
 
 

การจัดการความรู 
(Knowledge Management-KM) 

 
 การจัดการความรู หรือที่เรียกยอๆ วา KM  คือ เคร่ืองมือ เพื่อใชในการบรรลุเปาหมายอยางนอย 3 
ประการไปพรอมๆ กัน   ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน  บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน  และบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
 
 ดังนั้นการจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง  เมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผดิ เอาการ
จัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดินเขามา    อันตรายทีจ่ะเกิดตามมาคือ    การจัดการความรู
เทียม หรือ ปลอม   เปนการดาํเนินการเพียงเพื่อใหไดช่ือวามีการจัดการความรูเทานั้นเอง 
 

แรงจูงใจในการริเริ่มการจัดการความรู 
 

   แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือ เปาหมายที่งาน คน และองคกร เปนเงื่อนไขสําคญั 
ในระดบัที่เปนหัวใจสูความสําเร็จในการจัดการความรู 
  แรงจูงใจเทียมตอการดําเนนิการจัดการความรูในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ  เปนตนเหตุที่
นําไปสูการทําการจัดการความรูแบบเทียม และนําไปสูความลมเหลวในที่สุด    เชน ทําเพราะถูกบงัคับตาม
ขอกําหนด  กลาวคือ ทําเพียงเพื่อใหไดช่ือวาทํา  หรือทําเพื่อช่ือเสียง ทําใหภาพลักษณขององคกรดูด ี หรือมา
จากความตองการผลงานของหนวยยอยภายในองคกร เชน หนวยพัฒนาบุคลากร (HRD)   หนวยส่ือสารและ
สารสนเทศ (ICT)   หรือหนวยพัฒนาองคกร (OD)  ตองการใชการจดัการความรูในการสรางความเดน หรือ
สรางผลงานของตน  หรืออาจมาจากคนเพยีงไมกี่คน ที่ชอบของเลนใหมๆ ชอบกิจกรรมที่ดูทันสมัย เปน
แฟชั่น แตไมเขาใจความหมายและวิธีการดําเนินการจัดการความรูอยางแทจริง       
 
 
 
 
 



ประเภทความรู  
 

 ความรูอาจแบงใหญๆ ได ๒ ประเภท คือ  
๑. ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หรือ วิชาการ อยู

ในตํารา คูมือปฏิบัติงาน    
๒. ความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่แฝงอยูในตวัคน เปนประสบการณที่ส่ังสมมา

ยาวนาน เปนภูมิปญญา 
 
โดยที่ความรูทัง้ ๒ ประเภทนี้มีวิธีการจดัการที่แตกตางกนั  

 การจัดการ “ความรูเดนชัด” จะเนนไปทีก่ารเขาถึงแหลงความรู ตรวจสอบ และตีความได เมื่อ
นําไปใชแลวเกิดความรูใหม ก็นํามาสรุปไว เพื่อใชอางองิ หรือใหผูอ่ืนเขาถึงไดตอไป (ดูวงจรทางซายในรูป) 
สวนการจัดการ  “ความรูซอนเรน” นั้นจะเนนไปที่การจดัเวทีเพื่อใหมกีารแบงปนความรูที่อยูในตวัผูปฏิบัติ 
ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกนั อันนําไปสูการสรางความรูใหม ที่แตละคนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได
ตอไป (ดวูงจรทางขวาในรูป)  
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ในชีวิตจริง ความรู ๒ ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้ง Tacit  
ก็ออกมาเปน Explicit   และบางครั้ง Explicit ก็เปลี่ยนไปเปน Tacit  
 
 
 
 
 
 



โมเดลปลาทู 
 

 

KV KS KA

สวนหัว 
  สวนตา

มองวากําลังจะไปทางไหน
ตองตอบไดวา 

  “ ทํา  KM  ไปเพื่ออะไร ”

สวนหาง สรางคลังความรู
 

เช่ือมโยงเครือขาย ประยุกตใช  
 

ICT
“สะบัดหาง ” สรางพลังจาก  
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CoPs

สวนกลางลําตัว

Knowledge
Sharing

สวนท่ีเปน “หัวใจ ”
   

ใหความสําคัญกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกนั

   
 

 
 “โมเดลปลาทู” เปนโมเดลอยางงาย ของ สคส. ที่เปรียบการจัดการความรู เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวท่ี
มี ๓ สวน  คือ         

๑. สวน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง สวนที่เปนเปาหมาย วิสัยทัศน หรือทิศทาง
ของการจัดการความรู  โดยกอนที่จะทําจดัการความรู ตองตอบใหไดวา “เราจะทํา KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย 
“หัวปลา” นี้จะตองเปนของ “คุณกิจ” หรือ  ผูดําเนินกจิกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอํานวย” 
คอยชวยเหลือ    

๒. สวน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เปนสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงถือวาเปนสวน
สําคัญ ซ่ึง “คุณอํานวย” จะมีบทบาทมากในการชวยกระตุนให “คุณกจิ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู 
โดยเฉพาะความรูซอนเรนที่มีอยูในตวั “คุณกิจ”  พรอมอํานวยใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูแบบเปนทีม  
ใหเกิดการหมนุเวยีนความรู ยกระดับความรู และเกิดนวตักรรม   

๓. สวน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เปนสวนของ “คลังความรู” หรือ “ขุมความรู” ที่ได
จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู” ที่ไดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู “ตัวปลา”  ซ่ึงเราอาจเก็บสวนของ 
“หางปลา” นี้ดวยวิธีตางๆ  เชน ICT  ซ่ึงเปนการสกัดความรูที่ซอนเรนใหเปนความรูที่เดนชัด นําไปเผยแพร
และแลกเปลีย่นหมุนเวยีนใช พรอมยกระดับตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



คนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู 
 

๑. ผูบริหารสงูสุด (CEO) 
จัดไดวา “โชคดีที่สุด” สําหรับวงการจดัการความรู  ถาผูบริหารสูงสุดเปนแชมเปยน (เห็นคณุคา 

และดําเนินการผลักดัน KM) เร่ืองที่วายากทั้งหลายก็งายขึ้น  ผูบริหารสูงสุดควรเปนผูริเร่ิมกิจกรรมจัดการ
ความรู โดยกําหนดตวับุคคลที่จะทําหนาที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซ่ึงควรเปนผูบริหารระดับสูง เชน 
รองอธิบดี, รองผูอํานวยการใหญ (Vice President)  
 

๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer-CKO) 
 ถาการริเร่ิมมาจากผูบริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” ก็สบายไปเปลาะหนึ่ง    แตถาการริเร่ิมที่แทจริงไมไดมา
จากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอือ้”  ก็คือ  เอาหัวปลาไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุด
กลายเปนเจาของ “หัวปลา” ใหได   บทบาทตอไปของ “คุณเอื้อ”  คือ  การหา “คุณอํานวย”  และรวมกับ “คุณ
อํานวย” จัดใหมีการกําหนด “เปาหมาย/ หวัปลา” ในระดบัยอยๆ ของ “คุณกิจ/ ผูปฏิบัติงาน”, คอยเชือ่มโยง 
“หัวปลา” เขากับ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตร ขององคกร, จัดบรรยากาศแนวราบ  และการ
บริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (empowerment), รวม share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรยีนรู เพื่อ
ประโยชนในการดําเนนิการจัดการความรูโดยตรง   และเพื่อแสดงให “คุณกิจ” เห็นคณุคาของทักษะดังกลาว, 
จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรู พรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรม
สรางสรรคอ่ืนๆ ทั้งภายในและนอกองคกร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการดําเนินการ ใหคําแนะนําบาง
เร่ือง และแสดงทาที    ช่ืนชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยกยองในผลสําเร็จและใหรางวัลที่อาจไมเนน
ส่ิงของ  แตเนนการสรางความภาคภูมใิจในความสําเร็จ   
 

๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator-KF) 
เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยูที่การเปนนกั

จุดประกายความคิด และการเปนนักเชื่อมโยง  โดยตองเชือ่มโยงระหวางผูปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผูบริหาร 
(“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหวาง “คุณกิจ” ตางกลุมภายในองคกร และเชื่อมโยง           การจัดการความรูภายใน
องคกรกับภายนอกองคกร   โดยหนาที่ที่ “คุณอํานวย”  ควรทํา คือ   

- รวมกับ “คุณเอื้อ” จัดใหมีการกําหนด “หวัปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจดั  “มหกรรม         หัวปลา” 
เพื่อสรางความเปนเจาของ “หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู  เพื่อให “คุณกจิ”  นาํความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  ถอดความรูออกมาจาก
วิธีทํางานที่นําไปสูความสําเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” 

- จัดการดูงาน  หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาชวย” (Peer Assist) เพื่อใหบรรลุ “หัวปลา” ไดงาย หรือ
เร็วขึ้น โดยท่ีผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได  เรียนรูวิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเลา หรือสาธิต  



- จัดพืน้ที่เสมอืนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  และสําหรับเก็บรวบรวม ขุมความรูที่ได เชน ใช
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซ่ึงรวมทั้งเว็บไซต เว็บบอรด เวบ็บล็อก อินทราเน็ต จดหมายขาว  
เปนตน  

- สงเสริมใหเกิด ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP – Community of Practice) ในเรื่องที่เปนความรู หรือเปน
หัวใจในการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร  

- เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององคกร กับกจิกรรมจัดการความรูภายนอก เพื่อสราง
ความคึกคัก และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก  
 

๔. คุณกิจ (Knowledge Practitioner-a KP) 
 “คุณกิจ” หรือผูปฏิบัติงาน เปนพระเอก หรือนางเอกตัวจริงของการจดัการความรู เพราะเปนผู
ดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ ๙๐ –  ๙๕  ของทั้งหมด  “คุณกิจ” เปนเจาของ “หัวปลา” โดย
แทจริง และเปนผูที่มีความรู (Explicit Knowledge & Tacit Knowledge) และเปนผูที่ตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ใช หา สราง แปลง ความรูเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/ หัวปลา" ที่ตั้งไว 
 

๕. คุณประสาน (Network Manager) 
 เปนผูที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรูระหวางหนวยงาน ใหเกดิการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในวงทีก่วางขึ้น เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรูและยกระดับความรูแบบทวีคณู 
 


