
การจดัการความรู้ 

KNOWLEDGE MANAGEMENT 

 (KM) 



การจดัการความรู้ 
คอือะไร 

       การน าความรู้

ที่ มี อ ยู่ ภ า ย ในแล ะ

ภายนอกองค์กร  โดย

เน้นความรู้จากการ

ป ฏิ บั ติ ง า น  ม า

แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ 

และ ยกระดับความรู้ 

เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร

สามารถพัฒนา และ

ด าเนินงานได้บรรลุ

เป้าหมายที่ประสงค์ 

 



ด าเนินการจัดการความรูอ้ย่างไร 

รวบรวมความรูจ้ากแหลง่ตา่งๆ ให้มากทีสุ่ด 

น ามาสะสมเป็นฐานความรู้ 

แบ่งปันความรู ้(knowledge sharing) ให้กับคนใน
องค์กร 

น าความรูม้าใช้ในการท างานอย่างเป็นระบบ

และมปีระสทิธภิาพ 



ท าไมต้องมีการ

จัดการความรู้ 

เพื่อน าขอ้มูลที่มีอยู่จ านวนมากมาใชป้ระโยชน ์ ท าให้

องค์กรสามารถเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัได้ดียิง่ขึน้ 

เพื่อใช้เปน็ต้นทุนทางปญัญา (intellectual capital) น าองคก์ร
ไปสู่การปรบัตวั และมีความสามารถในการแขง่ขนักบั

ภายนอก 

เพื่อสร้างความส าเร็จและความมีชีวิตชีวาให้องค์กร 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการด าเนนิงานขององคก์รใน

สังคมเศรษฐกจิยคุใหมท่ี่เปน็โลกแห่งการเรยีนรู ้ 



 ภายใต้สภาวะแวดลอ้มของสังคมเศรษฐกจิความรู้  
องคก์รต้องเปลีย่นกระบวนทศันใ์หม ่ เปลีย่นวธิกีารท างาน
ใหม ่ 

การปฏบิตังิานแบบเกา่  เน้น  การใช้ความรู้ทีม่ ี
ผู้รู้ ก าหนดไว้ 

การปฏบิตังิานแบบใหม ่  เน้น  การเรยีนรู้จาก
การท างาน มุง่หมายการพฒันาวธิที างานให้มี
ผลสัมฤทธิ ์  และมลีกัษณะการเรยีนรู้รว่มกนักบั
เพือ่นรว่มงาน 

องค์กรตอ้งปรับตวัอย่างไร 



องค์กรได้รับประโยชนอ์ย่างไร 

1. คุณค่าของบุคลากรเพิม่ขึน้ 

2. คุณภาพบุคลากรเพิม่ขึน้ มีมุมมองใหม่ 

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม สามารถท าสิง่ทีไ่ม่

เคยท ามากอ่นได้ 

3. คุณค่าของผลผลิตเพิม่ขึน้ 

4. คุณค่าของงานบริการเพิม่ขึน้ 



มองการบรหิารแบบ ”จดัการ” มองการบริหารแบบ “บูรณาการ” 

 จดัแจง + ส่ังการ 

 ใช้ Command & 
Control 

 มองคนในฐานะ “ผู้
ปฏบิตั”ิ 

 เห็นความรู้อยู ่ “ลอย ๆ”    

       - แยกจากคน 

       - ไมอ่งิบรบิท 

ความรู้แนบแน่น 

          -  อยูก่บัคน 

          -  อยูก่บังาน 

เน้นการ “มส่ีวนรว่ม” 

ใช้ความรู้ + ความรู้สึก 

เน้น empower + encourage  

กระบวนทศันเ์ดมิ 
(การปฏบิตังิานแบบเกา่) 

กระบวนทศัน ์  
KM 

(การปฏบิตังิานแบบใหม)่ 



ระบบการจดัการ
ความรู้ 

 การค้นหาองค์
ความรู ้
 

 การเก็บรวบรวม
ความรู ้
 

 การแบง่ปนั
ความรู ้
 

 การน าความรูไ้ป
ใช้ 



ระบบการจดัการ
ความรู้  การค้นหาองค์

ความรู้ 
 

 การเก็บรวบรวม
ความรู ้
 

 การแบง่ปนัความรู ้
 

 การน าความรูไ้ป
ใช้ 



I. ความรู้เชิงข้อเทจ็จริง ( book knowledge ) 

II. ความรู้ที่เช่ือมโยงมาจากประสบการณ์  

               ( practical experience ) 

III. ความรู้เชิงเหตุผล ได้รับจากประสบการณ์
การแก้ปัญหา 

IV. ความรู้ในรูปแบบความคดิสร้างสรรค์ 

                ที่ผลักดนัจากภายในตวับุคคล 



การแบ่งชนิดของความรู้   

     อาจแบ่งได้หลายแบบ 
 

 ตืน้ และ ลึก (shallow and deep) 
 เปิดเผย และ ฝังลึก (explicit and tacit) 
 การท างานรูปแบบซ า้ๆ ซึ่งต่างจากความรู้ 

  ที่สะสมจากการฝึกฝน/ปฏิบัตมิาอย่างต่อเน่ือง 
  และยาวนาน (procedural vs episodal) 

 แบบเป็นส่วนๆ (Chunking)  



EXPLICIT AND TACIT 
KNOWLEDGE 

  Explicit knowledge (knowing that) เป็นความรู้ที่เปิด 

   เผยทั่วไป อยู่ในเอกสาร หนังสือ รายงาน บันทกึต่างๆ 

  Tacit knowledge (knowledge how) เป็นความรู้ที่ฝัง 

   ลึกอยู่ในตวัตน/แต่ละบุคคล ซึ่งสะสมมาจาก 

   ประสบการณ์/การท างาน 

  การน า tacit knowledge มาด าเนินการให้เป็น  

   explicit knowledge เป็นการจัดการความรู้แบบหน่ึง 



การเรียนรู้ของบุคคล 

  เรียนจากประสบการณ์ 

      ต้องใช้เวลาและ  

      สตปัิญญาประกอบ 

  เรียนจากตวัอย่าง ดีกว่า 

      เรียนจากประสบการณ์ 

  เรียนรู้โดยการศกึษา  

      ค้นคว้า 



ระบบการจดัการ
ความรู้  การค้นหาองค์

ความรู ้
 

 การเก็บรวบรวม
ความรู้ 
 

 การแบง่ปนัความรู ้
 

 การน าความรูไ้ป
ใช้ 



การเกบ็รวบรวมความรู้ 

 Explicit knowledge: รวบรวมจากส่ือต่างๆ 

 Tacit knowledge: รวบรวมจากผู้เช่ียวชาญ (expert) ในองค์กร 
โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการต่างๆ 

 ต้องมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมความรู้จาก expert เพื่อสร้าง
เป็นฐานความรู้ 

 ต้องสร้างทมีงานในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ 



การแลกเปล่ียน TACIT KNOWLEDGE 

  เกิดจากมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับ expert เช่น เป็น 

      ลูกมือ หรือ ท างานร่วมกันอยู่ 

 การระดมความคิดจากการประชุมร่วมกันใน 

     หน่วยงาน น ามาสรุป เปรียบเทียบ และน าเสนอสิ่ง 

     ที่ดีที่สุด 



ระบบการจัดการ

ความรู้ 

 การค้นหาองค์ความรู้ 
 

 การเกบ็รวบรวมความรู้ 
 

 การแบ่งปันความรู้ 
 

 การน าความรู้ไปใช้ 



เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 

 เทคโนโลยีด้านข้อมูล (IT) และ
คอมพวิเตอร์ช่วยในการจัดการ
และแบ่งปันความรู้   

 เทคโนโลยีด้านข้อมูล (IT) และ
คอมพวิเตอร์ ช่วยให้ข้อมูล
ขับเคล่ือนไปได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 



พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร 

ท าข้อมูลรายช่ือ expert ด้านต่างๆ รวมทัง้หน่วยงานย่อยที่สังกัด  และเบอร์
โทรฯ ตดิต่อ 

ดงึความรู้จาก expert มากระจายเพื่อส่งต่อ 

จัดระบบอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้สามารถเข้าถงึและ
น าไปใช้ได้ง่าย   

จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเหน็ 

จัดให้มีการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยหน่วยงานย่อยผลัดกันเป็นผู้ประสานงาน 

ตัวอย่างกจิกรรมการจัดการความรู้ 



จัดฝึกอบรม หรือท ากจิกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือประเมนิความรู้และ
พัฒนาคนในองค์กร 

สร้างเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการค้นหาและ  ประยุกต์ใช้ความรู้ 

เชญิผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ 

แลกเปล่ียนความรู้กันเองภายใน หรือกับภายนอกองค์กรด้วย 

สนับสนุนให้สร้างกลุ่ม Best Practice / Community of Practice เพื่อแข่งขัน
กับภายนอก 

Con’t 

ตัวอย่างกจิกรรมการจดัการ

ความรู้ 



KM ส่วนใหญ่ ไป“ผดิทาง” 

ให้ความส าคัญกบั“2P” 

People & Processes 

ให้ความส าคัญกบั “2T”  
Tool & Technology 

อย่าลมืว่า 
ต้อง “สมดุล” 



การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
(Dialogue) 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(dialogue) มีเป้าหมายเพื่อหา
แนวความคดิใหม่ ๆ เน้น    การ
น าเสนอความคิดเหน็หลาย ๆ แบบ 
พร้อมค าอธิบาย 

 ต่างจากการอภปิรายโต้แย้ง 
(discussion) ซึ่งเป็นการน า เสนอ
แนวความคดิหรือแนว ทางและการ
อภปิรายปกป้อง แนวความคดิของตน 



ขัน้ตอนการจดัการความรู้ 
1. ตรวจสอบเครือ่งอ านวยความสะดวก 

2. น ากลยุทธด์า้นการจดัการความรู้ กบักลยทุธด์า้นการศึกษามา
เชือ่มโยงกนั 

3. ออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานของการจดัการความรู้ 

4. ตรวจสอบองคค์วามรู้และระบบทีม่อียู ่

5. ออกแบบทมีจดัการความรู้ 

6. รา่ง พมิพเ์ขยีว 

7. พฒันาระบบการจดัการความรู้ 

8. สร้างต้นแบบและทดลองใช้ 

9. บรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง วฒันธรรม และ  
โครงสร้างการตอบแทน (reward) 

10. ดผูลลพัธโ์ดยการประเมนิผลสัมฤทธิต์ามตวัชีว้ดั (KPI) ที่
ก าหนด 



ระบบการจัดการ

ความรู้ 

 การค้นหาองค์ความรู้ 
 

 การเกบ็รวบรวมความรู้ 
 

 การแบ่งปันความรู้ 
 

 การน าความรู้ไปใช้ 



ใครเป็นผู้รับผิดชอบ KM ในองค์กร  

เป็น

หน้า

ที่ 

บุคลากรทุกคน 

ทุกระดับงาน 



1. ต้องเป็นนโยบายขององค์กร ผู้น าระดับสูงให้การสนับสนุนและท าทุกวถีิทาง
เพื่อสยบแรงต้าน 

2. มีการให้รางวัล (reward) ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมแก่ผู้ปฏบัิต ิ
หรืออุทศิเวลาให้กับงาน KM 

3. มีการจัดการระบบ IT ที่พร้อมและสมบูรณ์  เพ่ือให้บุคลากรทุกคน / ทุกระดับ 
สามารถเข้าถงึข้อมูลได้ 

4. จัดท าคู่มือการปฏบัิตงิาน (manual) ต่างๆ เพ่ือว่าเม่ือ   คนมีความรู้ออกไป 
คนที่เหลือจะสามารถท างานต่อไปได้ 

5. ก าหนด KPI เพื่อประเมนิผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

6. ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง (continuous learning) 

กุญแจสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 



อุปสรรคตอ่การแลกเปลีย่นความรู้ 

1. ระบบความดคีวามชอบอาจไมส่่งเสรมิการแลกเปลีย่น
ความรู้ 

2. สถานะทีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั  อาจปิดกัน้การแลกเปลีย่น 

3. ความห่างในเชงิระยะทางและดา้นเวลาท าให้การ
แลกเปลีย่นเกดิไดย้าก 

4. ในคนบางกลุม่  การแลกเปลีย่นความรู้จะไมไ่ดร้บั
ความสนใจถ้าข้อมลูไมม่ผีลวเิคราะหแ์นบมาดว้ย 

5. คนบางคนไมเ่ชือ่วา่จะสามารถน าเสนอความรู้ทีฝั่งลกึได ้

6. เกดิความพกิารของกลไกตลาดความรู้   

      




