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ความรู้  คือ  อะไร ?

ความรู้  คือ  สิ่งที่สั่งสมมาจากการศกึษาเล่าเรียน 

 การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทัง้ 

 ความสามารถเชิงปฏบิัตแิละทกัษะ
 

 ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมา
 

 จากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการ
 

 ได้ยนิ ได้ฟัง การคดิหรือการปฏบิตัิ

(คาํนิยามจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.
 

2542)



ประเภทของความรู้

ความร้ที่ชัดแจ้ง
 

ู

(Explicit Knowledge)
 

เป็นความร้แบบรปธรรม
 

ู ู

------------------------------------------

ความร้ที่ฝังอย่ในตวัคน
 

ู ู

(Tacit Knowledge)
 

เป็นความร้แบบนามธรรมู



การจดัการความรู้ (KM)

การจดัการความรู้  (Knowledge Management, KM)
 

คือ  การรวบรวม สร้าง จดัระเบยีบ แลกเปลี่ยน 

และประยุกต์ใช้ความร้ในองค์กรู  โดยพฒันา
 

ระบบจาก ข้อมลู  ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกดิ
 

ความร้และปัญญาู  รวมทัง้เพื่อประโยชน์ในการ
 

นําไปใช้และเกดิการเรียนร้ภายในองค์กรู  



ทาํไมต้องมีการจดัการความรู้

ประเดน็ปัญหาชวนคดิในองค์กร
 - เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก  มักมีผลกระทบกับงาน

- เวลามีปัญหาในการทาํงาน ไม่ทราบว่าจะไปถามผ้ที่เก่งในเรื่องนัน้ได้ที่ไหนู

- มีผ้ทรงความร้มากู ู   แต่คนในองค์กรไม่สนใจในการเพิ่มและแบ่งปันความร
 

้ ู

- องค์ความร้ที่มีอย่ในองค์กรู ู  ไม่ได้ถกนํามาใช้แลกเปลี่ยนู  ต่อยอดความร้ใหมู่  

แต่เป็นการทาํงานซํา้ซ้อนกับคนอื่นที่ได้ทาํมาแล้ว

- องค์กรมีการสร้าง/แลกเปลี่ยน/ประยุกต์ใช้ความร้แบบไม่เป็นระบบู

- การตัดสินใจมักกระทาํโดยไม่ได้ใช้ความร้ที่ดีที่สุดที่มีอย่ภายในอู ู งค์กร

- ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมลที่ต้องการู   ซึ่งส่วนใหญ่หาไม่ค่อยพบ หรือถ้า 

พบข้อมลกไ็ม่ทนัสมัยู   ไม่สมบรณ์ู   หรือไม่ตรงตามที่ต้องการ

- มีข้อมลู +สารสนเทศท่วมท้น แต่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง



หลักสาํคัญของการจดัการความรู้

-  ทาํให้เกดิการเปลี่ยนแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น 

Explicit Knowledgeให้มากที่สุด เพื่อให้เกดิความร้และ
 

ู

ประโยชน์สงสุดต่อองค์กรู

-
 

บริหารจดัการให้คนที่มี Tacit Knowledge ถ่ายทอด
 

ออกมาส่คนอื่นๆู  ที่ต้องการความร้นันู้  ด้วยวธิีการ
 

อย่างเป็นระบบ เช่น เอกสารค่มือู /สื่อรปแบบต่างๆ
 

ู

หรือการสอนงานแบบเป็นพี่เลีย้ง/การถ่ายทอด
 

แลกเปลี่ยนความรู้   



สร้างความร
 

้ ู

ยกระดับ
 Create/Leverage

เรียนร้ร่วมกัน
 

ู

Capture/Learn

มีใจ/แบ่งปัน
 Care/Share

นําไปปรับใช
 

้

Apply/Utilize

เรียนร้ยกระดับ
 

ู

Learning

รวบรวม/จัดเกบ็
 Store

แนวคดิของการจัดการความรู้

เข้าถงึตคีวาม
 Access/Validate

Explicit
 Knowledge

เน้น 2 T
 

(Tool & Technology)

Tacit
 Knowledge

เน้น 2 P
 

(People & Process)



แนวทางการจัดการความรู้

ใช้วธิีการง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยขยายไปใช้วธิีการ
 

ที่ซับซ้อนยิ่งขึน้    สิ่งสาํคัญคือ   ต้องให้เกดิ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing, KS)
 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนร้จากวธิีการทาํงานแบบู  

Best Practice (ผลงานที่มีผลสัมฤทธิสง์ ู  ม
 

ี

ประสทิธิภาพสงู  หรือมีคุณภาพสงู )
 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนร้ในชุมชนนักปฏบิตั
 

ิู

(Community of Practice, CoP)



การดาํเนินการจดัการความรู้

-
 

กาํหนดเป้าหมาย (Desired State) ให้ชัดเจน
 

โดยพจิารณาจากยุทธศาสตร์ หรือจากปัญหา
 

ขององค์กร

-
 

วางแผนการจดักจิกรรม โดยใช้ วงจรการจดัการ
 

ความรู้ (Change Management Process)
 

-
 

จดัทาํกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process)



การดาํเนินการจดัการความรู้

Change Management Process
 

- ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ทาํให้คนในองค์กรอยากเป็นทัง้ผ้ให้และผ้รับความร
 

ู้ ู ู

- การสื่อสาร ทาํให้ทุกคนเข้าใจว่า ทาํอะไร เพื่ออะไร ทาํเมื่อไร ทาํอย่างไร
 - กระบวนการและเครื่องมือ จัดทาํกระบวนการจัดการความรู้(KM Process)

 - การให้ความร้เรื่องการจดัการความรู้ ู ให้กับคนในองค์กรในรปแบบและ
 

ู

สื่อต่างๆ ในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง
 - การวัดผล การดาํเนินการตามแผน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได

 
้

- การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อเป็นแรงจงใจให้คนในองค์กรสนใจ
 

ู

การจัดการความร้เพื่อพฒันาคนู  พฒันางาน และพฒันาองค์กร



การดาํเนินการจดัการความรู้

การจดัทาํ KM Process
 

1. บ่งชีค้วามร
 

้ ู

2. การสร้างและแสวงหาความร
 

้ ู

3. การประมวลและกลั่นกรองความรู้

4. การจดัความร้ให้เป็นระบบ
 

ู

5. การเข้าถงึความร
 

้ ู

6. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความร
 

้ ู

7. การเรียนรู้



KM Process
1. บ่งชีค้วามร

 
้ ู

ความร้หลักคืออะไรู  

อย่ที่ไหนู  ยังขาดอะไร

2. สร้าง/แสวงหา
 จะหามาได้อย่างไร

 สร้างได้อย่างไร

3. ประมวลและ
 กลั่นกรอง 

ปรับปรุง เนือ้หา
 ภาษา และรปแบบ

 
ู

ข้อมลู4. จัดความร้ให้เป็นระบบู  

จัดหมวดหม่และ
 

ู

เกบ็เป็นระบบ

5. การเข้าถงึความร
 

้ ู

กาํหนดวธิีการเข้าถงึ
 ความร้ที่จัดเกบ็ไวู้

6. แลกเปลี่ยนแบ่งปัน
 กาํหนดวธิีการและช่องทาง

 การถ่ายทอดความรู้ 7. การเรียนร
 

้ ู

ส่งเสริมให้มีการนําความร
 

้ ู

ไปใช้เพื่อเกิดการเรียนร้ใน
 

ู

องค์กร

เกดิองค์ความร้ใหมู่



บุคคลสาํคัญในดาํเนินการจัดการความรู้

1. ผ้บริหารสงสุดู ู  (Chief Executive Officer-CEO)
 เป็นผ้ผลักดันให้เกดิการจัดการความร้ในองค์กรอย่างจริงจงัู ู  และ

 กาํหนดตัวบุคคลที่ทาํหน้าที่เป็น “คุณเอือ้”
 2. คุณเอือ้ (Chief Knowledge Officer-CKO)

กาํหนดตัว “คุณอาํนวย” และร่วมกันกาํหนดเป้าหมายหรือหวัปลา 

ในระดบัของ “คุณกจิ” เชื่อมโยงหวัปลาเข้ากับวสิัยทศัน์ พนัธกจิ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร จดัวัฒนธรรมการเรียนร
 

้ ู

แนวราบ และการบริหารงานแบบเอือ้อาํนาจ (Empowerment) ร่วม
 แลกเปลี่ยนแบ่งปันทกัษะและการเรียนร้เพื่อใหู้  “คุณกจิ” เหน็คุณค่า
 ตดิตามให้คาํแนะนํา และแสดงความชื่นชม ยกย่องในความสาํเร็จ



3. คุณอาํนวย (Knowledge Facilitator-KF)
 เป็นผ้คอยอาํู นวยความสะดวก ช่วยจุดประกายความคดิ และเป็นนัก

 เชื่อมโยงระหว่างผ้ปฎบิัติู  “คุณกจิ” กับผ้บริหารู  “คุณเอือ้” จดัให้มีเวท
 

ี

และพืน้ที่สาํหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกบ็รวบรวมขุมความรู้ 

เช่น ใช้ระบบ IT ส่งเสริมให้เกดิชุมชนนักปฏบิัต ิ(CoP) และสร้าง
 เครือข่ายการจดัการความร้และการเรียนร้ระหว่างองค์กรู ู

4. คุณกจิ (Knowledge Practitioner-KP)
 เป็นผ้ปฏบิัตงิานู  เป็นผ้ดาํเนินกจิกรรมการจดัการความร้ประมาณ

 
ู ู

ร้อยละ 90-95 ของทัง้หมด เป็นผ้ที่มีความรู้ ู และเป็นผ้ที่ต้องมา
 

ู

แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และการเรียนร้ร่วมกัน
 

ู

5. คุณประสาน (Network Manaer)
 คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความร้ระหว่างหน่วยงานู  

ให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนร้ในวงกว้างขึนู้



Knowledge Vision
 ส่วนหวั ส่วนตา มองว่ากาํลังจะไป

 ทางไหน  ต้องตอบได้ว่า          

“ทาํ KM ไปเพื่ออะไร”

ผลของการจดัการความรู้

Knowledge Assets
 ส่วนหาง สร้างคลังความร

 
้ ู

เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT

 “สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs

Knowledge Sharing
 ส่วนกลางลาํตัว ส่วนที่เป็น “หวัใจ”

 ให้ความสาํคัญกับการแลกเปลี่ยน

 เรียนร้ช่วยเหลือู  เกือ้กลซึ่งกันและ

 
ู

กัน (Share & Learn)

KV KS KA

คุณเอือ้

คุณอาํนวย

คุณกจิ



ผลของการจดัการความรู้

1. ผลสัมฤทธิของงาน์  ดีขึน้ หรือได้นวัตกรรมใหม
 

่

2. บุคลากร เกดิการพฒันาการเรียนรู้ เกดิชุมชน
 

การเรียนร
 

้ ู

3. ความร้ของบุคคลและองค์กรู  มีการจดัระบบและ
 

สั่งสมไว้พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์

4. องค์กร มีสภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความ
 

เข้มแขง็ สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้



ประโยชน์ของการจัดการความรู้

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
 

2. ป้องกันการสญหายของภมปิัญญา
 

ู ู

3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการอย่รอด
 

ู

4. เกดิการพฒันาคนและองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนร
 

้ ู

5. เพิ่มขีดความสามารถในการตดัสินใจและวางแผน
 

ดาํเนินการได้รวดเร็ว
 

6. เพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน
 

7. เพิ่มคุณค่า และมลค่าให้กับองค์กร
 

ู

8. เปลี่ยนวัฒนธรรมอาํนาจในแนวดิ่งไปส่วัฒนธรรมความร
 

ู้ ู

ในแนวราบ ทกุคนมีสิทธิในการเรียนร้เท่าเทยีมกัน์ ู



Vision/ Mission

หวัปลา (KV)

ปัจจยั/ประเดน็ 1 ปัจจยั/ประเดน็ 2 ปัจจยั/ประเดน็ 3

ประเดน็ 
2A

ประเดน็ 
2B

ประเดน็ 
2C

KV1                   KV2                    KV3

แผนก

ฝ่าย

องคก์ร

“หวัปลา” ต้องสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกบั “ภาพใหญ่”
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