDA Channel : http://nstdachannel.tv/
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ติดตาม และ ประเมิน...
เพื่อพัฒนา

https://central.nstda.or.th/wiki2/stks/report/staff/nopporn/data
studio?fbclid=IwAR3om_ueEhMb7-
GTc0fiAkjote82gKGHaHYZ8poQ9tYZ2zUhqyP65fJ-w4k 38

https://central.nstda.or.th/wiki2/stks/report/staff/nopporn/datastudio?fbclid=IwAR3om_ueEhMb7-GTc0fiAkjote82gKGHaHYZ8poQ9tYZ2zUhqyP65fJ-w4k


คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) : https://oer.learn.in.th/

39
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คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) : https://mooc.learn.in.th/main/
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ติดตาม และ ประเมิน
...เพ่ือพัฒนา
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ตัวอย่างหัวข้อ KM ของ STKS
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ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงาน/การท างานของผู้บริหารและบุคลากร สวทช.

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตผู้อ านวยการ NECTEC, 
ผู้อ านวยการ สวทช., ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงาน/การท างานของผู้บริหารและบุคลากร สวทช.

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อ านวยการ NANOTEC
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ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงาน/การท างานของผู้บริหารและบุคลากร สวทช.

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชวีภาพในประเทศไทย (BRT)

• คุณรังสิมา ตณัฑเลขา (ยุ้ย)

• ต าแหน่ง: ผู้อ านวยการโปรแกรมอาวุโส

• ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (RNS)
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ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงาน/การท างานของผู้บริหารและบุคลากร สวทช.

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชวีภาพในประเทศไทย (BRT)
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บทวิเคราะห์ทางวิชาการ

Field-Weighted Citation Impact (FWCI) : จุดเด่น ข้อจ ากัด และกลยุทธเ์พื่อช่วยเพิ่มคา่
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คู่มือการปฏิบัติงาน

• แนวทางการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสืออเิล็กทรอนกิส ์ของห้องสมุดกลาง สวทช .
• คู่มือระบบห้องสมุดอตัโนมัติ Koha : แนวคิดและประสบการณ์
• เอกสาร ISO

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการสั่งเอกสารฉบับเต็ม
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการฐานขอ้มูลออนไลน์
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องงานบริการยืม-คืน
• แนวทางการท างาน เรื่องการใช้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
• วิธีปฏิบัติงาน บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
• วิธีปฏิบัติงาน การสั่งซื้อหนังสือและเอกสารในประเทศและต่างประเทศ
• วิธีปฏิบัติงาน การสัมมนาและฝึกอบรม
• วิธีปฏิบัติงาน งานรับจ้าง
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หลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงาน

• แนวทางการท างาน หลักเกณฑ์และมาตรฐานผลงานวิจยัและพฒันาของ สวทช.
• คู่มือแนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล สวทช.
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ผลงานตีพิมพ์

คู่มือการจัดการสารสนเทศ และ การพัฒนาและบริการสื่อสาระดจิทิัล
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Blog
http://www.thailibrary.in.th/
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ติดตาม และ ประเมิน
...เพ่ือพัฒนา
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อุปสรรคและความท้าทายในการจัดการความรู้

• แตง่ตัง้คณะท ำงำน ภำระตกอยู่กับ
คณะท ำงำนซึง่มีทัง้งำนประจ ำและงำน
โครงกำร >> กำรเคลือ่นกระบวนกำร KM 
ขำดควำมตอ่เน่ือง

• ขำดทมี KM ทีเ่ขม้แข็งในกำรช่วยขบัเคลือ่น

Project Owners 

• ขำดกำรมีสว่นร่วมจำกบุคลำกรทัง้หมดของ
องคก์ร ไม่มีผูบ้รหิำรระดบัสงูลงมำเลน่ดว้ย
อย่ำงจรงิจัง KM เป็นเรื่องของบำงคนใน
องคก์ร

• KM กลำยเป็นภำระของบุคลำกร
• บำงคนในองคก์รหวงควำมรู ้

Participation

• ขำดเครื่องมือ KM 
• เนน้ทีร่ะบบจัดเก็บ และ IT เทำ่นัน้
• เลอืกใชเ้ครื่องมือ KM ไม่เหมำะสมกับบรบิท

องคก์ร

Tools

เลอืกใชก้ระบวนกำร KM ทีไ่ม่
เหมำะสมกับวัฒนธรรมขององคก์ร

Process

ขำดกำรก ำหนดนโยบำยดำ้น KM เป็นหนึง่ใน
นโยบำยหลกัขององคก์ร >> ขำดกำรรับรูแ้ละ
ตระหนักควำมส ำคญัของ KM >> ขำดกำรมีสว่น
ร่วมในกระบวนกำร KM

Policy

• ท ำ KM เพ่ือ KM / ท ำ KM ตำมเกณฑต์รวจ
ประเมนิ 

• มีแตเ่อกสำรควำมรูต้ำมทีถู่กก ำหนด 
• น ำโมเดล KM ทีม่ีเผยแพร่มำใชก้ับองคก์ร

ของตน แตไ่ม่เขำ้ใจบรบิทองคก์รของตน

Purpose

ขำดแผนแม่บท+แผนปฏบิัตกิำร KM ทีช่ัดเจน
>> ท ำใหห้ลงทศิทำง

Plan

6P1T
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KM เป็นเครื่องมือ

ก่อนท า KM ต้องรู้จักและเข้าใจบริบทขององคก์ร 
โดยเฉพาะเปา้หมายของการท า KM และ การน า KM มาใช้

KM จะไม่ไปไหนเลย ถ้าไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายขององค์กร
การท า KM ควรอยู่ในกระบวนการของการท างานปกติของหน่วยงาน
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KM 
ไม่มี 

สูตรส าเร็จ
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