
การบริหารจัดการความรู * 
Knowledge Management (KM) 

 

ปจจุบันเปนสังคมแหงการเรยีนรู  แหลงความรูมีอยูมากมาย  และกระจดักระจายอยูในหลายรูปแบบ 
ความรูเปนผลผลิตของสารสนเทศ  ซ่ึงประกอบดวย  ขอเท็จจริง ความคิดเห็น  ทฤษฎี  หลักการ  และกรอบ
แนวคดิตาง ๆ  รวมถึงทักษะ  และประสบการณของแตละบุคคล  ซ่ึงเราใชเพื่อการตดัสินใจ  การดาํเนินชวีิต
ของมนุษย ชีวิตสวนตวั หรือ การทํางานในองคกรตองใชความรูเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจในเรื่อง
ตาง ๆ   ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดวาเราจะทําอยางไรเราจึงจะสามารถใชความรูที่เรามีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

Knowledge Management  เกิดจากขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางมากมาย  ทําใหองคกรตาง ๆ มี
ขอมูลจัดเก็บอยูจํานวนมาก  และเกิดความตองการที่จะจัดใหอยูอยางเปนระเบียบ  เขาถึงงาย  ทนัตอการ
นําไปใชงาน 
 
ความรู 
ความหมายของความรู 
  Tiwana (2000, 5) ความรู  หมายถึง ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงไดโดยประสบการณ และสามารถถูก
ประยุกตใชไดโดยบุคคล 

ดาเวนพอรท  (2542, 8) ความรู  คือ กรอบของการประสมประสานระหวางประสบการณ คานิยม 
ความรอบรูในบริบท  และความรูแจงอยางช่ําชอง  เปนการประสมประสานที่ใหกรอบสําหรับ     การ
ประเมินคา  และการนําเอาประสบการณกับสารสนเทศใหม ๆ  มาผสมรวมเขาดวยกัน  มันเกดิขึ้นและถูก
นําไปประยุกตในใจของคนที่รู  สําหรับในแงขององคกรนั้น  ความรูมักจะสั่งสมอยูในรูปของเอกสาร  หรือ
แฟมเก็บเอกสารตาง ๆ  รวมถึงสั่งสมอยูในการทํางาน  อยูในกระบวนการ  อยูในการปฏิบัติงานและอยูใน
บรรทัดฐานขององคกรนั่นเอง   
 ศรันย ชูเกยีรต ิ(2541, 14)  องคความรู หมายถึง  ความรูในการทําบางสิ่งบางอยาง (Know how  หรือ 
how to ) ที่เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลที่กิจกรรมอื่น ๆ ไมสามารถกระทําได ซ่ึงปจจุบนั 
องคความรูถือเปนทรัพยสินทางปญญาที่มีความสําคัญตอกิจการมาก เนื่องจากเปนที่มาของการกอกําเนดิ
กําไรในธุรกจิและเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันรวมถึงทําใหธุรกิจ
สามารถดํารงอยูไดในระยะยาว 
 สรุป  ความรู  คือ  ส่ิงที่ใชอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่พบเห็นไดอยางมีเหตุผล  โดยอาศัยขอมูล ทักษะ และ
ประสบการณที่มีอยูเปนสวนสนับสนุนการตัดสินใจ 
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ประเภทของความรู 
(นฤมล พฤกษศิลป และ พัชรา หาญเจริญกิจ, 2543 : 61-62)   แบงความรูออกเปนหลายประเภท  

ดังนี ้
1.  ความรูกอนประสบการณ (Priori knowledge) คือ ความรูที่ไมตองอาศัยประสบการณ 
2.  ความรูหลังประสบการณ (Posteriori knowledge) คือ ความรูที่เกิดหลังจากที่มีประสบการณแลว 
3.  ความรูโดยประจักษ (Knowledge by Acquaintance) คือ ความรูที่เกดิจากสิ่งที่ถูกรู  ซ่ึงปรากฏ 

โดยตรงตอผูรูผานทางหู ตา จมูก ล้ิน หรือ กาย 
4.  ความรูโดยบอกกลาว (Knowledge by Description) คือ ความรูที่เกดิจากคําบอกเลา 
5.  ความรูเชิงประจักษ หรือความรูเชิงประสบการณ (Expirical knowledge) คือ ความรูที่ได         

จากประสบการณ หรือความรูหลังประสบการณ 
6.  ความรูโดยตรง (Immediate knowledge) คือ ความรูที่ไดรับโดยสัมผัสทั้ง 6 คือ เห็น ไดยิน กล่ิน 

รส สัมผัส และรับรูทางใจ 
7.  ความรูเชิงปรวิสัย หรือ ความรูเชิงวัตถุวิสัย (Objective knowledge) คือ ความรูที่เกดิจากเหตุผล 

หรือประสบการณที่สามารถอธิบาย หรือทดสอบใหผูอ่ืนรับรูไดอยางทีต่นรู 
8.  ความรูเชิงอัตวิสัย หรือความรูเชิงจิตวสัิย (Subjective knowledge) คือ ความรูที่เกดิจากการ

ประสบดวยตนเอง และตนไมสามารถอธิบายได หรือทดสอบใหผูอ่ืนรับรูได 
 

(Tiwana, 2000 : 67)  แบงประเภทของความรูไว  ดังนี้  
1. ความรูภายนอก เปนความรูที่ไดจากการแสดงความคิดเห็น ความเชื่อของบุคคลในการทํางาน 
2. ความรูจากแหลงความรูตางๆ เปนความรูที่มาจากแหลงความรูอ่ืนๆ ภายนอกตวับุคคล                   

และแหลงความรูตางๆ 
3. ความรูที่ไมอยูเฉพาะที่ เปนความรูที่เปนอิสระ สามารถถายทอดไดจากบคุคลไปสูองคกร หรือจาก

องคกรไปสูองคกร 
 

องคประกอบของความรู (Tiwana, 2000 : 68) 
1. เปนสิ่งที่นาเชือ่ถือ และสามารถเปลี่ยนแปลง 
2. สามารถตัดสินได 
3. เปนสิ่งที่ไดจากประสบการณ 
4. เปนสิ่งมีคุณคา คาดคะเนได และเชื่อถือได 
5.    เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความคิด ความฉลาด 
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สาเหตุของการคิดจัดการความรู  (เอื้อน ปนเงิน และ ยืน ภูสุวรรรณ, 2546 ) 
สารสนเทศลน กระจัดกระจาย และจดัเก็บอยูในแหลงเก็บที่หลากหลาย ที่สําคัญยิ่งไปกวานัน้คือ เรา

มีขอมูลมากมาย แตความรูมนีอย ในยามที่ตองการขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การรวบรวมขอมูลทําไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพและไมครบถวน อีกทั้งใชเวลาในการคนหานาน การจัดการความรูอยางมีระบบจะชวยให
ปญหาดังกลาวบรรเทาลง หรือหมดไป ยิ่งไปกวานั้นการกาวเขาสูสังคมภูมิปญญาและความรอบรู เปน
แรงผลักดันทําใหองคกรตองการพัฒนาไปเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Enterprise) เพื่อสรางคุณคา
จากภูมิปญญาและความรอบรูที่มีอยูเปลี่ยนสินทรัพยทางปญญาใหเปนทุน ดวยการจัดการความรอบรู และ      
ภูมิปญญา  ซ่ึงมีผลใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปนแบบ Knowledge Worker ดวย  

ขั้นแรกที่จะนาํไปสูการจัดการความรู  คือ การจัดเก็บขอมูลไวในคลังขอมูล (Data wearhouse) ทีม่ี
การวิเคราะหประมวลผล คัดกรองขอมูล (Data Mining) เพื่อใหไดความรูที่นาสนใจ ไดแก กฎ ระบบ หรือ
ลักษณะที่เกดิขึ้นประจํา รูปแบบ ความแปลกแยก หรือส่ิงผิดปกติ จากขอมูลที่เก็บไวในฐานขอมูลขนาดใหญ   

ในการแขงขนัทางดานธุรกิจนําการจัดการความรูเขามาใช โดยมีเหตุผล   ดังนี้  (Tiwana, 2000 : 6) 
1.  บริษัทตางๆ กลายเปนองคกรแหงความรู มีการใชความรูในการทํางานมากขึ้นรวมถึงการแขงขัน

ทางดานธุรกิจ 
2.  การเปลี่ยนแปลงของตลาดการแขงขัน ทําใหตองมีการพัฒนาองคกร พัฒนาการบริหารจัดการ

ภายในองคกร 
3.  การจัดการความรูทําใหบคุคลเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
4.  ความรูทําใหองคกรอยูรอด 
5.  ความซับซอนขององคกรในปจจุบนัจึงตองมีการจัดการความรู 
6.  ความรูชวยในการตัดสนิใจ 
7.  ความตองการในการใชความรูรวมกนั 
8.  ความรูเฉพาะบุคคลเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกับองคกร 
9.  การเติบโตของบริษัทและธุรกิจ 
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การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
ความหมายของ  Knowledge Management 

Laudon (2000, 435)  กลาวถึง  Knowledge  Management วา การบริหารจัดการความรูในองคการ   
มีความสําคัญเปนพิเศษในองคการที่มีลักษณะการบริหารงานแบบแบนราบ และแบบเครือขาย  ซ่ึงในการ   
จัดการในระดบัตางๆ   จะมีการจัดการแยกแยะความจรงิในสวนทีจ่ะสามารถนํามาชวยสมาชิกในทีม ในการ
พัฒนางานในหนาที่ รวมทั้งการแบงปนขอมูล  เพื่อพัฒนางานในสวนงานอื่นๆ ที่เกีย่วของกนัดวย 

Stair (2001, 202)  กลาววา  การบริหารจัดการความรู เปนกระบวนการ รวบรวม จัดการ ความรู
ความชํานาญ ไมวาความรูนัน้จะอยูใน คอมพิวเตอร  ในกระดาษ  หรือตัวบุคคล  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดการ
ใหบุคลากร ไดรับความรู และแลกเปลี่ยนความรู  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม  โดยใหเกดิ  
ประสบการณและความชํานาญเพิ่มขึ้น 

Tiwana (2000, 5) ใหความหมายการบรหิารจัดการความรูวา หมายถงึ การจัดการความรูในองคกร
สําหรับงานดานธุรกิจ 

วีรวุธ  มาฆะศิรานนท  (2542,  77-78)  กลาวถึง การบริหารจัดการความรู วาการบริหารจัดการ  
ความรูเปนกระบวนการบรหิารรูปแบบใหม  ทีเ่นนในดานการพัฒนากระบวนงาน  ควบคูไปกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  โดยทกุกระบวนงานจะตองสัมพันธกับความคิดสรางสรรค  ที่เปนผลมาจากการขยายวง  
และการประสานความรอบรู  รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดทั่วทั้งองคกรอยูตลอดเวลา  ซ่ึงเทากับวา   องคกร
ที่มีการบริหารจัดการความรูนี้อยางเปนระบบ  ก็จะเกดิเปนโอกาสอันสําคัญตอการพัฒนาใหเปน   องคกร    
ที่เปยมไปดวยการทํางานอยางฉลาดคิดและสรางสรรคในที่สุด ทําใหองคกรนั้นสามารถเผชิญกับการแขงขัน  
และการเปลี่ยนแปลงในทกุๆ รูปแบบ  และสามารถฟนฝาอุปสรรคทั้งมวลไดเปนอยางดี 

ศรันย ชูเกียรติ (2541, 14) การจดัองคความรูในองคกร หมายถึง การจัดการและรักษาระดับใน     
การจัดเก็บองคความรูในองคกรใหเปนระบบ เปนระเบียบ ตลอดจนสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ในทางปฏิบัต ิ

สรุป  การบริหารจัดการความรู  คือ  ระบบบริหารจัดการความรูใหเปนระเบียบ  ครบถวน  งายตอ
การเรียกใช  จดัเก็บตามความตองการ เก็บรักษาความรูใหควบคูกับองคกรตลอดไป  โดยนําเทคโนโลยีเขามา
ใชในการจัดการ 
 
เหตุผลของการนํา  Knowledge Management มาใช   (นภดล สุขสําราญ,254-)  มี 3 ประการ  ไดแก 

1.  การเปล่ียนแปลงเทคนคิในการบริหารงาน   เทคนิคในการบรหิารงานแบบเกา เชน การ
บริหารงานโดยรวม(TQM) การรีเอ็นจิเนียร่ิง(Re-engineering) เปนเทคนิคที่ใชในการบริหารองคกร แต
เทคนิค   เหลานี้ไมสามารถพัฒนาความชาญฉลาดขององคกรได จึงไดนําการจัดการความรูเขามาใช 

2.  ความเปลี่ยนแปลงดานการตลาด  ในการแขงขนัทางดานการตลาดเทคนิคการขายเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญ ดังนั้นเพื่อใหลูกคาพึงพอใจจึงตองมีการพัฒนาฐานความรูในองคกร 
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3.  ลดความผิดพลาดในการแขงขนัดานการตลาด รวมถึงการลดขนาดองคกร เพือ่ใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.  สรางวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด   ชวยใหองคกรลดงบประมาณในการทํางานได 
5.  การสรางนวัตกรรมใหม ๆ   เพื่อสรางความสําเร็จในองคกร 
 

วัตถุประสงคของ  Knowledge Management  (นฤมล พฤกษศิลป และ พัชรา หาญเจริญกิจ, 2543 : 64) 
1.  เพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจที่เปนอยูในปจจุบัน 
2.  เพื่อการพฒันาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ 
3.  เพื่อเปนการปรับปรุงเทคนิค กระบวนการโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาองคความรูและนําความรู

นั้นไปใชใหเกดิประโยชน 
 
ความรูในองคกร (Knowledge in Organizations) 

Choo (2000) แบงความรูในองคกรออกเปน 3 ประเภท   คือ  
1.  ความรูอยางไมเปนทางการ (Tacit knowledge)   เปนทักษะหรือความรูเฉพาะตัวของแตละบุคคล

ที่มาจากประสบการณ ความเชื่อ หรือความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน เชน การถายทอดความรู ความคิด 
ผานการสังเกต การสนทนา การฝกอบรม ความรูประเภทนี้เปนความรูที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 

2.  ความรูอยางเปนทางการ (Explicit knowledge)   เปนความรูที่มีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
และใชรวมกันในรูปแบบตางๆ เชน ส่ิงพิมพ เอกสารขององคกรธุรกิจ เปนตน สามารถแบงไดเปน   
2  ประเภทคือ  

2.1  Object base เปนความรูที่เกิดจากการสรางขึ้นมา เชน คูมือ สิทธิบัตร เปนตน 
2.2  Rule based เปนความรูทีถู่กนํามาประมวลเปนกฎเกณฑ ระเบียบปฏบิัติ หรือ      

งานประจํา 
3.  ความรูท่ีเกิดจากวัฒนธรรม (Cultural knowledge)   เปนความรูที่เกิดจากศรัทธา ความเชื่อ ที่ทํา

ใหกลายเปนความจริง ซ่ึงจะขึ้นอยูกับประสบการณ การเฝาสังเกต และการสะทอนกลับของผลของตัว 
ควบคุมและของสภาพแวดลอม 
 
การจัดการความรูท่ัวไปสําหรับองคกร   (ยนื  ภูวรวรรณ, 2546) 

เปนกระบวนการจัดการความรู เพื่อนําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายทีว่างไวขององคกร    
อยางไรก็ตามองคกรแตละแหงมีเปาหมายที่แตกตางกัน ดังนั้นแตละองคกรตองนิยามการจัดการความรู
สําหรับองคกรเองโดยเฉพาะ การจัดการความรูเปนพลวัต ไมหยุดนิ่ง มคีวามสัมพันธระหวางผูปฏิบตัิ ความรู 
และงานซึ่งเปนวงจรไมรูจบ ตองมีการพฒันาและยกระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ ไมใชความสัมพันธช่ัวคราว และ
เปนวงจรที่เปดสูภายนอก เพื่อดูดความรูและพลังจากภายนอก มาใชประโยชน    
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ความสําคัญของความรูสวนองคกร 

1. ความรูสามารถปลูกฝงลงไปในขั้นตอน ผลผลิต ระบบและการควบคุมได ที่ผานมาประเทศไทย
เราซื้อซอฟตแวรบางโปรแกรมและเครื่องจักรราคาสูงจากตางประเทศ เนื่องจากเปนสิ่งที่เราไมไดผลิตเอง 
เราไมมีความรูที่จะแกไขดวยตนเอง ในยามที่เกิดปญหาก็จะตองรอถามบริษัทที่เปนเจาของซอฟตแวรหรือ
เครื่องจักรดังกลาวมาตอบ หรือแกปญหาให ระหวางทีร่อการแกปญหา ก็เกดิการเสียเวลาและคาใชจายไป
มากมายแลว ฉะนั้นถามีความรูปญหาและความสูญเสียก็จะไมเกดิ 

2.  ความรูสามารถเขาถึงไดในยามที่ตองการจากแหลงความรูภายใน และภายนอกองคกร  
3.  ความรูสามารถมีประโยชนเอนกอนันต และสามารถแลกเปลี่ยน ถายโอนทั้งแบบทีเ่ปนทางการ 

โดยผานการฝกอบรม หรือ แบบที่ไมเปนทางการ โดยผานสังคมในทีท่ํางาน การพบปะพูดคยุ  
4.  ความรูคือหัวใจสําคัญในยุคของการแขงขัน   

 
องคประกอบของ  Knowledge Management 

1.  คน (People)  หมายถึง  พนักงาน  ลูกจาง  ลูกคา  หรือผูมีผลกระทบกับองคกร KM  จะรวบรวม
วาใครเชี่ยวชาญในดานใดบาง  ถามีงานใหมเขามาจะมอบหมายใหใครเปนผูรับผิดชอบ 

2.  สถานที่ (Place)  หมายถึง  ที่ที่ทุกคนในองคกรสามารถระดมความคดิรวมกนัได  อาจอยูในรูป
ของเว็บ  บอรด  การประชุมทางไกล  หรือ  โปรแกรมออนไลนอ่ืน ๆ กไ็ด 

3.  ขอมูล (Thing)  หมายถึง ทุกสิ่งที่นําเก็บและใหผูใชเขาถึงขอมูลเหลานั้นไดโดยงาย การวเิคราะห 
แยกแยะหมวดหมูของขอมูลเปนเรื่องสําคัญ 
 
องคประกอบหลักในการพัฒนา  Knowledge Management 

1.  ผูนํา (Leadership) หัวหนา หรือผูบริหารในองคกรจะตองเปนผูนําในเรื่องนี้ ทําใหเปนตวัอยาง 
และขยายตอใหพนักงานองคกรรับทราบ และปฏิบัติตามตอไป  

2.  วัฒนธรรม (Culture) วฒันธรรมในองคกรเปนเรื่องสําคัญ หากผูนํามีความชัดเจน เด็ดขาด     
จริงจังในการจดัการความรู เปนตัวอยางปฏิบัติที่ดี มีการกระจายงาน มคีวามเขาใจงานทุกสวนขององคกร
เปนอยางดแีมจะไมไดลงมือปฏิบัติเอง มีเวลาเพียงพอใหกับพนักงานและองคกร จะเปนจุดเริ่มตนของการ
สรางวัฒนธรรมที่ดีใหกับพนกังานในองคกร  

3.  การเขาถึงแหลงความรู (Access) ตองเขาถึงไดตรงตามความตองการ ทันเวลา และทันสมัย  
4.  เทคโนโลยี (Technology) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยในการจัดการ  
5.  วัฒนธรรมการเรียนรู (Learning Culture) เร่ืองนี้ดูเหมือนจะเปนแคความฝน แตทุกอยางจะเปน

ความจริงไดถาเริ่มตนทํากันอยางจริงจัง การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกรใหประสบความสําเร็จ ตอง
เร่ิมจากฝายบรหิารระดับสูงและไลระดับลงมาจนถึงพนักงานระดับลาง เพราะเรือ่งของการจัดการความรู   
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ไมสามารถทําไดจากคนเพยีงคนเดียว หรือ กลุมคนกลุมเดียว แตจะตองทําใหไดทั้งองคกร นอกจากนี้ยังเปน
การเก็บความรูไวกับองคกร เพราะมีการบันทึกแบบมแีบบแผนและขั้นตอนไวแลว เมื่อพนักงานหรือคน
สําคัญในองคกร ลาออก เสียชีวิต หรือเกษียณ องคกรก็จะไมเสยีเวลาและคาใชจายในการฝกอบรมคนที่    
เขามาใหมตอไป  

  6.  บรรยากาศอิสระ แตจริงจัง ไมเชิงบังคบั แตมีกรอบปฏิบัติ และตองทําอยางสม่ําเสมอ   
 
ขั้นตอนการพัฒนา Knowledge Management  ประกอบดวย  
(นฤมล  พฤกษศิลป และ พชัรา  หาญเจริญกิจ, 2543 : 66) 

1.  การจัดหาหรือการสรางความรู (Knowledge Creation Acquisition) 
2.  การจัดเก็บความรู (Knowledge Organization Storage) 
3.  การเผยแพรความรู (Knowledge Distribution) 
4.  การใชโปรแกรมการจดัการความรู (Knowledge Application) 

กระบวนการในการสราง Knowledge Management  (Tiwana, 2000 : 100) ประกอบดวย 4 ระยะ  คือ  
1. Infrastructural Evaluation   ขั้นการวางโครงสรางพื้นฐานของการจัดการความรู 
2. KM System analysis, Design and Development   ขั้นการประเมินระบบการจัดการความรู            

การออกแบบ และการพัฒนา 
3. System Development   ขั้นตอนการพัฒนาระบบที่ไดมกีารประเมินแลว 
4. Evaluation   ขั้นตอนการประเมินระบบการจัดการความรูที่ไดสราง  

 
แนวทางการพัฒนา Knowledge Management  

1.  กําหนดใหมีหัวหนาคณะทํางาน (Chief Knowledge Officer) หรือการสรางทีมงานในแตละสาขา
มารวมกันพฒันากระบวนการทํางาน 

2.  ระบุขอมูลหรือความรูทีต่องการใชเพือ่การตัดสินใจใหชัดเจน 
3.  จัดทํา Workflow พัฒนากระบวนการทํางาน โดยการสรางความรู การรวบรวมและการจัดเก็บ 

เพื่อเชื่อมโยงไปยังผลลัพธที่ไดจากกระบวนการดังกลาวโดยใหคนในองคกรมีสวนรวมมากขึ้นในการ     
ปรับปรุง Workflow 

4.  การสรางและการถายทอดความรูของบคุคลในองคกรจะชวยแกปญหาใหงานสําเร็จและมี      
ประสิทธิภาพขึ้น 

5.  พัฒนาศูนยขอมูลโดยอาศัยทักษะการถายทอดหรือการเคลื่อนยายความรู 
6.  ทําระบบเครือขายผูเชี่ยวชาญเพื่อการประสานงานความรวมมือ และการสงเสริมการใช        

ความรูรวมกนั 
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กระบวนของ Knowledge Management   (สมชาย นําประเสริฐชยั, 2546 : 104-106) 
 
 
 
 
 

Turban และคณะ   ไดเสนอกระบวนของ Knowledge Management ประกอบดวย  การสราง   
การจัดและเกบ็ การเลือกหรือกรอง  การกระจาย  การใช  และการติดตาม/ตรวจสอบ 
 
เหมืองความรู    

ยืน ภูสุวรรณ (2546)   แบงขัน้ตอนการทําเหมืองความรู   (KDD - Knowledge Discovery in 
Databases)   ไว   ดังนี ้

1.  กล่ันกรองขอมูล (data cleaning)   โดยนําขอมูลที่มีคาเปนศูนย ขอที่ขาด ขอมูลขยะ และขอมลู     
ที่ไมแนนอนออกไป  

2.  รวบรวมขอมูล (data integration)   โดยรวมขอมูลจากหลากหลายแหลงเก็บขอมูล  
3.  คัดเลือกขอมูล (data selection)   โดยเลือกเฉพาะขอมลูที่ตองการนํามาวิเคราะห 
4.  แปรรูปขอมูล (transformation)   โดยรวมกลุมขอมูล เชน ขอมูลการขายรายวนั รายสัปดาห       

รายเดือน หรือ ขอมูลทั่วไป เชน อายุของประชากรวยัรุน ประชากรวยักลางคน และประชากรสูงอายุ  
5.  data mining   โดยประยกุตวิธีการชาญฉลาดที่ดึงรูปแบบที่ซํ้าๆ กัน และเปนรูปแบบที่นาสนใจ

ออกมา สมมติวารานคาสะดวกซื้อแหงหนึง่เก็บขอมูลการขายรายวนั และนํามาวิเคราะห พบวา เมื่อลูกคา  
ซ้ือกาแฟก็มกัจะซื้อขนมปงควบคูดวย (นี่เปนรูปแบบที่คนพบไดในขั้นตอนการทํา Data Mining) ทางบริษัท
สามารถนํากลยุทธนี้ไปปรับวิธีขาย เพื่อดึงความสนใจของลูกคามากขึ้นได  

6.  ประเมินรูปแบบ (pattern evaluation)   ซ่ึงรูปแบบที่นาสนใจควรเปนสิ่งที่ผูใชเชื่อถือได      
หรือยืนยันสมมติฐานที่มีเหตุผล 

7.  นําเสนอความรูสูผูใช (knowledge presentation)   
 
 
 
 
 
 
 
 

Create Capture/Store Refine Distribute Use Monitor 
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เครื่องมือท่ีใชในการทํา  Knowledge Management 
ระบบสารสนเทศ   (ศรันย ชูเกียรติ, 2541 : 16-21)   ประกอบดวย 

1.  ระบบสํานักงานอตัโนมัติ (Office Automation System : OAS)   มุงอํานวยความสะดวกหรือ   
เพิ่มผลผลิตในการทํางานของบุคลากรที่ทํางานดานสารสนเทศในสํานกังาน ซ่ึงกิจกรรมที่ทํา   ไดแก 

-  การจัดการงานเอกสาร  คือ  การจัดเตรียมเอกสารที่จะเปนในการปฏิบัติงานปกต ิ
-  การจัดตารางการทํางาน  คือ  การจัดทําตารางเวลา การนัดหมาย 
-  การติดตอส่ือสาร  คือ  การติดตอส่ือสารภายในและภายนอกองคกร 
-  การจัดการขอมูล  คือ  การนําเอาขอมูลตางๆมาทําการวิเคราะห 

2.  ระบบสนับสนุนการสรางองคความรู (Knowledge Work System : KWS)  เปนระบบสารสนเทศ
ที่ใชสนับสนนุการทํางานของบุคคลที่ทํางานดานการสรางองคความรู (Knowledge worker) ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการคิดคน คนควา และวจิัย  

3.  ระบบสนบัสนุนการทํางานกลุม (Group Collaboration System : GCS) กับหนาที่ในการใช     
องคความรู รวมกันในองคกร ปจจุบันการทํางานในองคกรสวนใหญเปนการทํางานรวมกันเปนกลุม บางครั้ง
เรียกวา Groupware จึงเปนระบบที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานรวมกนัเปนกลุม ซ่ึงเปนการรวมเอา
เทคโนโลยีดานเครือขาย ฐานขอมูล และอีเมลรวมเขาดวยกัน 

4.  เทคโนโลยีปญญาประดษิฐ (Artificial Intelligence : AI) ทําหนาที่ในการจดัเกบ็องคความรูใน
องคกรและการนํามรใชในภายหลัง เปนระบบที่พัฒนาใหคอมพวิเตอรสามารถทํางานแบบที่ตองใชปญญา
เหมือนกับมนษุยได  เชน หุนยนต การทําความเขาใจภาษาธรรมชาติ ระบบผูเชี่ยวชาญ และ ระบบฐานขอมูล
กรณีศึกษา 
 
เทคโนโลยี 

ชาลี  วรกุลพิพฒัน และ ญาณวรรณ  สินธุภญิโญ (2544, 42)  กลาววา การจัดทํา KM ที่ดีนั้น
จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี  ที่สําคัญ 5 อยางเขาชวย   ไดแก 

1.  Business Intelligence  ชวยในการวิเคราะหขอมูล ทางธุรกิจเพื่อเปนประโยชนกับองคกร 
เชนเดยีวกับการทํา e-Business  เชนนําขอมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดจากรูปแบบตาง ๆ มาทําการ  Mining  เพื่อ
วิเคราะหขอมูล  เทคโนโลยีตรงนี้ไดแก  OLAP  หรือ Data Mining  เปนตน 

2.  Collaboration  เปนการผสมผสานการใช Tool  หลายๆตัวเขาดวยกันในการจัดเก็บขอมูลเชน  
Excel, Word  และ  Text  File  เนื่องจากขอมูลจํานวนมากถูกจัดเก็บในรปูแบบที่ตางกนั  ตามความเหมาะสม
เชน  ขอมูลนิ่ง  หรือขอมูลที่ตองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ยอมใช  Tool  ในการจดัการที่ตางกัน 

3.  Knowledge  Transfer  เปนวิธีการถายทอดวิชาความรูในรูปแบบ  e-Learning  วาทําอยางไรถึง
จะทําใหผูใชระบบมีความเขาใจในขอมูลเหลานี้  หรือทําอยางไรใหพนักงานใหมสามารถเรียนรูงานของ
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พนักงานที่ลาออกไปแลวไดดวยตนเองอยางรวดเร็ว  เชน  เรียนรูระเบียบหนาที่ตางๆ  หรือเรียนรูงานและ
วิธีการแกปญหาในงานนั้นที่พนักงานคนเกาไดบนัทึกเก็บไว 

4.  Knowledge Discovery  เปนการหาวธีิที่จะเขาถึงสวนตาง ๆ  ที่ไมเคยเขาไดมากอน  ซ่ึงขอมูล
สําคัญบางอยางอยูใน  Platform  ที่เขาถึงยากสําหรับทกุคนหรือถูกกนัดวย  Password  เชน  SAP  ดังนั้นจึง
ตองหาวิธีสกัดขอมูลเหลานี้ออกมาในรูปแบบที่เขาถึงไดทุกคน 

5.  Expertise  Location  ชวยในการหาวาใครในองคกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใด  เนื่องจากการ
เก็บขอมูลบุคคลในองคกร  และผลงานของคน ๆ นั้น ยอมสามารถวิเคราะหออกมาไดวาใครถนัดเรื่องอะไร 
 
เทคโนโลยีสนบัสนุน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของและมีบทบาทในการบริหารจัดการความรูประกอบดวย   (สมชาย  
นําประเสริฐชยั, 2546 : 105) 

1.  เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรู        
ไดงายขึ้น รวมถึงสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นได 

2.  เทคโนโลยีการทํางานรวมกัน (Collaboration Technology) ชวยใหประสานการทาํงานรวมกนั  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรืองระยะทาง  

3.  เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology) ชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูตางๆ 
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ตารางแสดงเทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการความรู 
 

Tool category Tool 
Technology 
Hardware technologies 
 
 
Software and database tools 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboration tools 
 
 
 
 
Intelligent tools 
 

Investment in information technology (IT) 
Networks 
Intranet 
 
Knowledge-based systems (KBS) 
Collaborative hypermedia for documentation of discussions 
Learned lessons databases 
Data warehouses 
Databases for classification, codification, and categorization of information 
Storage of e-mail threads to create a repository of best practices 
Corporate memory databases also known as knowledge archives 
Corporate yellow pages such as the Deere & Co. “People who know” project 
Employee home pages on an intranet 
 
Electronic meeting systems 
Video-conferencing 
GroupWare 
Electronic bulletin boards 
 
Decision support tools using neural networks 
Virtual reality 
Genetic algorithms 
Intelligent agents 
Internet search engines 
Knowledge mapping 

 
ตัวอยาง    เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการความรูของ Bollinger และ Smith 
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ประโยชนของ  Knowledge Management 
1.  เพิ่มประสิทธิภาพขององคกร  
2.  ปองกันการสูญหายของภูมิปญญา ในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต  
3.  เพิ่มศักยภาพในการแขงขนัและความอยูรอด 
4.  เปนการลงทุนในตนทุนมนุษย   ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบงปนความรูที่ไดเรียนรูมา   

ใหกับคนอื่น ๆ ในองคกร และนําความรูไปปรับใชกับงานที่ทําอยูใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   เปนการ
พัฒนาคน และพัฒนาองคกร 

5.  ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสนิใจและวางแผนดําเนินงานใหรวดเร็ว และดขีึ้น เพราะมี  
สารสนเทศ หรือแหลงความรูเฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และนาเชื่อถือชวยสนับสนนุการตัดสินใจ  

6.  ผูบังคับบัญชาสามารถทํางานเชื่อมโยงกับผูใตบังคับบัญชาใหใกลชิดกันมากขึ้น ชวยเพิ่ม      
ความกลมเกลยีวในหนวยงาน  

7.  เมื่อพบขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวธีิแกไขไดทนัทวงที  
8.  แปรรูปความรูใหเปนทุน ซ่ึงเปนการสรางความทาทายใหองคกรผลิตสินคาและบริการจาก

ความรูที่มี เพือ่เพิ่มคุณคา และรายไดใหกบัองคกร  
9.  เพื่อการสรางสรรค และบรรลุเปาหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ 
10.  เปลี่ยนวฒันธรรม จาก วัฒนธรรมอํานาจ / แนวดิ่ง สู วัฒนธรรมความรู / แนวราบ 
11.  ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุน 
12.  การจัดการความรูชวยใหองคกรมีความเขาใจลูกคา แนวโนมของการตลาด และการแขงขัน    

ทําใหเพิ่มโอกาสในการแขงขัน 
13.  การพัฒนาทรัพยสินทางปญญาเปนการพัฒนาความสามารถขององคกรในการใชประโยชนจาก

ทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู 
14.  การยกระดับผลิตภัณฑ การนําการจดัการความรูมาใชชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ

บริการ  
15.  การบริหารลูกคา การศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคาจะเปนการสรางความพึง  

พอใจและเพิ่มยอดการขาย และการสรางรายได 
16.  การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิ่มความสามารถในการแขงขนัการเรียนรูรวมกัน 
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ปญหาของ  Knowledge Management 
1.  การถายทอดความรูระหวางบุคคลกับองคกร เชนปญหาการไมแบงปนความรู บริษัทหนึ่งมกีาร

สงพนักงานไปสัมมนา หรือฝกอบรม หลังจากที่กลับมาแลว ก็เก็บความรูเอาไวคนเดียว หรืออาจจะรายงาน
ใหหวัหนาทราบเพียงเทานัน้  แตพนักงานคนอื่นอีกหลายคนในองคกรที่ไมไดไปจะไมรับรูเลยวาคนทีไ่ป  
ฝกอบรม หรือไปสัมมนามานั้น ไดอะไรกลับมา เพราะมไีมการเก็บบนัทึกรายงานหรือส่ิงที่นาสนใจที่ไดจาก    
การอบรม หรือสัมมนาในครั้งนั้น ๆ ไวในฐานขอมูล อินทราเน็ต หรือเว็บไซต หากองคกรไมมนีโยบายที่  
ชัดเจนในเรื่องเชนนี้ ก็จะใหการลงทุนไปกบัการสงพนักงานไปฝกอบรม หรือเขารวมสัมมนา อาจจะเปนการ
ลงทุนที่สูญเปลา  

2.  การจัดเก็บความรูขององคกร จัดเก็บไวหลากหลายแหลง หลายรูปแบบ มีทั้งที่เปนอิเล็กทรอนกิส
และไมเปนอิเล็กทรอนิกส กระจดักระจาย ในยามทีต่องการขอมูลเพื่อการตัดสินใจแบบดวน จะทําไมได 
เพราะตองใชเวลารวบรวมขอมูลนาน ทําใหเสียผลประโยชนตอองคกร  

3. การไมนําความรูขององคกรมาสรางความสามารถในการแขงขัน หรือกอใหเกิดประโยชนอยาง 
แทจริง ในองคกรมีความรูมากมาย ที่ไดจากการวจิัย หรือประสบการณจากการทํางาน แตวจิัยแลวก็จบไป  
ไมนําไปประยกุตเพื่อทําใหเกิดผลทางธุรกิจตอไป หรืองบโครงการหมดก็จบโครงการไปไมมกีารสานตอ 
หรือองคกรมีผูรู ผูเชี่ยวชาญที่สามารถออกไปสอนองคกรอื่นใหประสบความสําเร็จ มีความรู  แตใน
ขณะเดียวกนั ทานเหลานัน้กลับยุง และไมมีเวลาเหลอืพอที่จะพัฒนาคนในองคกรเดียวกนัเลย ก็กลายเปน
ความสูญเปลาที่ไมนาจะเกดิขึ้น  

4. การสรางความรูใหม ส่ิงนี้จะไมเกิดขึ้นถาไมมีการสะสมความรูที่มีอยูเดิมอยางเปนระบบ เมื่อ    
ไมเกิดความรูใหม อีกทั้งความรูเดิมไมไดเกบ็ไวดวยแลว องคกรก็จะไมเหลืออะไร และจะตายลงในที่สุด  

5.  การไมนําความรูภายนอกมาปรับใช อาจจะทําใหตามสถานการณโลก และคูแขงไมทัน  
6.  ความรูในองคกร ความรูภายนอกองคกร ไมเชื่อมโยงกบังาน และขาดบริบทในการปฏิบัติงาน    

 
* รวบรวมโดย นายไพบูลย  ปะวะเสนะ   บรรณารักษ 3  หองสมุดกรมบัญชีกลาง   (1 ธันวาคม  2547) 
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