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โลกยุคปัจจุบันถือเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) เป็นการอาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ในการสร้างความเติบโต และความมั่นคงขององค์กร การที่องค์กรจะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถขององค์กรในการทำให้วงจรการเรียนรูห้ มุนได้รวดเร็วและต่อเนือ่ ง ซึง่ ต้องมีกระบวนการทีเ่ ป็นระบบ กระบวนการทีว่ า่ นี้
คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
องค์กรเอกชนได้นำการจัดการความรู้มาใช้จนเกิดผลสำเร็จอย่างมาก ในส่วนของภาครัฐ ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการนำ
การจัดการความรูม้ าใช้ ดังเห็นได้จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ได้กำหนด
ให้สว่ นราชการมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาความรูใ้ นส่วนราชการเพือ่ ให้มลี กั ษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนัน้ ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษารอบต่อไป สมศ. ได้กำหนดให้การพัฒนาให้เกิดองค์การเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินตัวบ่งชีด้ า้ นประสิทธิผลของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ QA NEWS ได้นำประสบการณ์การจัดการความรูใ้ นองค์กร
ต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศมาเสนอใน QA NEWS ฉบับที่ 101 ถึง 103 ไปแล้ว จึงขอนำเรือ่ งการจัดการความรูม้ าเสนอใน QA NEWS

นิยามของความรู้
มีผู้ให้นิยามของความรู้ไว้หลายแนวคิด (บุญดี บุญญากิจ
และคณะ, 2547 : 13-20) ดังนี้
Hideo Yamazaki ให้นิยามของความรู้ในรูปของปิระมิดที่มี
ลำดับขั้นเริ่มจากข้อมูล (Data) ไปสู่สารสนเทศ (Information)
ความรู้ (Knowledge) และปัญญา (Wisdom) ในขัน้ สุด โดยให้

ความหมายของ “ข้อมูล” ว่าเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลดิบ หรือตัวเลข
ต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลความ “สารสนเทศ” เป็นข้อมูล
ที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ มีบริบทที่เกิดจากความเชื่อ
สามัญสำนึก หรือประสบการณ์ของผูใ้ ช้สารสนเทศนัน้ ๆ โดยมัก
จะอยู่ในรูปของข้อมูลที่วัดได้หรือจับต้องได้ แต่อย่างไรก็ตาม
สารสนเทศมีขอ้ จำกัดในเรือ่ งช่วงเวลาทีใ่ ช้ และขอบข่ายของงาน
ที ่ จ ะนำไปใช้ ในขณะที ่ “ความรู ้ ” คื อ สารสนเทศที ่ ผ ่ า น
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชือ่ มโยงกับความรูอ้ น่ื จนเกิดเป็น
ความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจใน
สภาพการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่จำกัดช่วงเวลา หรือกล่าวได้ว่า
เป็นสารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้งาน และ
“ปัญญา” คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการนำไปใช้
Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka จำแนกความรูเ้ ป็น 2
ประเภท คือ Tacit และ Explicit Knowledge โดยให้นยิ ามไว้ดงั นี้

1. Tacit Knowledge เป็นความรูท้ อ่ี ยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล
เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ตา่ ง ๆ ซึง่ สือ่ สาร
หรือถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณ์อกั ษรได้ยาก
ความรูช้ นิดนีพ้ ฒ
ั นาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรูท้ ก่ี อ่ ให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
2. Explicit Knowledge คือ ความรูท้ เ่ี ป็นเหตุเป็นผล สามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ
คูม่ อื เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ซึง่ ทำให้คนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย
ความรูส้ ว่ นใหญ่ในองค์กรเป็นความรูป้ ระเภท Tacit มากกว่า
ความรูป้ ระเภท Explicit หลายเท่า ความรูท้ ง้ั 2 ประเภทสามารถ
เปลีย่ นสถานะระหว่างกันได้ตลอดเวลา

นิยามของการจัดการความรู้
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547 : 20-23) ได้รวบรวมคำนิยาม
ของการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้
Ryoko Toyama กล่ า วว่ า การจั ด การความรู ้ หมายถึ ง

การจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่ และ
ประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทีจ่ ะทำให้มคี วามได้เปรียบเหนือคูแ่ ข่งทางธุรกิจ
Arthur Anderson Business Consulting ให้ความหมายของ
การจัดการความรูว้ า่ เป็นการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรรวบรวม
ค้นหา แลกเปลีย่ นความรู้ และนำมาใช้เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทาง
ธุรกิจขององค์กร
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Carla O’ Dell และ Tackson Grayson กล่าวว่า การจัดการ

ความรู้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะทำให้คนได้รับความรู้ที่ต้องการ
ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ช่วยทำให้เกิดการแลกเปลีย่ น และ
นำความรูไ้ ปปฏิบตั เิ พือ่ ยกระดับและปรับปรุงการดำเนินงานของ
องค์กร การจัดการความรู้ไม่ใช่เครื่องมือที่จัดการกับตัวของ
ความรูโ้ ดยตรง แต่เป็นวิธกี ารทีท่ ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้
World Bank ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้เป็น
การรวบรวมวิธีปฏิบัติขององค์กร และกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การสร้าง การนำมาใช้ และเผยแพร่ความรู้ และบริบทต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินธุรกิจ
European Foundation for Quality Management ให้
ความหมายว่า วิธกี ารจัดการความรูเ้ ป็นกลยุทธ์และกระบวนการ
ในการจำแนก จัดหา และนำความรูม้ าใช้ประโยชน์ เพือ่ ช่วยให้
องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช (2546) กล่าวว่า คำว่า “การจัดการ
ความรู”้ นิยามอย่างสัน้ ทีส่ ดุ หมายถึง การยกระดับความรูข้ อง
องค์กร เพือ่ สร้างผลประโยชน์จากต้นทุนทางปัญญา การจัดการ
ความรูเ้ ป็นกิจกรรมทีซ่ บั ซ้อนและกว้างขวาง ไม่สามารถให้นยิ าม
ด้วยถ้อยคำสั้น ๆ ได้ ต้องให้นิยามหลายข้อ จึงจะครอบคลุม
ความหมาย ซึง่ ได้แก่
- การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึง
ข้อมูล เพือ่ สร้างเป็นความรู้
- การจั ด การความรู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การแบ่ ง ปั น ความรู ้
(Knowledge Sharing) ถ้าไม่มกี ารแบ่งปันความรู้ ความพยายาม
ในการจัดการความรูจ้ ะไม่ประสบผลสำเร็จ
- การจัดการความรู้ต้องการผู้ทรงความรู้ความสามารถ
ในการตีความและประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและ
เป็นผู้นำทางในองค์กร รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาใด
สาขาหนึ่งสำหรับช่วยแนะนำวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู้
ดังนัน้ กิจกรรมเกีย่ วกับคน ได้แก่ การดึงดูดคนเก่งคนดี การพัฒนา
คน การติดตามความก้าวหน้าของคน และการดึงคนมีความรู้
ความสามารถไว้ในองค์กรถือเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการความรู้
- การจัดการความรู้เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลของ
องค์กร การจัดการความรูเ้ กิดขึน้ เพราะมีความเชือ่ ว่าจะช่วยสร้าง
ความมีชวี ติ ชีวาและความสำเร็จให้แก่องค์กร การประเมินต้นทุน
ทางปัญญา (Intellecture Capital) และผลสำเร็จของการประยุกต์
ใช้การจัดการความรูเ้ ป็นดัชนีบอกว่าองค์กรมีการจัดการความรู้
อย่างได้ผลหรือไม่
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สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้ให้
นิยามของการจัดการความรู้ ไว้ดงั นี้
การจัดการความรูค้ อื กระบวนการทีเ่ ป็นเครือ่ งมือหรือวิธกี าร
เพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของกิจการขององค์กร กลุ่มบุคคลหรือ
เครือข่ายของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร การจัดการความรู้ไม่ได้มี
ความหมายเพียงแค่ว่าการนำ "ความรู้" มา "จัดการ" แต่มี
ความหมายจำเพาะและลึกซึ้งกว่านั้นมาก การจัดการความรู้
ประกอบด้วยกิจกรรมและกระบวนการต่อไปนีเ้ ป็นอย่างน้อย
- การขุดค้นและรวบรวมความรู้ คัดเลือกเอาไว้เฉพาะ
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประโยชน์ ทั้งจากภายในองค์กร
และจากภายนอกองค์กร นำมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และ
ความเหมาะสมกับบริบทของสังคม และขององค์กร ถ้าพบว่า
ไม่เหมาะสมก็ดำเนินการปรับปรุง
- การจัดหมวดหมูค่ วามรูใ้ ห้เหมาะสมต่อการใช้งาน
- การจัดเก็บความรู้ เพือ่ ให้คน้ หาได้งา่ ย
- การสือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดความรู้
- การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลก
เปลีย่ นความรู้
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ่ ยกระดับความรู้
- การสร้างความรูใ้ หม่
- การประยุกต์ใช้ความรู้
- การเรียนรูจ้ ากการใช้ความรู้
การจัดการความรูม้ คี วามหมายกว้างกว่าการจัดการสารสนเทศ
กว้างกว่าการจัดการข้อมูล และกว้างกว่าการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่ อ สาร ในการจั ด การความรู ้ จ ะต้ อ งมี
การจัดการครบทัง้ 3 องค์ประกอบของความรู้ คือ ความรูฝ้ งั ลึก
ในคน ความรูแ้ ฝงในองค์กร และความรูเ้ ปิดเผย รวมทัง้ จะต้องมี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนากิจกรรมหลัก (Core Activities) ของ
องค์กร กลุม่ บุคคล หรือเครือข่าย
การจัดการความรูจ้ ะต้องดำเนินการให้บรู ณาการอยูใ่ นกิจกรรม
หรืองานประจำ ต้องดำเนินการโดยไม่ทำให้สมาชิกองค์กรรูส้ กึ ว่า
มีภาระเพิ่มขึ้น

  

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2548
7 พ.ย. 48 บัณฑิตวิทยาลัย
z 9 พ.ย. 48 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
z 10 พ.ย. 48 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่ อุตสาหกรรม
z 10 พ.ย. 48 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส
z
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