
 
 

 
 
  

ความรูเปนคําที่เขาใจยาก เนื่องจากมีความเปนนามธรรมสูง  ทําใหหลายคนเกิดความสับสน  
รูสึกวา อะไรคอืความรู นอกจากนี้ยังมีคําถามตามมาอีกมากวา  เมื่อนิยามไมไดวาความรูคืออะไร แลวจะจดัการ
ความรูกันอยางไร  ซึ่งในที่นี้มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง ความรู ในประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

 ความหมายของความรู 
         Davenport and Prusak (1998, อางอิงในพรธิดา  วิเชียรปญญา ,2547 ; 20)    ไดใหความหมายวา ความรู 
หมายถึง สวนผสมของกรอบประสบการณ  คุณคา  สารสนเทศ ท่ีเปนสภาพแวดลอมและกรอบการทํางานสําหรับ
การประเมิน และรวมกันของประสบการณและสารสนเทศใหม 
         Hideo Yamazaki  (สํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ,2548; 8)   ใหความหมายของ  
ความรู  เปน สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรูอื่น จนเกดิเปนความเขาใจและ
นําไปใชประโยชนในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณตางๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา 
        ศาสตราจารยนายแพทย วจิารณ  พานิช  (2548 ;5-6) ไดกลาววา “ความรู” นั้น มีหลายนัยและหลายมิติ 
คือ 

o ความรู คือสิ่งที่นําไปใชจะไมหมด หรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงยหรอืงอกงามขึ้น 
o ความรูคือสารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ 
o ความรูเกิดขึ้น ณ จุดที่ตองการใชความรูนั้น 
o ความรูเปนสิ่งที่ข้ึนกับบริบทและกระตุนใหเกิดขึ้นโดยความตองการ 

ซึ่งในยุคแรกๆ ของการพัฒนาศาสตรดานการจัดการความรู  มองวาความรูมาจากการจัดระบบและ 
ตีความสารสนเทศ (Information) ตามบริบท  ซึ่งสารสนเทศก็ไดมาจากการประมวลขอมูล (data)  ดังนั้นความรูจะไม
มีประโยชนเลย ถาไมนําไปสูการกระทําหรือการตัดสินใจ 
 

รูปที่ 1  : ลําดับของขอมูล (data)  สารสนเทศ (Information)และความรู (Knowledge) 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา :  ศ.นพ.วิจารณ  พานิช.2548 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง  การจัดการความรูกับการบริหารราชการ 

แนวใหม ,สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม ; 5 
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ดังนั้น อาจสรุปไดวา ความรู คือ ขอมลูและสารสนเทศที่ผสมผสานกับประสบการณ  ความรอบรูใน 
บริบท   การแปลความหมาย  การแสดงความคดิเห็น โดยเปนสารสนเทศที่มคุีณคาสูง ท่ีพรอมจะนําไปประยุกตใชในการ
ตัดสินใจ หรอืใชในการทํางาน   
 
 

 แหลงเก็บความรูในองคการ  
ตามที่ Delpi ไดสํารวจจากหนวยงานที่เปนเลิศ จํานวน 400  บริษัท  (สํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่ม 

ผลผลิตแหงชาติ,2548 ; 9) พบขอมูลท่ีนาสนใจเกี่ยวกับแหลงเก็บความรูในองคการ (คลังความรู)  ดังนี้  
• ความรูท่ีอยูในตัวคน (สมอง)  42 % 
• ความรูท่ีเก็บในรูปแบบเอกสาร (กระดาษ)  26% 
• ความรูท่ีเก็บในรูปเอกสาร (Electronic) 20% 
• ฐานขอมูลความรู  (Knowledge Base,IT) 12% 

 
รูปที่ 2  : กราฟวงกลมแสดงแหลงเก็บความรูในองคการ 

 

 ประเภทของความรู 
  ประเภทของความรูสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ  คือ 

1. ความรูท่ีอยูในตัวคน/ความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ    
พรสวรรค หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ  เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูด หรือลายลกัษณอักษรไดโดยงาย เชน  ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรอืการคิดเชิงวิเคราะห   

2. ความรูท่ีอยูในรูปแบบสื่อหรือเอกสาร /ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)  เปนความรูท่ี 
สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร  ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้ง
จะเรียกวาความรูแบบรูปธรรม  
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 ระดับความรู (Levels of  Knowledge)   
ตามแนวคิดของ James Brain Quinn  (อางอิงในสํานักงาน ก.พ.รและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ,2548;16)    

แบงระดับความรูเปน 4 ระดับ  ไดแก 
 ระดับที่ 1 : Know –what  (รูวาคืออะไร) เปนความรูเชิงรับรู หรือ ความรูท่ีไดรับมาจากการเรียน เห็นหรือ
จดจํา มีลักษณะเปนความรูในภาคทฤษฎีวา สิ่งนั้นคืออะไร  
 ระดับที่ 2:  Know-how (รูวาเปนอยางไร /รูวธิีการ) เปนความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติใหเขากับสภาพแวดลอม 
 ระดับที่ 3 : Know-why (รูวาทําไม /รูเหตุผล)  เปนความเขาใจที่ลึกซึ้งเชิงเหตุผลท่ีสลับซับซอนขึ้น  ภาย ใต
เหตุการณและสถานการณตางๆ    ความรูในระดับนี้สามารถพัฒนาไดบนพื้นฐานของประสบการณในการแกไข
ปญหาและการอภิปรายรวมกบัผูอื่น 
 ระดับที่ 4 : Care –why (ใสใจกับเหตุผล) เปนความรูในลักษณะการสรางสรรคท่ีมาจากตัวเอง บุคคลที่มี
ความรูในระดับนี้จะมีเจตจาํนง  แรงจูงใจ และการปรับตัวเพื่อความสําเร็จ 
 ดังนั้นในการจัดการความรู  องคการตองคํานึงถึงระดับของความรูเพื่อกอใหเกิดการบรรลุผลดวย 
 
 

 การสรางความรูในองคการ  (Knowledge Spiral : SECI Model) 
Nonaka and Takeuchi  (2000 : 139-150)        ไดนําเสนอแนวคดิเรือ่งการสรางและกระจายความรูในองคกร 

ซึ่งเกิดเปนวงจรความรู ระหวางความรูท่ีอยูในตัวคน /ความรูโดยนัย (Tacit Knowledge)  กับความรูท่ีชัดแจง (Explicit 
Knowledge)   โดยใชโมเดล SECEI  knowledge conversion  ในการอธิบาย   ซึ่งแบงการสรางความรูเปน    4   ข้ัน  ดังนี้  
 

รูปที่ 3:   การสรางความรูในองคการ (SECI Model) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ท่ีมา :  Nonaka and takeuchi. (2000)  Classic work :  Theory of  organizational knowledge creation ใน

Morey, Maybury and Thuraisingham, Knowledge Management: Classic and contemporary works ,139-182. 
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ข้ันที่  1 :  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  (Socialization  : Tacit knowledge  to Tacit Knowledge) 
 เปนกระบวนการแบงปนประสบการณและการสรางความรูท่ีเปนนัย  โดยที่บุคคลสามารถรับความรูท่ีเปน
นัยไดโดยตรงจากผูอื่น โดยปราศจากการใชภาษาหรือการพดูคุยกัน คือ  บุคคลจะไดรับความรูผานการดาํรงชีวิต
รวมกันกับผูอื่น มีการสังเกตซึ่งกันและกัน  และการอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน สิ่งสาํคัญของขั้นตอนนี้ คือ 
“ประสบการณ” Experience   
 ประสบการณ เกิดไดจากการสังเกต  การลอกเลียนแบบ การฝกหัด การลงมอืปฏิบัติ เชน  พนักงานเขาใหม 
จะเรียนรูจากพนักงานที่มีประสบการณผานการฝกอบรมแบบ On the job training  ดังนั้น ความรูท่ีถูกสรางขึ้นใน
ข้ันตอนนี้จึงมีลกัษณะที่เรียกวา  “ความรูท่ีเห็นพองตองกัน”  Sympathetic Knowledge 
ข้ันที่ 2 :  กระบวนการกระจายสูภายนอก (Externalization :From Tacit Knowledge to Explicit Knowledge) 
 ระหวางขั้นตอนนี้ ความรูท่ีเปนนัย หรือท่ีอยูในตัวคน จะเชื่อมตอเขากับความคิดที่ชัดแจง กลาวคือ  ความรู
ท่ีไดมาจากขั้นที่ 1 จะถูกนํามาแสดงใหเห็นในรูปแบบที่สามารถเขาใจไดกวางและครอบคลุมมากขึ้น ข้ันตอนนี้เปน
หัวใจของกระบวนการสรางความรู  เพราะเปนขั้นที่ความรูท่ีเปนนัยถูกทําใหเปนความรูท่ีชัดเจนโดยผานการ
เปรียบเทียบ  การใชตัวอยาง  การสรางแนวคดิหรือตวัแบบ   ข้ันตอนนี้จงึมีลักษณะที่เรียกวา “ความรูท่ีเกี่ยวกับการ
สรางแนวคิด” Conceptual Knowledge 
ข้ันที่ 3 :  การรวมเขาดวยกัน  (Combination  :Explicit  Knowledge to Explicit Knowledge) 
 ในขั้นตอนนี้เปนกระบวนการของการทําใหความคิดตางๆ เปนระบบ เพื่อใหกลายเปนความรู  ความรูท่ีชัด
แจงจะถูกรวมกนัโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนของบุคคลเปนหลัก  ความรูจะเกิดการรวมตวักันผานสื่อตางๆ เชน การ
ประชุม  การสัมมนา  การสนทนา การติดตอผานเครือขายคอมพิวเตอร  เปนตน  ความรูลักษณะนี้เรียกวา “ความรูท่ี
เปนระบบ” Systematic Knowledge 
ข้ันที่ 4 :  กระบวนการรวมเขาสูภายใน (Internalization : Explicit  Knowledge to Tacit Knowledge) 
 ข้ันตอนนี้เปนกระบวนการของการประมวลใหความรูท่ีชัดแจง  กลายเปนความรูท่ีเปนนัย  กลาวคือ  ความรู
ท่ีชัดแจง (เปนที่ประจักษ) จากขั้นที่ 3 จะเปลี่ยนกับไปเปนความรูโดยนัยอีกครั้ง  ซึ่งเปรียบเทียบไดกับ การเรียนรูจาก
การกระทํา (Learning by Doing)  ประสบการณท่ีผาน ข้ันที่ 1 –2 – 3  ซึ่งประสบการณเหลานั้น  จะทําใหบุคคล
กลายเปนทรัพยสินที่มีคา   ความรูท่ีถูกสรางขึ้นจึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรูเชิงปฏิบัติการ” Operational Knowledge  
 แมวาโมเดลของทั้งสองทานจะเขาใจงาย  แตการแบงปนความรูท่ีเปนนัยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(ข้ันที่ 1)  หรือการเปลี่ยนใหเปนความรูท่ีชัดแจงผานกระบวนการกระจายสูภายนอก (ข้ัน 2) ไมใชเรื่องที่งายดายนัก  
ซึ่งมีหลายปจจยัเขามาที่เกี่ยวของ  และกระบวนการจัดการความรูเพื่อนําความรูไปแบงบันกันก็เปนอีกสวนที่มี
ความสําคัญ เชนเดียวกัน   
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