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ประเด็นความรู 
1.ทําไมตองมีการจัดการความรูและพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

2.แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความรูและการจัดการความรู 

3.กระบวนการจัดการความรู และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

1.ทําไมตองมีการจัดการความรูและพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

1.1 หนวยงานกาวเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู จึงตองเรียนรูใหรวดเร็วกวาคูแขง ความรูสัมพันธกับการทํางานและสามารถ

ปฏิบัติงานไดดีมีประสิทธิภาพมากและคุณภาพยิ่งข้ึน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก สังคม องคกร บุคคล 

1.2.1 การเปล่ียนแปลงในระดับโลกและระดบัสังคม 

   การเปลี่ยนผานของสังคมโลก...  

    จากสังคมเกษตรกรรม       สังคมอุตสาหกรรม 

    จากสังคมอุตสาหกรรม      สังคมสารสนเทศ 

    สังคมสารสนเทศ                สังคมความรู 

  ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  แปลงความรูใหเปนนวัตกรรม  สินคา  และบริการใหมๆ 

  ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 1.2.2 การเปล่ียนแปลงในระดับองคกร 

  โลกของการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป 

    งานไรทักษะ                        เปล่ียนเปน      งานที่ตองใชความรู 

    การทํางานที่ซํ้าซากจําเจ            เปล่ียนเปน      งานสรางสรรค 

    งานใครงานมัน                          เปล่ียนเปน      ทีมงาน 

    งานตามหนาที่                          เปลี่ยนเปน      งานตามโครงการ 

     งานที่ใชทักษะอยางเดียว           เปล่ียนเปน       งานที่ใชทักษะหลากหลาย 

    อํานาจของหัวหนา                    เปล่ียนเปน       อํานาจของลูกคา 

    การสั่งการจากเบื้องบน              เปล่ียนเปน       การประสานงานกับเพื่อนรวมงาน  

องคกรขับเคล่ือนดวยคนที่มีความรู (Knowledge  workers) 

เกิดองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ของมนุษย  การเรียนรู และ ความรู 

องคกรสมรรถนะสูง /  องคกรอัจฉริยะ  

 1.2.3 การเปล่ียนแปลงในระดับบุคคล 

   กระบวนการทํางานที่มุงเนน  คุณภาพ  ความเปนเลิศ  และการแขงขันในระดับโลก 
  1995 Nonaka “The Knowledge Creation Company” 

   ใชกระบวนการจัดการความรู  (Knowledge  Management   Processes)  ในการทํางาน 



1.3 กฎหมายกําหนด 

1.3.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11  

“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรู ในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน องคกรแหงการเรียนรู อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล

ขาวสาร และสามารถ ประมวลผล ความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา ประยุกตใช ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วและ

เหมาะสมกับสถานการณ   รวมทั้งตอง สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติ  

ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  และมี การเรียนรูรวมกัน  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี” 

1.3.2 การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน:  ฉ.ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 “สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองแสดงความมีมาตรฐานและคุณภาพดวยการเปนประชาคมแหงการสรางความรู และ

องคการแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถในการคนควาวิจัยสรางความรูใหมทั้งเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ...... ” 

2. แนวคิดเกี่ยวกับความรู และการจัดการความรู 
2.1ความหมาย และขอบขายของการจัดการความรู 

      ความหมายของความรู 

ความเขาใจที่ไดรับจากประสบการณหรือจากการศึกษา  

  ความสามารถในการทําให ขอมูลและสารสนเทศ มาเปนการกระทําที่มีประสิทธิภาพได 

 สวนผสมของกรอบประสบการณ  คุณคา  สารสนเทศ  และ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเปนกรอบที่ทําใหเกิดประสบการณและ 

ความรูใหมเขาดวยกัน 

ประเภทของความรู 

ความรูโดยนัย (Tacit Knowledge)เปนความรูเฉพาะตัวที่เกิดจากประสบการณ การศึกษา การสนทนา        การฝกอบรม  เจต

คติของแตละบุคคล  เปนความรูบวกกับสติปญญา และประสบการณ  

ความรูที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) เปนความรูที่ไดรับการถายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของ      การบันทึกใน

รูปแบบตางๆ ซึ่งก็คือสารสนเทศน่ันเอง  

ความรูที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา ซ่ึงเกิดจากผลสะทอน กลับของ

ความรูและสภาพแวดลอมขององคกร 

      ระดับของความรู 

 ความรูหลัก (Core  Knowledge) เปนความรูใน ระดับพื้นฐาน ที่ทุกคนในองคกรตองการหรือตองรู 

 ความรูในระดับกาวหนา (Advanced  Knowledge) เปนความรูที่ทําใหองคกรไปสูจุดของการแขงขันได  เปนความรูที่มีความ

เฉพาะเจาะจง ซึ่งแตกตางจากคูแขงขัน 

 ความรูเชิงนวัตกรรม (Innovative  Knowledge)เปนความรูที่จะทําใหองคกรเปน ผูนํา ทางการตลาดได 

นิยามของการจัดการความรู 

การรวบรวมความรู ที่อยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวคน หรือเอกสารมาพัฒนาเปนองคความรู และมีการถายทอด

และแบงปนความรู อยางเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูปฏิบัติงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

ขอบขายของการจัดการความรู 

Management  of  Information 

Management = Objects = Explicit  K. 

Management  of  People 

Management = Process = Tacit  K. 



 สาขาวิชาที่เก่ียวของ 

วิทยาการคอมพิวเตอร   

สารสนเทศศาสตร   

 การรื้อปรับองคกร 

 สาขาวิชาที่เก่ียวของ 

ปรัชญา 

จิตวิทยา 

สังคมวิทยา 

ระบบการจัดการที่เก่ียวของ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 

การจัดการสารสนเทศ  (IM) 

ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิตของ  

          องคกร(ERP / Logistic) 

ศูนยความรู   (Knowledge  Center) 

ระบบการจัดการที่เก่ียวของ 

ระบบการจัดการเก่ียวกับลูกคา (CRM) 

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร  

         มนุษย  (HRM) 

ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

(HRD / e-Learning / Web-based    
        training / Competency ) 

 

2.2 เปาหมายของการจัดการความรู 

1. การพัฒนางานใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น Work Process Improvement  (Quality) 

 2. การพัฒนาคน คือ การพัฒนาผูปฏิบัติงาน Knowledge Workers 

   3. การพัฒนาฐานความรูขององคกร Learning / Innovation Organization             

 4. การพัฒนาสังคมKnowledge-based Society  

 

 

2.3 เคร่ืองมือทางการจัดการความรูอยูในรูปแบบกิจกรรมตางๆ   

     เปาหมายการจัดการ

ความรู 

       กิจกรรมการจัดการความรู 

พัฒนางาน จัดทําคูมือการทํางาน 

จัดทํา Best Practices 

พัฒนาคน สรางเวทีการแลกเปลี่ยนความรู 

การเรียนรูและฝกอบรม 

พัฒนาฐานความรู คลังความรู  (Knowledge  Asset) 

กรณีศึกษา  (Case-based)   

การปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best  Practice) 

บทเรียนการเรียนรู (Lesson learned)  

ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ  (Expert)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบการจัดการความรู 

Phase      Stage            Concept                        design 

1 ต้ังหลัก 1. ปรับหลักคิด 

 คุณคาและความสําคัญของของความรู และ

การจัดการความรู 

2. ระบุหลักชัย 

 วิสัยทัศน / พันธกิจ 

 เปาหมาย 

3. กําหนดหลักการ 

 การจัดการเชิงบูรณาการ 

 การจัดการเชิงยุทธศาสตร 

Paradigm 

 

 

Vision / Mission / Purpose 

 

 

Goal / Objective 

Principle                                    SWOT 

Strategy 

Phase      Stage            Concept                        design 

2 ต้ังวง 1. พัฒนาแกนนํา 

 ความมุงมั่น / ฉันทะ / ทักษะ 

 เทคนิค / เครื่องมือ 

2. จัดทําโครงการนํารอง 

 สอดคลองกับยุทธศาสตร 

 ตั้งเปาหมายยอย 

 

Phase     Stage           Concept                         design 

3 ขยายวง 1. เชื่อมโยงเครือขาย 

2. ขยายวงใหกวางขวาง 

 

4 สลายวง 1. มองใหเปนองครวม 

2. บูรณาการเขากับงานประจํา 

 

 

2.4 ผลลัพธที่ไดจากการจัดการความรู 

 ไดทุนมนุษย ทุนองคกร ทุนทางสังคม ทรัพยสินความรู 

3.กระบวนการจัดการความรู (KMP)และกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง(CMP) 



3.1 กระบวนการจัดการความรู (KMP) 

3.1.1การบงชี้ความรู / การกําหนดส่ิงที่ตองเรียนรู 

เปนกระบวนการคนหาความรูที่ตองการและจําเปนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรหรือการทํางานขององคกร  

  เปนการคนหาและกําหนดวาความรูความสามารถหลัก (Core Competency ) ความชํานาญขององคกรคืออะไร  

อยูในรูปแบบใด  หรืออยูที่ใด  

ประเด็นประกอบการพิจารณา 

 สอดคลองกับประเด็นวิสัยทัศน / พันธกิจ และยุทธศาสตร 

  เปนความรูทีสํ่าคัญและจําเปนตอกระบวนการทํางานขององคกร 

  เปนความรูที่สามารถนํามาใชเพื่อการแกปญหาการดําเนินงานขององคกร 

 

 

 

 

 

 

การบงชี้ความรู (Knowledge  Identification) 

 

 
 

        

             

  

 3.2  การสรางและแสวงหาความรู 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรทีจําเป็นต้องทํา ความรู ้ทีตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กร 

Strategic  gap Knowledge  gap 

ขีดความสามารถของคนในองค์กรทีสามารถทําได ้ ความรู ้ขององค์กรทีมีอยู ่จริง 



 
  

3.1.2 การแสวงหาความรู 

1.   การจัดหา (Acquisition)  

    การไปเรียนรูหรือลอกเลียนมาจากองคกรอ่ืน  แลวนํา ความรูน้ันมาปรับใชภายในองคกร 

    การเขาไปซื้อหรือควบกิจการ    

    วาจางบุคลากรที่มีความรูที่ตองการเขามาทํางานภายในองคกร 

 2.  การเชา (Rental) หรือการเชาความรู  

   การใหทุนสนับสนุนแกสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูที่ตองการ 

  การจางที่ปรึกษาเขามาใหคําปรึกษาในเรื่องที่ตองการ 

3.  การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาความรูขึ้นมาภายในองคกรเองโดยอาจจะมีการลงทุนในดานของการ

วิจัยและพัฒนา 

4.  การหลอมรวมกัน (Fusion) เปนการนําบุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่แตกตางกันเขามาประชุม หรือ

ทํางานรวมกันเพื่อกอใหเกิดความรูใหมๆ ขึ้น 

3.1.3 การจัดความรูใหเปนระบบ 

 การจัดเก็บ (Storage) เปนการกําหนดส่ิงสําคัญที่จะจัดเก็บไวเปนองคความรูขององคกร  ซึ่งจะตองพิจารณาถึงวิธีการใน

การเก็บและการนํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการ   

ขอคํานึงในการจัดเก็บ 

             1.  โครงสรางและการจัดเก็บความรูควรเปนระบบที่สามารถคนหาและสงมอบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

             2.  จัดใหมีการจําแนกรายการตางๆเชน ขอเท็จจริงนโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อยูบนพื้นฐานความจําเปน

ในการเรียนรู 

3.  การจัดการที่สามารถสงมอบใหกับผูใชไดอยางชัดเจนกระชับถูกตอง ทันเวลา  และเหมาะสมตามที่ตองการ 

 การคนคนื (Retrieval) เปนลักษณะของการเขาถึงสิ่งที่ผูใชตองการเพื่อนํามาประยุกต ใชในการปฏิบัติงานตอไป  องคการ

ควรทําใหพนักงานทราบถึงชองทางหรือวิธีการสําหรับการคนหาความรูตางๆทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
  

3.1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 



 
 3.1.5 การเขาถึงความรู 

Knowledge Pushเปนการสงมอบความรูไปยังผูรับโดยผูรับไมไดรองขอหรือมีความตองการ เปนการสงมอบในลักษณะSupply-

based 

Knowledge Pull เปนการสงมอบความรูไปยังผูรับตามความตองการหรือ ตามความสนใจ เปนการสงมอบในลักษณะ
Demand-based 

 3.1.6 การแบงปนความรู 

เปนกระบวนการ แบงปน แลกเปล่ียน เผยแพร ถายโอนความรูซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเกิดการกระจาย 

และแลกเปลี่ยนความรูในระหวางบุคลากร ทีมงาน หรือคณะทํางาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  และเหมาะสมกับ

การทํางาน 

   ชุมชนการปฏิบัติ  (Communities of  Practice - COP) กลุมคนที่มีความสนใจรวมกันมารวมกลุมกันอยางไม เปนทางการ  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงปนความรู และแกปญหารวมกัน  ซึ่งกอใหเกิดการถายโอนความรูขององคกรหรือชุมชน 

 3.1.7 การเรียนรู 

 
 

3.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง(CMP) 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process - CMP) 

  3.2.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ปรับเปลี่ยนอะไร? 

   ความคิด / ความเชื่อ / ทัศนคติ / พฤติกรรม และวัฒนธรรมองคกร 

  ปรับเปลี่ยนใคร? 

     บุคลากรในฐานะที่เปน “ปจเจกบุคคล” 

   ทีมทํางาน / ทีมการเรียนรู  

    ผูนําองคกร 

 กระบวนการปรับเปล่ียน 



     ใหความรู  และความเขาใจ 

    การสงเสริมและพัฒนา “ตนแบบ”(Role model) ที่พึงประสงค 

 

  3.2.2 การส่ือสาร 

เปนกระบวนการที่ทําใหทุกคนในองคกรรับรูและเขาใจถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นวาองคกรกําลังจะทํา

อะไร  (What) ทําไปเพื่ออะไร (Why)   จะทําเมื่อไหร  (When) และจะทําอยางไร (How) 

 ประเด็นที่ตองพิจารณา 

   กลุมเปาหมายที่ตองการส่ือสาร 

   เน้ือหาของเรื่องที่ตองการสื่อสาร 

   ชองทางในการสื่อสาร 

 

  3.2.3การฝกอบรมและการเรียนรู 

 เปนกระบวนการเตรียมความพรอมของบุคลากรในทุกระดับสําหรับการจัดการความรู  เพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรูตอความสําเร็จ 

  ขององคกร  

   ประเด็นการฝกอบรมและการเรียนรู 

    หลักการ / ความรูพื้นฐานของการจัดการความรู 

    กระบวนการของการจัดการความรู 

    เครื่องมือ / เทคนิค ในการจัดการความรู 

    องคกรที่ประสบความสําเร็จในการจัดการความรู 

 

  3.2.4 การวัดผล 

  เปนกระบวนการที่ทําใหองคกรทราบถึงสถานะการจัดการ ความรูขององคกร  ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน  ซึ่งทําใหองคกรมีสารสนเทศ เพื่อการแกไข  ปรับปรุง

ขอบกพรองในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ประเด็นของการวัดผล 
   System measure 
   Output measure 
   Outcome measure 

 

  3.2.5 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

 เปนกระบวนการใชการยกยองชมเชยและการใหรางวัลเพื่อเปน แรงจูงใจใหบุคลากรภายในองคกร

เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู 

    การใหคุณคา  เชน  คําชมเชย 

    การใหมูลคา  เชน  คาตอบแทน 

 การบูรณาการแผนการยกยองชมเชยและการใหรางวัลเขากับระบบการประเมินผลงาน

ประจําป 

 

การประยุกตใชการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาคน   งาน  และองคกร 

การจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู: ปจเจกบุคคล 



1.หากรูวามีความรู ควรแบงปนความรูที่มี 

2. หากรูวาไมมีความรู ควรแสวงหาและเก็บรวบรวมความรูไว 

3.หากไมรูวามีความรูควรจัดองคความรู 

4.หากไมรูวาไมมีความรูควรพัฒนาความรู 

การจัดการความรูเพ่ือการพัฒนางาน 

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการทํางาน 

1.  การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

2.  การวิเคราะหความผิดพลาดจากการทํางาน  

            (Analyzing  Mistakes) 

3.  การระดมสมองในการทํางาน (Brainstorming) 

4.  การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching / Mentoring) 

         5.   การหมุนเวียนการทํางาน (Rotating jobs) 

         6.  การพัฒนาการทํางานเชิงโครงการ (Project work) 

         7. การทํางานเปนทีม (Team working) 

         8.  การจัดทําแฟมผลงาน (Portfolios) 

         9.  การทําสัญญาการเรียนรู (Learning Contracts) 

       10. การสรางวิสัยทัศนการเรียนรู (Visioning) 

       11. การมีที่ปรึกษาภายนอกองคกร (External Consultants) 

       12. การสรางเครือขายการทํางาน (Networking) 

การจัดการเรียนการสอน 

        1. การบงชี้ความรูโดยการวิเคราะหชองวางทางความรู 

2. การสรางความรู (S-E-C-I) 

        3. การแบงปนความรู   (CoPs) 

        4. การจัดความรูใหเปนระบบ (K. Portal)  

การพัฒนาผูเรียน 

        1. การคิดเปนระบบ (System Thinking) 

        2. การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) 

3. การฟงอยางลึกซ้ึง (Deep Listening) 
 

การสนับสนุนการเรียนการสอน 

       1. การศึกษาปญหา ความตองการ และความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. การถอดประสบการณการเรียนรูจากการทํางาน (คูมือในการทํางาน,Best  Practice, Lesson Learned, 

Solution-Based) 

       3. การเขาถึงความรู (เชิงรุก) 

การพัฒนาการเรียนรูของผูปฏิบัติงาน 

1. การหมุนเวียนเปลี่ยนการทํางาน 

                    2. ระบบพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาในการทํางาน 

 จัดกิจกรรมแบงปนความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู  (แทรกในวาระการประชุม / ใหเวลาและสถานที่)  

 ถอดหรือบันทึกความรู ประสบการณในการทํางาน (มี KPI กํากับ) 



 จัดต้ัง “COPs” ทั้ง Online และ Offline  (มีโจทยหรือเปาหมายเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพงานรวมกัน) 

 จัดทําแผนที่คนที่มีความรู และประสบการณ  

 จัดความรูใหเปนระบบ (ศูนยความรู - IT หรือ Non- IT)  

 การเรียนรูจากการศึกษาดูงาน (สรางแรงบันดาลใจ / พัฒนากระบวนการทํางาน) 

 หมุนเวียนการทํางาน (สอนงานกอนการหมุนเวียนงาน) 

 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรู 

 1.  ผูนําทุกระดับเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 2.  มีแผนการจัดการความรูที่ชัดเจน ทุกคนสามารถรับรูและเขาใจถึงเปาหมายไดตรงกัน 

3.  มีการนําแผนไปปฏิบัติในทุกระดับของหนวยงาน  

4.  ทําใหแผนการจัดการความรูฝงอยูในเน้ืองานประจํา 

5.  ความมุงมั่นตอความสําเร็จของการจัดการความรูทุกระดับ 

 6.  มีการสื่อสารความรูในบรรยากาศที่เปนมิตร เปดเผย โปรงใส และไววางใจซึ่งกันและกัน 

7.  มีการติดตามและประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

8.  การมีทีมการจัดการความรูที่เขมแข็ง 

 
 

 

 

 
 


