
 
 

 
 แนวคิดการจัดการความรู                      
แนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management)   ไดเริม่ตนและเปนที่นิยมอยางสูง ในชวงป ค.ศ. 

1995 -1996    หลังจากที่ Kujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi  ตีพิมพหนังสือท่ีช่ือวา “The Knowledge 
Creating company”  ออกมาเผยแพร   ซึ่งทั้งสองทานไดเสนอแนวคิดที่เนนเรื่องการสรางและกระจายความรูใน
องคการ ระหวางความรูท่ีมีอยูในตัวคน/ความรูโดยนยั (Tacit Knowledge)  กับความรูท่ีอยูในรูปแบบสื่อ/เอกสาร 
/ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)   โดยใชโมเดล SECEI –Knowledge  Conversion ในการอธิบาย    ทําให
หนังสือดังกลาวมีอิทธิพลอยางสูงตอวงการธรุกิจตั้งแตป 1997 เปนตนมา  ผูนําทางธุรกิจมากมายตางตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดการความรู   อีกทั้งมีการตีพิมพหนังสือท่ีเกี่ยวกับแนวคิดนี้ออกเปนจํานวนมากและไดรับ
ความนิยมตอมา ไดแก  “Intellectual Capital”  ของ  Tom Stewart ,  “The New Organization Wealth”  ของ Karl 
Erik Sveiby และ “The Ken Awakening” ของ Debra  Amiotion  (อางอิงในปณิตา พนภัย,2544 ; 21) 

สําหรับประเทศไทย  โดยเฉพาะองคกรภาคราชการ ไดเริ่มนํา การจัดการความรู มาเปนเครื่องมือทางการ
บริหาร   เมือ่มกีารประกาศใช พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวิธกีารบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
ซึ่งเนือ้หาของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ไดวางหลักเกณฑเกีย่วกับการบรหิารความรูของสวนราชการใน มาตรา 11 
โดยมีขอความวา  

“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเรว็ และขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเรว็ และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”  
 และคูมือการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวของสํานักงาน ก.พ.ร. ในหมวดที่ 3 : แนว
ทางการพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู โดยกําหนดแผนปฏิบัติ ดังนี้ 

- สรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
- ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 

รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
- สงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการ เพื่อใหเปนผูมีความรูในวิชาการสมัยใหม และปฏิบัติหนาที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 

- สรางความมีสวนรวม ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาในงานให
เกิดประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ในปจจุบันทุกสวนราชการ  จึงไดนํา แนวคิดการจัดการความรู มาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา 
องคการ  และกําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ท่ีเสนอทางสํานักงาน ก.พ.ร. ท้ังนี้   
เพื่อใหการพัฒนาองคการเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสงูสุด  

แนวคิดและการจัดการความรูในองคการ 



 

 ความหมายของการจัดการความรู                      
 สําหรับความหมายของการจัดการความรู มีผูเสนอความคิดเห็นที่นาสนใจไวมากมาย  ดังนี้ 
 Trapp  (1999,อางอิงใน พรธิดา วิเชียรปญญา,2547 ; 29)    กลาววา   การจัดการความรูเปนกระบวนการ
ท่ีประกอบดวยงานตางๆ จํานวนมากซึ่งมีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณการเพื่อกอใหเกิดคุณประโยชนท่ี
คาดหวังไว  การจัดการความรูจึงเปนแนวคิดองครวมที่จะบริหารจัดการทรพัยากรท่ีเปนความรูในองคการ 
 Kucza (2001, อางอิงใน พรธดิา วิเชียรปญญา ,2547 ; 29)  กลาววา  การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการของการสรางความรู การจัดเก็บและการแบงปนความรูกลาวโดยทั่วไปจะรวมถงึ 
การระบุสภาพปจจุบัน  การกําหนดความตองการและการแกไขปรับปรุงกระบวนการที่จะสงผลกระทบตอการ
จัดการความรูใหดีข้ึนเพื่อบรรลุถึงความตองการ  

Scott.l.Tannembaum (2001,อางอิงใน ปณิตา พนภัย ,2544; 22)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูวาเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ 

- การรวบรวม  การจัดระเบียบ  การจัดเก็บและการเขาถึงขอมูล เพื่อสรางเปนความรูและเมื่อมีการใช
ประโยชนอยางเหมาะสม  สารสนเทศและเทคโนโลยเีกี่ยวกับคอมพิวเตอร จะสามารถสนับสนุน
ใหการจัดการความรูมีอํานาจได 

- การแบงบันความรู   เพราะถาปราศจากการแบงบันความรู  ความพยายามในการจัดการความรูก็จะ
ลมเหลวในการแบงปนความรูท่ีตองอาศัยวัฒนธรรมองคการเปนสําคัญเพราะมีอิทธิพลอยางสูงตอ
ความสําเร็จ 

- การอาศัยบุคคลที่มีความรูหรือความเฉลียวฉลาด 
- การเพิ่มประสิทธิผลขององคการเพราะการบริหารความรูเปนสิ่งที่สนับสนุนใหองคการตางๆ อยู

รอดและประสบความสําเร็จได 
สาํนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2548; 4) ไดใหความหมายของ การจัดการความรู 

คือ  การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคการ ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนในองคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด   

ศ.นพ.วิจารณ  พานิช (2548,17)   ใหความหมายการจดัการความรู    วาเปนกระบวนการรวมกันของ
ผูปฏิบัติงานในองคการหรอืหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดี
ข้ึนกวาเดิมโดยมีเปาหมายพัฒนางานและคน  

ปณิตา  พนภัย (2544 ; 24)  ใหความหมายของการจัดการความรู วาหมายถึง กระบวนการอยางเปน
ระบบเกี่ยวกับการประมวลผล  สารสนเทศ ความคิด  การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพื่อสราง
ความรูหรอื นวตักรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมลู ท่ีสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆ ท่ี
องคการจัดเตรยีมไว เพื่อนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตในการปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปนและถายโอน
ความรู และในที่สุดความรูท่ีมีอยูก็จะแพรกระจายและไหลเวียนทั่วท้ังองคการอยางสมดุลเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการพัฒนาผลผลิตและองคการ 

ดังนั้นพอสรุปแลววา  การจัดการความรู เปนกระบวนการที่จะชวยใหมีการสราง รวบรวมจัดระบบ
เผยแพร ถายโอนและเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนใหสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดทันเวลา 



และทันเหตุการณ  โดยใชระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือชวยใหการจัดการความรูเกิดไดงายและสะดวกขึ้น  
สงผลใหการปฏิบัติงานของคนในองคการมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 เปาหมาย และประโยชนของการจัดการความรู 
เปาหมายหลักของการจัดการความรู คือ การใชประโยชนจากความรูมาเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคกร เพือ่เพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร  ดังนั้น การจัดการ
ความรูจึงมีความสําคัญอยางมากไมวาจะเปนองคการเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม  โดย ศ.นพ.วิจารณ  พานิช (2548 ; 
5) ไดกลาวถึงเปาหมายของการจัดการความรู มีประเด็นสําคัญ 3 ประการคือ 

1. เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 
2.  เพื่อการพฒันาคน คือพัฒนาผูปฏิบัติงานในองคการ 
3. เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู” ขององคการ เปนการเพิ่มพูนทุนความรู หรือทุนปญญา 

ขององคการ จะชวยใหองคการมีศักยภาพในการฟนฝาความยากลําบาก หรอืความไมแนนอนในอนาคตไดดียิง่ขึ้น 
 
 ประโยชนของการจัดการความรู (Bacha,2000 อางองิใน พรธิดา วิเชียรปญญา,2547 ;41)   

1. ปองกันความรูสูญหาย  :  การจัดการความรูทําใหองคการสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ  ความ
ชํานาญและความรูท่ีอาจสูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร  เชน การเกษียณอายุ  การ
ลาออกจากงาน เปนตน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ  :  โดยประเภทคุณภาพและความสะดวกในการเขาถึงความรูเปน
ปจจัยสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เนื่องจากผูท่ีมีหนาที่ตัดสินใจตองสามารถ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ 

3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน :  การทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในงานและ
วัตถุประสงคของงานโดยไมตองมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมากมักจะทําใหผูปฏิบัติงาน
สามารถทํางานในหนาที่ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการทํางาน 

4. ความไดเปรียบในการแขงขัน : การจัดการความรูชวยใหองคการเขาใจลูกคา แนวโนมของ
การตลาดและการแขงขัน ทําใหสามารถลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการแขงขันได 

5. การพัฒนาทรัพยสิน:  เปนการพัฒนาความสามารถขององคการในการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญาที่มีอยู ไดแก  สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์ 

6. การยกระดับผลิตภัณฑ :  การนําการจัดการความรูมาใชเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ  และ
บริการ  ซึ่งจะเปนการเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑนั้นอีกดวย 

7. การบริหารลูกคา :   การศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคาจะเปนการสรางความพึง
พอใจและเพิ่มยอดขายและสรางรายไดใหแกองคการ 

8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล :  การเพิ่มความสามารถในการแขงขันผานการเรียนรูรวมกัน  การ
จัดการดานเอกสาร  การจัดการกับความที่ไมเปนทางการเปนการเพิ่มความสามารถใหแกองคการ
ในการจางและฝกฝนบุคลากร 

 
 



  องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู 
1.  คน  (People)   :   เปนองคประกอบสําคัญที่สุดเนื่องจากเปนแหลงความรูท่ีสําคัญขององคการ  

    รวมทั้งเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
2. เครื่องมือและเทคโนโลยี  (Tool and Technology)   

:   เปนเครื่องมอืเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บแลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรูไป     
    ใชไดอยางงายและรวดเรว็   

3. กระบวนการความรู (Knowledge  Process )  
:  เปนการบริหารจัดการเพื่อนาํความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพื่อทําใหเกิดการ 
    ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเกดินวัตกรรม 
 
 
 
 



 กระบวนการจัดการความรู 
การจัดการความรู มีการจําแนกที่แตกตางกันตามแบบของผูคิดและจัดทํา  ซึ่งสามารถสรปุกระบวนการจัดการความรู ดังนี้ 

 
แบบของ  Demarest แบบของ Turban แบบของ  Probst แบบของ  Marquardt แบบของ สํานักงาน ก.พ.ร. 

1.การสรางความรู 
(Knowledge construction) 

1. การสราง (Create) 1. การกําหนดความรูที่ตองการ 
(Knowledge identification) 

1. การแสวงหาความรู 
(Knowledge acquisition) 

1. การบงชี้ความรู 
(Knowledge Identification) 

2. การเก็บรวบรวมความรู 
(Knowledge embodiment) 

2. การจัดและเก็บ   
(Capture  and store) 

2. การจัดหาความรูที่ตองการ 
(Knowledge acquisition) 

2. การสรางความรู 
(Knowledge creation) 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and acquisition) 

3. การกระจายความรูไปใช 
(Knowledge dissemination) 

3. การเลือก หรือกรอง  (Refine) 3. การสรางพัฒนาความรูใหม 
(Knowledge development) 

3. การเก็บและสืบคนความรู 
(Knowledge  Storage and 
Retrieval) 

3.  การจัดความรูใหเปนระบบ 
(Knowledge Organization) 

4. การนําความรูไปใช 
(Use) 

4. การกระจาย (Distribute) 4. การถายทอดความรู  
(Knowledge  storing) 

4. การถายโอนความรูและการ
ใชประโยชน  (Knowledge 
Transfer and Utilization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

 5. การใช (Use) 6. การนําความรูมาใช 
(Knowledge utilization) 

 5. การเขาถึงความรู 
( Knowledge Access) 

 6. การติดตาม/ตรวจสอบ 
(Monitor) 

  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Sharing) 

    7. การเรียนรู (Learning) 

 
 



 
สําหรับสวนราชการ ไดนํากระบวนการจัดการความรูท่ีทางสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดขึ้น เปนแนวทางการ 

จัดการความรูของหนวยงาน ซึง่มีรายละเอียด (ผูจัดการรายสบัดาห. ฉบับที่ 1020,วันที่ 19-23 มิถุนายน 2549 ; หนาที่
D7-8) ดังนี้ 
 1. การบงชี้ความรู (Knowledge  Identification)  เปนการคนหาความรู คือจะตอง “รูเรา”  ตองรูวาองคกรมี
วิสัยทัศน  พันธกิจ /เปาหมายอะไรบาง และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองมีความรูอะไร           อาจจะใชแผนท่ี
ความรูเพื่อหาขอบเขตความรูในองคกร  และทําใหเปนภาพรวมของคลังความรูในองคกร  
 2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)  เปนการกําหนดเนื้อหาของ
ความรูท่ีตองการและแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ สิ่งสําคัญคือ  ตองสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมที่กระตุนให
บุคลากรเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน   เพื่อกอใหเกิดการสรางความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา 
 3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)  คือ การจดัทําสารบัญ และเก็บรวบรวมความรู 
เพื่อใหงายและสะดวกในการใชงาน  การแบงประเภทความรูจะขึ้นอยูกับการใชความรูนั้นๆ  
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  (Knowledge Codification and Refinement)   เปนการสรางความรู
ในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี ไดแก 
  4.1  จัดทํามาตรฐานใหเปนรูปแบบเดียวกันทั่วท้ังองคกรเพือ่ลดเวลา เพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคนหาขอมูล 
  4.2 ใช “ภาษา” เดียวกันทั่วท้ังองคกร เชน  จัดทําความหมายของคําตางๆ ท่ีแตละหนวยงานใชใน
การปฏิบัติงาน 
  4.3 เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพอยูเสมอ  เชน เนื้อหาครบถวนตรงตามความตองการ
ของผูใช 
 5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)   องคกรตองมีวิธีการจัดเก็บและกระจายความรูท้ังประเภท Tacit 
Knowledge และ Explicit  Knowledge 
  การกระจายความรูในองคกร มี 2 แบบคือ Push (การปอนความรู) และ Pull (ใหโอกาสเลือกใชความรู)  
  Push (การปอนความรู)  คือการสงความรูใหผูรับโดยไมมีการรองขอ หรือการกระจายความรูแบบ 
Supply-based  เชน  จดหมายเวียน  การฝกอบรม  เปนตน 
  Pull  (ใหโอกาสเลือกใชความรู)  ผูรับสามารถเลือกรับหรือใชแตขอมูลท่ีตองการเพื่อลดปญหาการ
รับขอมูลท่ีมากเกินความจําเปน  การกระจายความรูแบบ Demand-based  เชน   บอรดประชาสัมพันธ  Web Board  
เปนตน 
 6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing)   การแลกเปลี่ยนความรูประเภท Explicit 
Knowledge  ทําไดโดยการจัดทําเอกสาร  ทําฐานขอมูลความรู   โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใหเขาถึงความรู
ไดงายและรวดเร็วข้ึน   สําหรับการแลกเปลี่ยนความรูประเภท Tacit Knowledge ทําไดหลายวิธี อาทิ  ทีมขามสายงาน   
ชุมชนแหงการเรียนรู (COPs)  ระบบพี่เลี้ยง  การสับเปลี่ยนงานและยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน  รวมถึงเวทีสําหรับ
แลกเปลี่ยนความรู 
 7.  การเรียนรู (Learning)  องคกรจะตองกระตุนและสรางบรรยากาศใหทุกคนกลาคิด กลาทํา โดยผูบริหาร
ตองยอมรับผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้น แตท้ังนี้ตองสอดคลองกับทิศทางและคานิยมขององคกร 
 
 



 
 ปจจัยท่ีเอ้ือใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ 

1. ผูนําองคกรใหการสนับสนุน  และกําหนดทิศทางกลยุทธใหสอดคลองกับการดาํเนินธรุกิจของ 
องคกรเพือ่ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  รวมทั้งการชมเชยใหรางวลัเพือ่โนนนาวใหบุคลากรเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู 
  2.  องคกรตองมวีัฒนธรรมการแลกเปลีย่นและแบงปนความรู  เพื่อสงผานความรูใหมีประสิทธิภาพ 
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูไดงายและมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น 
  4. การฝกอบรมและการเรียนรู  เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสาํคัญของการจัดการ
ความรู 
  5. วดัผลอยูเสมอ  จะชวยใหองคการสามารถ พฒันาและปรับปรุงกลยุทธเพือ่ใหองคกรบรรลุเปาหมาย
ไดดียิ่งขึ้น 
  6. โครงสรางพืน้ฐานที่เหมาะสม  การแลกเปลีย่นความรูของคนในองคกรจะไมราบรืน่ได หากขาด
โครงสรางพื้นฐานที่ดี โครงสรางนีอ้าจหมายถงึสิ่งที่จับตองได เชน สถานที่ อุปกรณตางๆ  สําหรับสิง่ที่จับตองไมได 
เชน ระบบหรอืกลไกที่สนับสนุนการแลกเปลีย่นความรูเปนตน 
  7.  บุคลการในองคกร  เปนปจจยัท่ีมีผลตอความสําเรจ็ที่สุดที่จะชวยใหกระบวนการจัดการความรู
เปนไปไดดวยดแีละตอเนื่อง  
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