
กรอบแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรูกรอบแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู

โดยโดย

อาจารยจิอาจารยจิรัชฌารัชฌา      วิเชียรปญญาวิเชียรปญญา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ        

มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบนัสถาบนัวทิยวิทยบริการบริการ    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

11  11  กันยายนกันยายน    25492549



แนวทางการบรรยายแนวทางการบรรยาย

ทําไมตองมีทําไมตองมีการจัดการความรูการจัดการความรู??

ความรูคืออะไรความรูคืออะไร??

การเรียนรูการเรียนรู  และกจิกรรมการเรียนรูเปนอยางไรและกจิกรรมการเรียนรูเปนอยางไร??

การจัดการความรูคืออะไรการจัดการความรูคืออะไร??

☺☺ ความหมายความหมาย

☺☺ พัฒนาการพัฒนาการ  //  ขอบขายขอบขาย

☺☺ องคประกอบองคประกอบ

☺☺ กระบวนการจดัการความรูกระบวนการจดัการความรู



ทําไมทําไม  ??????

ตองมีการจัดการความรูตองมีการจัดการความรู

  เมื่อกาวเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูเมื่อกาวเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู  ......

หนวยงานตองหนวยงานตอง  เรียนรูเรียนรู    ใหเร็วกวาคูแขงใหเร็วกวาคูแขง  

เรียนรูที่เรียนรูที่  สมัพันธกับการทํางานสมัพันธกับการทํางาน    และและ

เรียนรูเพื่อใหเรียนรูเพื่อใหสามารถปฏบิัติงานไดดีสามารถปฏบิัติงานไดดี

และมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ......



ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก องคกร และบุคคล

การเปลี่ยนแปลงระดับโลกการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

การเปลี่ยนแปลงระดับองคกรการเปลี่ยนแปลงระดับองคกร

การเปลี่ยนแปลงระดับบคุคลการเปลี่ยนแปลงระดับบคุคล



☺☺  การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

ความกาวหนาทางดาน ICT

แปลงความรูใหเปนนวัตกรรม  สินคา  และบริการใหมๆ

ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย

☺☺  การเปลี่ยนแปลงในระดับองคกรการเปลี่ยนแปลงในระดับองคกร

โลกของการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป

งานไรทักษะ                          เปลี่ยนเปน        งานที่ตองใชความรู

การทํางานที่ซ้ําซากจําเจ       เปลี่ยนเปน        งานสรางสรรค

งานใครงานมัน                     เปลี่ยนเปน        ทีมงาน

งานตามหนาที่                      เปลี่ยนเปน        งานตามโครงการ

งานที่ใชทักษะอยางเดียว      เปลี่ยนเปน        งานที่ใชทักษะหลากหลาย

อํานาจของหัวหนา               เปลี่ยนเปน         อํานาจของลูกคา

การสั่งการจากเบื้องบน        เปลี่ยนเปน         การประสานงานกับเพื่อน 

รวมงาน



 องคกรขับเคลื่อนดวยคนที่มคีวามรู (Knowledge  workers)

เกิดองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งใหความสําคัญกับ การพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย  การเรียนรูและความรู

องคกรสมรรถนะสูง / องคกรอัจฉรยิะ 

☺☺  การเปลี่ยนแปลงในระดับบคุคลการเปลี่ยนแปลงในระดับบคุคล

กระบวนการทํางานที่มุงเนน  คุณภาพ  ความเปนเลิศ  และการ

แขงขันในระดับโลก

1995  Nonaka “The  Knowledge  Creation  Company”

 ใชกระบวนการจัดการความรู  (Knowledge  Management Processes)

ในการทํางาน



พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดีวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี  พพ..ศศ.. 25462546
หมวดหมวด    33 มาตรามาตรา  1111

“สวนราชการมีหนาที่ พัฒนาความรู ในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน องคกรแหง

การเรียนรู อยางสม่าํเสมอ  โดยตอง รับรูขอมูลขาวสาร และสามารถ ประมวลผล ความรู

ในดานตางๆ เพื่อนาํมา ประยุกตใช ในการปฏิบัติราชการไดอยาง ถูกตอง รวดเร็วและ

เหมาะสมกับสถานการณ  รวมทั้งตอง สงเสริมและพฒันาความรูความสามารถ  สราง

วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่ มี

ประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏบิัติราชการของสวน

ราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”
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การบริหารกระบวนการ  

กระบวนการบรหิารลูกคา

การวางระบบบริหารจัดการ

สินทรัพยที่จับตองไมได

ทุนมนษุย

ทุนขอมูลสารสนเทศ&ทุนความรู

ทุนองคกร

เพิ่มความพรอมเชิง  

ยุทธศาสตร

เพิ่มคุณคา

Value Creation

การพัฒนาขั้นตอนการทํางานใหดีขึ้น

Reengineering 

Lean  Enterprise      

Six  Sigma  TQM

ลดตนทุน & ความสญูเสีย

ลดรอบระยะเวลาดําเนินการ

เพิ่มผลผลติ

องคกรที่มุงเนนยุทธศาสตรองคกรที่มุงเนนยุทธศาสตร  (  (StrategyStrategy--focused Organization)focused Organization)

เพิ่มความพึงพอใจการดูแลผูรบับรกิาร

ความโปรงใส มีสวนรวม เพิ่มความไววางใจ

ประสิทธิภาพ

efficiency

คุณภาพ

quality

ขีดสมรรถนะ

capacity-building

ประสิทธิผล 

effectiveness

กพร.



การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพยที่จับตองไมไดการวางระบบบริหารจัดการสินทรัพยที่จับตองไมได  

Intangible Assets  Management ProcessesIntangible Assets  Management Processes

การสรางการสราง

““ความพรอมความพรอม””  

ในการในการ

ขับเคลื่อนขับเคลื่อน      

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

(Strategic(Strategic

Readiness)Readiness)

ทุนมนษุย 
Human Capital

ทุนขอมูลสารสนเทศและทุนความรู 
Information Capital

ทุนองคการ 

Organization Capital

ภาวะผูนาํ ทํางานเปนทีม

วัฒนธรรมองคกร การถายทอดเปาหมาย

ระบบ ฐานขอมูล

เครือขาย

ทักษะ

ขีดความสามารถ

ความรู

คุณคา

Human Capital Human Capital 

Development PlanDevelopment Plan

ICT  PlanICT  Plan

•• KMKM

•• Individual ScorecardIndividual Scorecard

กพร.



ทุนทางปญญาทุนทางปญญา    (Intellectual  Capital)(Intellectual  Capital)

Intellectual  Capital

Human  Capital Structure  Capital

Competence Attitude Intellectual Agility

Knowledge Conduct Innovation

Skills Behavior Imitation

Motivation Adaptation

Packaging 



Intellectual  Capital

Human  Capital Structure  Capital

Relationship Organization Renewal & Development

Customers Process New  Products

Suppliers Infrastructure New  Services

CultureOthers  Stakeholders

Alliance  Partners



กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
มิต

ิ

มิติที่ 1

ดานประสิทธิผล

ตามยุทธศาสตร

(น้ําหนัก : รอยละ 60)

ผลสําเร็จตาม

แผน

ยุทธศาสตร

มิติที่ 2

ดานคุณภาพ

การใหบริการ

(น้ําหนัก : รอยละ 10)

คุณภาพการ

ใหบริการ

การปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

มิติที่ 3

ดานประสิทธิภาพของ

การปฏิบตัิราชการ

(น้ําหนัก : รอยละ 10)

การลดคาใชจาย

การลด

ระยะเวลาการ

ใหบริการ

มิติที่ 4

ดานการพัฒนา

องคกร

(น้ําหนัก : รอยละ 20)

การบรหิารความรู

ในองคกร

ป
ระ
เด
็น
กา
รป

ระ
เม
ิน
ผล

การจดัทํา

ขอเสนอการ

เปลีย่นแปลง

การจดัการ

สารสนเทศ



☺ ดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที ่10  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

ปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร

(น้ําหนักรอยละ 5)

ตัวชี้วัดที ่11  ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ     

(น้ําหนักรอยละ 5)

ตัวชี้วัดที ่12  ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินงานตามขอเสนอ 

การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ (น้ําหนักรอยละ 10)

แนวทางการประเมินยุทธศาสตร  ตัวชี้วดั  และเปาหมายกระทรวง  

กลุมภารกิจ  และสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา



ความรูความรู  การเรียนรูการเรียนรู    

VSVS

การจัดการความรูการจัดการความรู



ความรูคืออะไรความรูคืออะไร

☯ ความเขาใจที่ไดรับจากประสบการณหรือจากการศึกษา

☯ ความสามารถในการทําให สารสนเทศและขอมูล  มาเปนการกระทํา             

ที่มีประสิทธิภาพได   

☯  สวนผสมของกรอบประสบการณ  คุณคา  สารสนเทศ  และความ

เชี่ยวชาญซึ่งจะเปนกรอบที่ทําใหเกิดประสบการณและความรูใหม     

เขาดวยกัน 



ขอมูล  สารสนเทศ  ความรู   ความเฉลียวฉลาด และเชาวนปญญา

แตกตางกันอยางไร

ขอมูลขอมูล  (  (Data) Data) 

ขอมูลดบิที่ยังไมไดผานกระบวนการประมวลผล

กลุมของขอมูลดิบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

• สารสนเทศ  (Information) 

 ขอมูลทีผ่านกระบวนการประมวลผลแลว

ผลรวมของขอมูลทีม่ีความหมาย

ความรูความรู  (  (Knowledge)Knowledge)

 ผลจากการขัดเกลาและเลือกใชสารสนเทศ  โดยมีการจัดระบบความคิดเกิด

เปน  “ความรูและความเชี่ยวชาญ”



ความเฉลียวฉลาด  (Wisdom) 

การนําเอาความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกันเพื่อใชใหเกิด    

ประโยชนตอการทํางานในสาขาวิชาตาง ๆ      

เชาวนปญญา  (Intelligence) 

 ผลจากการปรับแตงและจดจําความเฉลียวฉลาดตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิด 

ความคิดที่ฉับไว 

ความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาด  (  (Wisdom) Wisdom) 

การนําเอาความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกันเพื่อใชใหเกิด    

ประโยชนตอการทํางานในสาขาวิชาตาง ๆ      

เชาวนปญญาเชาวนปญญา  (  (Intelligence) Intelligence) 

 ผลจากการปรับแตงและจดจําความเฉลียวฉลาดตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิด 

ความคิดที่ฉับไว 

Data Information Knowledge Wisdom Intelligence

ประมวลผล ขัดเกลา / เลอืกใช บูรณาการ  ปรับแตง / จดจํา



ปญญา

ความสัมพันธระหวางขอมลู  สารสนเทศ  ความรู

และความเฉลยีวฉลาด 

Knowledge

Information

Data

Wisdom



ประเภทของความรูประเภทของความรู

1.  ความรูโดยนัย / เฉพาะตัว  (Tacit  Knowledge)

 เปนความรูที่ไดจากประสบการณ  พรสวรรค  สัญชาตญาณของแตละบุคคล

ในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด

หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย  เชน  ทักษะในการทํางาน

2.  ความรูที่ปรากฏชัดเจน  (Explicit  Knowledge)

เปนความรูที่สามารถรวบรวมและถายทอดไดโดยผานวิธีการตาง ๆ  เชน 

การบันทึกเปนลายลักษณอักษร  คูมือตาง ๆ 



ประเภทของความรูโดยนัยประเภทของความรูโดยนัย

Face-to-face  Conversation

Mentoring & Training

Coaching

Customer  KnowledgeCustomer  Knowledge

Staff  Knowledge

Outside  Expert

Top  Manager / Top Management  Support 

Social  Capital  (Trust & Culture)



ประเภทของความรูทีป่รากฏชัดเจนประเภทของความรูทีป่รากฏชัดเจน

Transaction  Data

Internal  Reports,  Memos

Record   Management

Plan  and  Policies

Newspaper

Data  Warehouse

External / Internal  Databases

E-Mail



เรียนรู/ยกระดับ

รวบรวม/จัดเก็บ
นาํไปปรับใช

เขาถึง/ตีความ

ความรูที่

ปรากฏชัดเจน
ความรูโดยนัย

สราง/ยกระดับ

มีใจ/แบงปน

เรียนรูรวมกัน

เนน “2T”
Tool & Technology

ที่มา: ดร.ประพนธ ผาสุขยืด – สคส.

เนน “2P”

Process & People



การเรียนรูการเรียนรู  (Learning)(Learning)

Definition:  A process to gain knowledge / understanding / ideas by study,  

Instruction, or experience

Goals:  Learning to Learn / Teach / Share / Think / Work /Solve / Know

To make Learning transfer to new situation

Styles:  Listening / Reading / Talking / Writing / Doing

Personal / Group

Patterns: Formal / Informal

Sequence /  Hierarchy / Matrix / Network / Cross Disciplines

Components:  Learners / Instructors / Learning Providers

Infrastructure / Culture / Communication



ระบบยอยดานระบบยอยดานการเรียนรูการเรียนรู  (Learning Subsystem)(Learning Subsystem)

Level

• Individual

• Group / Team

• Organizational

Skills

• Systems thinking

•Mental models

• Personal mastery

• Self-directed learning

• DialogueTypes

• Adaptive

• Anticipatory

• Action



ระดับการเรียนรูระดับการเรียนรู 
✰ ระดับบุคคล 

1.  การศึกษาดวยตนเอง (Self - study)

2.   การเรียนรูที่จะเรียนรู  (Learning  to  Learn)

3. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลกั (Problem  Oriented    

Learning)

4.  การใชวิธีการเรียนรูอยางเปนระบบ  และมีแบบแผนหรือ

เปนรูปธรรมที่ชัดเจน (Methodical)



✰ ระดบักลุม  

1.  การเรียนรูรวมกนัเปนทีม (Team  Learning) 

2.  การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action   Learning) 

3. การเรียนรูรวมกนั (Collective   Learning) 

✰ ระดบัองคการ 

1.  การเรียนรูแบบรวมพลังเสริมอํานาจ (Empowerment 

Learning) 

2.  การเรียนรูแบบเครือขาย (Network   Learning)



กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูขององคการการเรียนรูขององคการ

1.  Action  Learning

2.  Analyzing  Mistakes

3.  Brainstorming

4.  Coaching

5.  Computer - Mediated  Communications (CMC)

6.  External  Consultants

7.  Learning  Contracts



8.   Mentoring

9.    Networking

10.  Portfolios

11.  Project  work

12.  Rotating  jobs

13.  Team  working

14.  Visioning



การจัดการความรูคืออะไรการจัดการความรูคืออะไร

การพัฒนาระบบบริหารจดัการความรูในองคกร หมายถึง การนํา
 ความรูมาใชโดยมีกระบวนการในการสรรหาเพื่อถายทอดและแบงปนไป
 ยังบุคลากรเปาหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสมโดยมีเปาหมายเพื่อ 

1.  การพัฒนางานใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

2. การพัฒนาคน  คือ การพัฒนาผูปฏิบตัิงาน

3. การพัฒนาฐานความรูขององคกร



พัฒนาการของการจัดการความรูพัฒนาการของการจัดการความรู

☺ การจัดการความรูที่ถูกขับเคลือ่นดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

Best Practices Lessons Learned

☺ เกี่ยวของกบัความสัมพันธของมนุษยและมติทิางวัฒนธรรม

Tacit  Knowledge  Community  of  Practices

☺ เนนความสําคัญของเนือ้หา  

Content  Management      Taxonomy

Retrieval  Ability



ขอบขายของการจัดการความรูขอบขายของการจัดการความรู

Management  of  Information

Management = Objects = Explicit  K.

Management  of  People

Management = Process = Tacit  K.

• สาขาวิชาที่เกี่ยวของ

 วิทยาการคอมพิวเตอร  (Computer  Sciences)

 สารสนเทศศาสตร  (Information  Sciences)

 การรื้อปรับองคกร  (Re-engineering)

• สาขาวิชาที่เกี่ยวของ

 ปรชัญา  (Philosophy)

 จิตวิทยา  (Psychology)

 สังคมวิทยา   (Sociology)

• ระบบการจัดการที่เกี่ยวของ

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  (MIS)

 การจัดการสารสนเทศ  (IM)

 ระบบการวางแผนทรพัยากรการผลิตขององคกร 

(ERP / Logistic)

 ศูนยความรู   (Knowledge  Center)

• ระบบการจัดการที่เกี่ยวของ

 ระบบการจัดการเกี่ยวกับลูกคา  (CRM)

 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย   

(HRM)

ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD /           

E-learning / Web-based  learning /  

Competency )



องคประกอบสําคญัของการจัดการความรูองคประกอบสําคญัของการจัดการความรู 

1.  1.  คนคน    (People)(People)

เปนแหลงความรู  และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน

2.2. เทคโนโลยีเทคโนโลยี  (  (Technology)Technology)

เปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา  จัดเก็บ  แลกเปลี่ยน  รวมทั้งนําความรู

ความรูไปใชไดอยางงายและรวดเร็วขึ้น

3.  3.  กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู ( (Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

เปนการบริหารจัดการเพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใชเพื่อทําใหเกิด

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเกิดนวัตกรรม



กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู 

1.1. การกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูการกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรู  (  (Knowledge  Identification)Knowledge  Identification)

2. การแสวงหาความรู  (Knowledge  Acquisition)

3. การจัดเก็บและคนคืนความรู (Knowledge  Storage & Retrieval)

4.4. การสรางความรูการสรางความรู  (Knowledge  Creation)(Knowledge  Creation)

5. การประมวลและกลั่นกรองความรู  (Knowledge  Codification & Refinement)

6. การถายโอนและใชประโยชนจากความรู  (Knowledge  Transfer & Utilization)

7.7. การแบงปนความรูการแบงปนความรู  (  (Knowledge  Sharing)Knowledge  Sharing)

8. การรักษาความรู  (Knowledge  Retention)



 การกําหนดสิ่งทีต่องเรียนรูการกําหนดสิง่ทีต่องเรียนรู  (  (Knowledge  Identification)Knowledge  Identification)

Organization’s strategy

“Must   Do”

Knowledge  required  to   

execute  strategy

Organization’s capabilities

“Can  Do”

Actual  organization knowledge

Strategic  gap Knowledge  gap



การสรางความรูการสรางความรู  (  (KnowledgeKnowledge Creation Creation -- SECI)SECI)

Socialization

(Self  learning – CAL)

Coaching & Mentoring

Externalization

(Group  learning – CSCL)

Dialog within team

Answer  questions

Internalization

(Private  lesson – ICAI) 

Learn from a report

Combination

(Public  lecture – CAI)

E – mail  a  report

Explicit  

Tacit

Tacit

Tacit

Tacit

Explicit  

Explicit  

Explicit  



รูปแบบการสรางความรูรูปแบบการสรางความรู

☯ Socialization

Brainstorming          Informal  meeting         Discussions    

Dialogues                  Observation                 On-the-job training   

Coaching                   Mentoring

☯ Externalization

Meeting                     Workshops              

Best  practice  exchange                     

After-action  reviews



รูปแบบการสรางความรูรูปแบบการสรางความรู

☯ Combination

Virtual  Library               Publications      

Conferences

☯ Internalization

Facilitation  skills             Knowledge  zone

Client / customer  feedback  review



ความรูอยูทีไ่หนในองคกรความรูอยูทีไ่หนในองคกร??

42 % 

Employee  brains

26 %

Paper    

documents

20 %         

Electronic   

documents

12 %

Electronic      

knowledge bases



Tacit  Knowledge  CaptureTacit  Knowledge  Capture

☯☯ Knowledge  captureKnowledge  capture
A  process  by  which  the  expert’s  thoughts  and  experiences   

are  capture.

To  extract  problem-solving  knowledge  from  the  human

expert  in  order  to  build  a  KM  system.

☯☯ Techniques  for  Tacit  Knowledge  CaptureTechniques  for  Tacit  Knowledge  Capture
Interview                                               On-site  observation

Brainstorming                                      Story  Telling

Consensus  decision  making              Delphi  method

Black  boarding



การแบงปนความรูการแบงปนความรู  (  (Knowledge  Sharing)Knowledge  Sharing)

☺ ชุมชนการปฏิบัติชุมชนการปฏิบัติ  (Communities(Communities of  Practice of  Practice -- COP)COP)

 กลุมคนทีม่ีความสนใจรวมกันมารวมกลุมกนัอยางไมเปนทางการ  โดยมี   

วัตถุประสงคเพื่อการแบงปนความรูและแกปญหารวมกัน  ซึ่งกอใหเกิดการ

ถายโอนความรูขององคกรหรอืชุมชน



เครื่องมือทางการจัดการความรูเครื่องมือทางการจัดการความรู  (KM Tools)(KM Tools)

Codification  Personalization   

1. การจัดเก็บความรูและ Best  Practices  

ขององคกรไวในรูปของเอกสาร

1. การจัดตั้งทีมขามสายงาน 

2. ทําเนียบนาม (Directory) 2. ชุมชนการปฏิบัติ  

3. ฐานความรู  3. ระบบพี่เลี้ยง 

4. การสับเปลี่ยนงาน 

5. เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู
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