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บทความนี้ต่อเนื่องจากบทความเรื่อง “เบ้ืองหลังเบ้ืองลึก ISO 30401 (KM Standard)”1 ที่ผู้เขียนได้เผยแพร่ 
เมื่อต้นปี 2562 บทความน้ีจะมีทั้งหมดประมาณ 3 ตอนส้ันๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรสามารถน า ISO 30401 
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การตีความ แต่เน้นที่วิธีการใช้มาตรฐาน การมองระบบการจัดการ
ความรู้ในภาพรวม ประเด็นท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญ และการน าข้อก าหนดที่อาจกระจายอยู่คนละหมวดมาเช่ือมโยง
กันเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของระบบที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีผลกระทบต่อ KM รวมทั้งความเช่ือมโยงกับระบบบริหาร
จัดการเพ่ือความเป็นเลิศอื่นๆ โดยสอดแทรกมุมมองของผู้เขียนเพ่ือให้สามารถน ามาตรฐานน้ีไปใช้ได้จริง 

 

ตอนที่ 1 
Part 1: Understanding KM Principles and Our Context  

รู้เขา (KM)  รู้เรา (บริบทและโจทย์ของเรา) 
 

ก่อนอื่นควรทราบว่า มาตรฐาน ISO แบ่งได้หลายประเภท ในมิติของการขอการรับรอง สามารถแบ่งเป็นมาตรฐานท่ี
ขอการรับรองได้และขอการรับรองไม่ได้ มาตรฐาน ISO  series ที่สามารถขอการรับรองได้จะบอก “What to do” 
แต่ไม่ได้บอก “How to do” ดังนั้น ISO บาง Series จึงมี Guideline/Guidance เพ่ือบอก “How to” ในการน า 
ISO Standards นั้นๆ  ไปใช้ในองค์กร ส าหรับ ISO30401 เป็นมาตรฐานท่ีขอการรับรองได้2 แต่ยังไม่มี Guidance 

ที่จะช่วยในการน ามาตรฐานนี้ไปใช้ ขณะนี้ในประเทศไทยมีองค์กรแห่งแรกที่ได้รับรอง ISO 30401 แล้วเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 25643 

 

ในมุมมองของผู้เขียน องค์กรที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
จาก ISO 30401 คือองค์กรที่มีการท า KM มาบ้างใน
ระดับหน่ึงแล้วเพราะจะเข้าใจเนื้อหาของมาตรฐานได้
ดีกว่า หากยังไม่เคยท า KM มาเลยผู้บริหารควรอ่าน
บทความหรือหนังสือเกี่ยวกับพ้ืนฐาน KM ก่อนก็จะช่วย
ท าให้เข้าใจมาตรฐานนี้มากขึ้น ควรเริ่มต้นด้วยการอ่าน
บทน าซ่ึงได้กล่าวถึงประโยชน์ของ KM ที่มีหลากหลาย
มิติ ข้อสรุปที่ส าคัญคือ KM เป็นการบริหารแบบองค์รวมโดยการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสร้างคุณค่า
ให้องค์กร 
 

มาตรฐานน้ีได้ระบุหลักการพ้ืนฐาน 8 เรื่องท่ีส าคัญ (Guiding Principles) ซ่ึงผู้เขียนคิดว่าเปรียบได้กับ Core 

Values ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือเกณฑ์ TQA4 หลักการพ้ืนฐานน้ี ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับผู้ที่ท า KM  

อยู่แล้ว แต่รู้ทั้งรู้ก็ท าให้ส าเร็จได้ยาก โดยเฉพาะในเรื่องสภาพแวดล้อม  (Environment) ซ่ึงระบุว่าเราไม่สามารถจะ
จัดการความรู้ได้โดยตรงแต่ต้องจัดการกับสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือให้วงจรความรู้หมุน รวมท้ัง
ความส าคัญอย่างยิ่งยวดของวัฒนธรรมองค์กรต่อประสิทธิผลของระบบ KM  

 

ส่ิงส าคัญต่อไปคือ ควรอ่าน annex A และ Annex B เพ่ือปูพ้ืนความเข้าใจเกี่ยวกับ KM แบบกว้างๆ ก่อน 
โดยเฉพาะ Annex B ช่วยให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง KM กับระบบบริหารอื่น ๆ ได้ชัดเจนขึ้นเช่น KM ต่างจาก 
ระบบการฝึกอบรม Risk Management และ customer relationship management อย่างไร  

ถอดรหัส ISO 30401 เพ่ือให้ใช้งานได้จริง 
กรกฎาคม 2021 ⚫ Knowledge Management ⚫ 

ดร.บญุดี บญุญากิจ ที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
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เมื่อเข้าใจพ้ืนฐาน KM แล้ว ก็ท าความเข้าใจ Clause 4 (Context of the organization) ซ่ึงส าคัญอย่างยิ่งในตอน
เริ่มท า KM เพราะมี 3 ประเด็นส าคัญที่ผู้บริหารต้องพิจารณาได้แก่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและ
เป้าหมายของการท า KM  

 

ในองค์กรที่น าเกณฑ์รางวัลคุณถาพแห่งชาติ (เกณฑ์ TQA) มาใช้อยู่แล้ว ให้ไปดูที่หมวด 2 หัวข้อ 2.1:  
การจัดท ากลยุทธ์4 ซ่ึงถามถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ หากองค์กร
ของท่านมีข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้วก็สามารถมาใช้ได้โดยเพ่ิมเติมในส่วนท่ีมีผลกระทบต่อระบบ KM เข้าไปด้วย
เช่น ความเส่ียงในการสูญเสียองค์ความรู้เพราะมีผู้บริหารเกษียณจ านวนมาก หรือมีอัตราการลาออกของ
บุคลากรต าแหน่งส าคัญสูง หรือ ผลกระทบของ Technology disruption ต่อการท า KM ในองค์กร  
 

ผู้เขียนเห็นว่าองค์กรควรรวมความเส่ียงในด้านความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้วยเพ่ือให้ครอบคลุมมิติใน
ด้านความรู้ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กร5  

 

2. การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ (Interested parties หรือ stakeholders) ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบ KM และการรวบรวม วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการและความคาดหวังของกลุ่มดังกล่าว โดยควรยึดผลการด าเนินการขององค์กรเป็นฐานในการคิด 

(ไม่ใช่ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับระบบ KM) เช่น ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรเกี่ยวข้องกับ
การลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มากกว่าการลดระยะเวลาในการค้นหาความรู้ที่ต้องการได้ 

เร็วข้ึน 

 

ส าหรับองค์กรที่ใช้ เกณฑ์ TQA ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในส่วนของโครงร่างองค์กร (Organizational 

Profile)4  
 

3. การก าหนดขอบเขต (Scope) ของระบบ KM เนื่องจากมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่ขอการรับรองได้  
การก าหนดขอบเขตการท า KM จึงมีความจ าเป็นเพราะผู้ตรวจประเมินจะตรวจและให้การรับรองเฉพาะใน
ขอบเขตที่องค์กรก าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้นองค์กรจึงต้องระบุขอบเขตของการท า KM ให้ชัดเจนในรูปของ
เอกสารสารสนเทศ (documented information) 

 

องค์กรขนาดเล็กซ่ึงโครงสร้างและระบบบริหารไม่ซับซ้อน การท า KM ครอบคลุมทั้งองค์กร (เพ่ือขอการ
รับรอง) จึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไป อย่างไรก็ตามในองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก ระบบมีความซับซ้อน หรือมี
หน่วยงานกระจายทั่วประเทศ การท า KM ให้ทั่วถึงทั้งองค์กรอาจท าได้ยากในช่วงแรก ดังนั้นการก าหนด
ขอบเขตที่ไม่กว้างเกินไปโดยอาจเน้นเฉพาะ Operation ท่ีส าคัญก่อนจึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการขอการ
รับรอง และสามารถขยายผลในช่วงต่อไปได้ เช่น องค์กรมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลายมาก ก็อาจ
เลือกท า KM เฉพาะในผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักๆ ก่อนได้  

3 

ปัจจัยภายนอก 

และภายใน 

2 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียส าคัญ 

ขอบเขต (scope) 

ของระบบ KM 
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ภายใต้ขอบเขตดังกล่าว องค์กรต้องก าหนด ประเมินและจัดล าดับความส าคัญขององค์ความรู้  
(Knowledge domain) ที่สร้างคุณค่าเพ่ิมได้มากท่ีสุดให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณา
ถึงเป้าหมายขององค์กร ปัจจัยภายนอกและภายใน รวมทั้งความความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังได้กล่าวข้างต้น  

 

การก าหนดองค์ความรู้ส าคัญอาจท าได้แบบง่ายๆ โดยผู้บริหารร่วมกันก าหนดโดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และกระบวนการส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้  
 

องค์กรอาจใช้ “Knowledge Mapping”6,7 ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ใช้ค้นหาว่าความรู้อะไรส าคัญต่อองค์กร 
ความรู้นั้นอยู่ที่ไหน และมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความรู้ดังกล่าวเช่น อุปสรรคของการไหลของความรู้จาก
แหล่งความรู้ไปยังผู้ใช้ ความรู้อะไรที่มีความเส่ียงที่จะสูญหาย หรือองค์กรยังขาดความรู้อะไรที่ควรมีแต่ยัง
ไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ องค์กรสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดโครงการ KM เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
อุปสรรคเกี่ยวกับความรู้น้ันๆ ได้  

 

เน้ือหาของบทน้ีป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีองค์กรควรท าความเข้าใจและด าเนินการเม่ือเริ่มท า KM ซ่ึงสรุปได้ดังนี้  
• ความเข้าใจหลักการส าคัญของ KM  
• ความแตกต่างของ KM กับระบบบริหารจัดการอื่นๆ   
• การก าหนดขอบเขตของการท า KM โดยพิจารณาถึงเป้าหมายขององค์กร ปัจจัยภายนอกและภายใน 

ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและระบบ KM รวมทั้งความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• การก าหนดองค์ความรู้ส าคัญขององค์กรที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

 

หากได้ท าตามประเด็นข้างต้นแล้ว ท่านก็พร้อมส าหรับบทต่อไปซ่ึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ KM 
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