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รศ.ดร.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย
รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศิริราช

การบริหารจดัการความรู ้
• ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า

หรือประสบการณ์รวมทั้ง ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 
ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่
ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ 

ความรู้ คือ อะไร ?

(คํานิยามจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 )

What is knowledge?

• Data คือ ข้อมูลดิบท่ียังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

• Information คือ ข้อมูลดิบท่ีผ่านการประมวลผลมาแล้ว สามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุมและ ตัดสินใจได้

• Knowledge คือ การนําเอา Information มาปรับใช้ในสถานการณใ์ดสถานการณ์
หน่ึง โดยความรู้ท่ีใช้ได้ผลในสถานการณ์และสถานที่หน่ึงๆ อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับอีก
สถานการณ์หรืออีกสถานท่ีหน่ึง การปรับองค์ความรู้ให้สอดคล้องในแต่ละสถานการณ์
และสถานที่ให้สอดคล้องเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสาํคัญ

What is knowledge?

Tacit Knowledge คือ ความรู้เฉพาะบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีส่ัง
สมมายาวนานจนเป็นความเชี่ยวชาญ เข้าถึงได้ยาก ท่ีสําคัญคือ 
ถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นได้ยาก

Explicit Knowledge คือ ความรู้ท่ีเห็นชัดเจน สามารถจดบันทึก จัดเก็บ 
และ Transfer ไปสู่บุคคลอื่นได้ง่าย มักจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือ 
ข้อมูลในเวบไซต์

EXPLICIT & TACIT KNOWLEDGE
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ชนิดของความรู้

ภูมิปัญญา วิทยาการ

เป็น “ประสบการณ์” เป็น“หลักวิชา”

ได้จากการ “ปฏิบัติ” มาจากการเรียน “ปริยัติ”

อยู่ในหัวคน อยู่ในสื่อต่างๆ

เป็นความรู้ที่ “ฝังลึก” เป็นความรู้ที่ “บันทึกได้”

ซ่อนเร้น คือเห็นได้ค่อนข้างชัด

Tacit Knowledge Explicit Knowledge

การถ่ายทอดความรู้
Tacit Knowledge Explicit Knowledge

1. การสนทนา (Face-to-face Conversation) 1. ข้อมูลข่าวสาร (Transaction Data)

2. การนําทีมและฝึกอบรม (Mentoring & Training) 2. รายงาน ( Internal Reports, Memos)

3. อบรมเข้มข้น (Coaching) 3. การจดบันทึก (Record Management)

4. การแนะนํา (Customer Knowledge) 4. แผนงานและนโยบาย (Plan and Policies)

5. การเข้ากลุ่ม (Staff Knowledge) 5.หนังสือพิมพ์ (Newspaper)

6. การใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (Outside Expert) 6. หอสมุด (Data Warehouse)

7. การส่ังการ (Top Manager/Top Management Support ) 7. ฐานข้อมูล (External / Internal Databases)

8. การเผยแพร่สู่สาธารณะหรือทุนทางสังคม 
(Social Capital) 

8. อีเมล์ (E-Mail) 

หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ รวมถึง การจัดเก็บ การอัพเดตและการ
แพร่กระจายความรู้ภายในองค์กร โดยสัดส่วนของKM จะมีส่วนของ
เทคโนโลยี เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ประมาณ 20% อีก80%เป็นด้านบริหาร
จัดการองค์ความรู้โดยประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่มาก คือทําอย่างไรให้องค์
ความรู้ในตัวบุคคลถูกนํามาใช้กับองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้ว่า
บุคคลน้ันๆไปจากองค์กรแล้วก็ตาม

Knowledge Management

ประเด็นชวนคิดในองค์กร 

• เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก มักมีผลกระทบกับงาน

• เวลามีปัญหาในการทํางาน ไม่ทราบว่าจะไปถามผู้ที่เก่งในเรื่องน้ันได้ที่ไหน 

• มีผู้ทรงความรู้มาก แต่คนในองค์กรไม่สนใจในการเพิ่มและแบ่งปันความรู้

• องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ไม่ได้ถูกนํามาใช้แลกเปล่ียน ต่อยอดความรู้ใหม่ แต่เป็นการทํางานซํ้าซ้อนกับ
คนอื่นที่ได้ทํามาแล้ว

• องค์กรมีการสร้าง/แลกเปล่ียน/ประยุกต์ใช้ความรู้แบบไม่เป็นระบบ

• การตัดสินใจมักกระทําโดยไม่ได้ใช้ความรู้ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ภายในองค์กร

• ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ซ่ึงส่วนใหญ่หาไม่คอยพบ หรือถ้าพบข้อมูลก็ไม่ทันสมัย ไม่
สมบูรณ์หรือไม่ตรงตามที่ต้องการ

• มีข้อมูล+สารสนเทศท่วมท้น แต่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ทําไมต้องมีการจัดการความรู้

การจัดการความรู้(Knowledge Management, KM)

   คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ใน
องค์กร โดยพัฒนา ระบบจาก ข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้
และปัญญา รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ นําไปใช้และเกิดการเรียนรู้
ภายในองค์กร

การจัดการความรู้
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ข้อสมมุติฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป

1. Knowledge is Power: ความรู้คือพลัง
2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents 
but rather in interactions between people. : ความสําหรับของการถ่ายทอดความรู้
ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน
3. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทาง
สําคัญของความรู้ มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การนําไปปฏิบัติ
4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive : นิยามใหม่ของผู้จัดการคือ ผู้ซึ่งทําให้ความรู้ผลิดอกออกผล

หัวใจของการจัดการความรู้

1. การจัดหา (Acquisition)
1.1 การไปเรียนรู้หรือลอกเลียนมาจากองค์การอ่ืนแล้วนําความรู้น้ันมาปรับใช้ภายในองค์กร 
1.2 การเข้าไปซื้อหรือควบกิจการ
1.3 ว่าจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีต้องการเข้ามาทํางานภายในองค์กร

2. การเช่า (Rental) หรือการเช่าความรู้ 
2.1 การให้ทุนสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ท่ีต้องการ 
2.2 การจ้างท่ีปรึกษาเข้ามาให้คําปรึกษาในเร่ืองท่ีต้องการความรู้

3. การพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาความรู้ข้ึนมาภายในองค์การเองโดยอาจจะมีการลงทุนในด้านของการ
วิจัยและพฒันา 

4.การหลอมรวมกัน (Fusion) เป็นการนําบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันเข้ามาประชุม หรือทํางาน
ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆข้ึน 

การแสวงหาความรู้

• ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit 
Knowledgeให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความรู้และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

• บริหารจัดการให้คนท่ีมี Tacit Knowledge ถ่ายทอดออกมาสู่คนอ่ืนๆท่ี
ต้องการความรู้นั้น ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เอกสารคู่มือ /สื่อรูปแบบ
ต่างๆ หรือการสอนงานแบบเป็นพี่เลี้ยง/การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้

หลกัสําคญัของการจัดการความรู้
แนวคดิของการจัดการความรู้

เร่ิมจากวิธีการง่ายๆก่อน แล้วขยายไปสู่วิธีการท่ีซับซ้อนย่ิงขึ้น สิ่งสําคัญคือต้องให้
เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing, KS) 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการทํางานแบบ Best Practice (ผลงานท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์สูงมีประสิทธิภาพสูงหรือมีคุณภาพสูง) 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP)

แนวทางการจัดการความรู้

• กําหนดเป้าหมาย (Desired State) ให้ชัดเจน โดยพิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์หรือจากปัญหาขององค์กร

• วางแผนการจัดกิจกรรม โดยใช้วงจรการจัดการความรู้ (Change 
Management Process) 

• จัดทํากระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

การดําเนินการจัดการความรู้
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Change Management Process

• ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทําให้คนในองค์กรอยากเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้ 

• การส่ือสาร ทําให้ทุกคนเข้าใจว่า ทําอะไร เพื่ออะไร ทําเมื่อไร ทําอย่างไร

• กระบวนการและเครื่องมือ จัดทํากระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

• การให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ให้กับคนในองค์กรในรูปแบบและส่ือต่างๆ ในทุกโอกาสอย่าง
ต่อเน่ือง

• การวัดผล การดําเนินการตามแผน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้

• การยกยองชมเชยและให้รางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนในองค์กรสนใจ การจัดการความรู้พ่อพัฒนาคน 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

การดําเนินการจัดการความรู้

จัดทํากระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

1. บ่งชีค้วามรู้

2. การสร้างและแสวงหาความรู้

3. การประมวลและกล่ันกรองความรู้

4. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 

5. การเข้าถงึความรู้

6. การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้

7. การเรียนรู้

การดําเนินการจัดการความรู้

KM Process

• Socialization เป็นความรู้ท่ีเกิดจาก Tacit Knowledge ท่ีมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ผลท่ีได้จะเกิดเป็น Tacit Knowledge เช่น การเรียนหนังสือท่ี Tacit 
Knowledge จากผู้สอนถ่ายทอดสู่ผู้เรียนโดยประมวลเข้ากับประสบการณ์เดิมท่ี
ผู้เรียนมีอยู่แล้ว

• Externalization เป็นความรู้ท่ีเกิดจาก Tacit Knowledge ท่ีถ่ายทอดไปสู่บุคคล
อ่ืนในแบบท่ีจับต้องได้ เช่น การใช้ความรู้ท่ีมีอยู่เขียนบทความ ผลท่ีได้จะเกิดเป็น 
Explicit Knowledge

การสร้างความรู้

• Combination เป็นความรู้ที่เกิดจาก Explicit Knowledge ที่อยู่ในรูปที่จับ
ต้องได้ มาสังเคราะห์รวมกัน มักออกมาในรูปแบบของการแชร์ข้อมูลระหว่าง
กัน

• Internalization เป็นความรู้ที่เกิดจาก Explicit Knowledge ที่อยู่ในรูปที่
จับต้องได้ มาเป็น Tacit Knowledge เป็นรูปแบบของการรับรู้หรือส่ังสม
ประสบการณ์ต่างๆ มาเป็นความรู้แบบ Tacit ที่เฉพาะบุคคล

การสร้างความรู้

Coaching & 
Mentoring

Dialog within 
team

Learn from a report

E-mail a report
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1. ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer-CEO)

เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างจริงจัง และกําหนดตัวบุคคลทิ่ทํา
หน้าที่เป็น “คุณเอ้ือ”

 2. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer-CKO)

กําหนดตัว“คุณอํานวย” และร่วมกันกําหนดเป้าหมายหรือหัวปลา ในระดับของ “คุณ
กิจ” เช่ือมโยงหัวปลาเข้ากับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร จัด
วัฒนธรรมการเรียนรู้แนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออํานาจ (Empowerment) 
ร่วม แลกเปลี่ยนแบ่งปันทักษะและการเรียนรู้เพื่อให้“คุณกิจ” เห็นคุณค่า ติดตามให้
คําแนะนํา และแสดงความช่ืนชม ยกย่องในความสําเร็จ

บุคคลสําคัญในการจัดการความรู้

3. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator-KF) เป็นผู้คอยอํานวยความสะดวก ช่วยจุดประกายความคิด และ
เป็นนักเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฎิบัติ“คุณกิจ” กับผู้บริหาร “คุณเอื้อ” จัดให้มีเวทีและพื้นที่สําหรับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเก็บรวบรวมขุมความรู้ เช่น ใช้ระบบ IT ส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) 
และสร้าง เครือข่ายการจัดการความรู้และการเรียนรู้ระหว่างองค์กร 

4. คุณกิจ (Knowledge Practitioner-KP) เป็นผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ดําเนินกจิกรรมการจัดการความรู้ประมาณ 
ร้อยละ 90-95 ของทั้งหมด เป็นผู้ที่มมีความรู้และเป็นผู้ที่ต้องมา แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้และการ
เรียนรู้ร่วมกัน

5. คุณประสาน (Network Manager) คอยประสานเชื่อมโยงเคร่ือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงกว้างขึ้น

บุคคลสําคัญในการจัดการความรู้

ผลของการจัดการความรู้

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ดีขึ้นหรือได้นวตกรรมใหม่

2. บุคลากร เกิดการพัฒนาการเรียนรู้เกิดชุมชน การเรียนรู้

3. ความรู้ของบุคคลและองค์กร มีการจัดระบบและ ส่ังสมไว้พร้อมที่จะ
นําไปใช้ประโยชน์

4. องค์กร มีสภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเข็มแข็ง สามารถแข่งขัน
กับองค์กรอ่ืนได้

ผลของการจัดการความรู้

1. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

2. ป้องกันการสูญหายของภูมปิัญญา 

3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการอยู่รอด 

4. เกิดการพัฒนาคนและองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5. เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผน ดําเนินการได้รวดเร็ว 

6. เพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน 

7. เพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับองค์กร 

8. เปลี่ยนวัฒนธรรมอํานาจในแนวด่ิงไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ ทุกคนมีสิทธิในการ
เรียนรู้เท่าเทียมกัน

ประโยชน์ของการจัดการความรู้

ประเด็นท่ีควรพิจารณา

1.สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือไม่ 

2.เป็นความรู้ท่ีสําคัญและจําเป็นต่อกระบวนการทํางานขององค์กรหรือไม่ 

3.เป็นความรู้ท่ีสามารถนํามาใช้เพื่อการแก้ปัญหาการดําเนินงานขององค์กรหรือไม่ 

4. เป็นความรู้ท่ีสามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จและความเป็นเลิศได้หรือไม่ 

ความรู้ขององค์กร


