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บทคัดยอ
 ปจจุบันโลกไดเขาสูกระแสใหมของการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกวาสังคมแหงความรูและระบบเศรษฐกิจฐานความรู ท่ีใชความรู
และนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนวคิดดานความรู
และการจดัการความรูในองคกร เพือ่สรางองคกรใหประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิงาน และยกตวัอยางองคกรท่ีประสบความ
สําเร็จจากการใชการจัดการความรู สําหรับความรูนั้นจะมีทิศทางของการพัฒนาตั้งแตระดับขอมูลจนถึงระดับปญญา สวนการ
จัดการความรูเปนกระบวนการของการถายโอนความรูอยางเหมาะสมและเปนระบบเพ่ือใหสามารถพัฒนาไปสูการเกิดองคความรู
ตางๆ ในองคกรและสรรคสรางเปนองคกรแหงนวัตกรรม  อยางไรก็ดี การจัดการความรูในองคกรตองอาศัยองคประกอบ
หลายประการ อีกทั้งตองเขาใจความเกี่ยวของระหวางความรูกับการจัดการความรูในองคกรอันจะนําไปสูความเปนเลิศในการ
บริหารจัดการองคกรตอไป

คําสําคัญ: ความรู การจัดการความรู องคกรแหงความสําเร็จ

Abstract
 The world’s transition to knowledge society and knowledge-based economy has been started in the 
current years. In fact, knowledge and innovation play the important roles in creating competitive advantages. 
This article aimed at presenting knowledge management concepts to create organizational successful. It 
also presented a successful organization as an example in using knowledge management. Regarding the 
knowledge, it has been developed from basic knowledge to wisdom knowledge. Suitably, the knowledge 
management is used as the transitional process to generate new knowledge in the organization and also 
develop organizational innovation. However, the creation of knowledge management requires several 
components as well as the understanding between knowledge and management in order to further creating 
organizational successful.
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บทนํา
 ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) ความรูเปนเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อกอใหเกิด
การเติบโต การสรางงาน รวมถึงความสามารถทางการแขงขัน ความรูกลายเปนทรัพยากรหลักขององคกรท่ีมี
ความสําคัญและแตกตางจากปจจัยการผลิตอื่นๆ โดยเฉพาะในยุคของการสื่อสารไรพรมแดน โอกาสความสําเร็จขององคกร
จะขึ้นอยูกับความสามารถจากการบริหารความรูของบุคคลในองคกร 
 ในการนี้ เริ ่มมีการศึกษาความรู (Knowledge)  ในยุคของ Plato (Fei, Meng, & Steve, 2008)  ที่ไดระบุวา
“Justifi ed True Belief” หมายถึง “ความเชื่อที่แทจริง”  ตอมาในป ค.ศ. 1995 Nonaka และ Takeuchi นําเสนอแนวคิดที่
สําคัญในหนังสือ “The Knowledge–Creating Company” ถึงสาเหตุที่ทําใหบริษัทของประเทศญ่ีปุนสามารถสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของตนเองไดอยางตอเนื่อง   สาเหตุดังกลาว คือ การนําเอาความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสื่อสารกัน  กลายเปนความรูภายนอก (Explicit Knowledge)  ทําใหเกิดเปนวงจรการสรางความรู
อยางไมมีที่สิ้นสุด เรียกวา แบบจําลองวงจรความรู SECI  ดังภาพที่ 1

 ภาพท่ี 1 แบบจําลองวงจรความรู SECI  
ที่มา: Nonaka (1994)

 แบบจําลองวงจรความรู SECI เปนกระบวนการ
สรางความรู โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย  (1) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (Socialization: S) เปนการสรางความรูที่
เกิดจากการแบงปนประสบการณ เชน การพูดคุย การสอน 
การฝกงาน เปนตน  และจะมีการสงมอบความรูลกัษณะน้ีจาก
บุคคลถายทอดไปสูอีกบุคคล  (2) การสกัดความรูออกจาก
ตัวคน (Externalization: E) เปนการถายทอดความรูใน
ตัวบุคคลเปนรูปธรรมหรือเชิงประจักษ เชน คูมือ ตํารา ภาพ 
(3) การผนวกความรู (Combination: C) เปนการผสมผสาน 
โดยนําความรูที่ชัดแจงมาสรางสรรคหรือเปลี่ยนแปลงใหเปน
ความรูที่ชัดแจงในเรื่องใหม และอาจมีความซับซอนมากขึ้น 
โดยเปนข้ันตอนท่ีทําใหสามารถนําความรูน้ันไปใชในการปฏิบัติ
ไดงายขึ้น และ (4) การฝงหรือผนึกความรู (Internalization: 
I) เปนการนําความรูใหมไปปฏิบัติหรือลงมือทําจริงจนกลาย

เปนความรูของตนเอง ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนความรูที่ชัดแจง
ใหกลายเปนความรูในตัวบุคคล  ดังนั้น สําหรับกระบวนการ
สรางความรูที่จะไดประโยชนอยางแทจริงนั้น ตองมีการ
นําความรูไปปฏิบัติจริงกลายเปนกระบวนการ SECI อยาง
ตอเนื่อง
 องคกรธุรกิจหลายแหงไดพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินงานแบบดั้งเดิม และสรางวิธีการดําเนินงานใหม
ดวยการทําใหความรูกลายเปนสินทรัพยที่มีคุณคาท่ีสุดของ
องคกร (Nada, Alexander, & Andrew, 2001) จากความ
สาํคญัดงักลาวขางตน จงึกลายเปนประเดน็ท่ีนาสนใจและเปน
ทีม่าของการนาํเสนอบทความนีท้ีน่าํเสนอแนวคดิของความรู
ที่มีอยูในตัวบุคคลและความสามารถในการถายทอดความรู
อันกอใหเกิดการจัดการความรูในองคกรเพื่อใหองคกร
นําองคความรูเหลานั้นไปใชเพื่อสรางความสําเร็จแกองคกร
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ความรูและการจัดการความรู
 ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ระบุไววา
ความรู คือ สิ่งที่สะสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การคนควา
หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 
ความเขาใจหรือสารสนเทศท่ีไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่

 

  

 

 

 

 

  

ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิดหรือการปฏิบัติ ความรู
กับสารสนเทศมักจะใชกับการทบทวนวรรณกรรมหรือการ
ประมวลความรู แตมีความแตกตางกันในเรื่องของการนําไป
ใชประโยชน (Nada, Andrew, & Alexander, 2001) ซึ่ง
สามารถแสดงใหเห็นเปนทิศทางหวงโซของความรู ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 ทิศทางหวงโซความรู
ที่มา: Nada, Andrew, และ Alexander (2001)

 ทิศทางหวงโซของความรู (ภาพที่ 2)  แสดงใหเห็น
การไหลของการเกิดความรูตั้งแตระดับขอมูลจนถึงความรูใน
ระดับปญญา ขอมูล (Data) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกต
หรือขอเท็จจริง (Zack, 1999)  สารสนเทศ (Information)
คือ ผลจากการนําขอมูลมาวิเคราะหเน้ือหาใหอยูในรูปของ
ขอความ (Message) และอาจจะผานประสบการณ การ
สื่อสาร หรือการอางอิง (Dretske, 1981; Lave, 1988; 
Blacker, 1995) ความรูในระดับสํานึกรู (Realization) เปน
ความสามารถในการนําสารสนเทศหรือขอความมาใชใหเกิด
การประโยชน คือการนําความรูภายใน (Tacit Knowledge) 
มาสูความรูภายนอก (Explicit Knowledge) (Nonaka & 
Takeuchi, 1995) ความรูในระดับปฏิบัติหรือผลสะทอน 
(Action/Refl ection) เปนความสามารถในการนําความรู
ระดับสํานึกรูมาสูการการปฏิบัติจริงและเกิดผลสะทอนกลับ
หรือผลลัพธจากการปฏิบัติน้ัน (Townley, 1993)  สวนความรู
ในระดับปญญา (Wisdom) เป นความสามารถในการ
ประมวลผลเพ่ือนําไปสูการพัฒนาส่ิงที่ดีกวา รวมถึงการ
บูรณาการทุกดานระหวางบุคลิกภาพ ความสามารถในการ
รับรูและประสบการณชีวิต (Pascual-Leone, 1983)
 เนือ่งจากในองคกรลวนมขีอมลูมากมายทัง้จากภายใน
และภายนอกองคกร ซึง่ลวนเปนความรูทีเ่ปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการองคกร เพ่ือใหองคกรจัดเก็บขอมูลขาวสารที่
เปนองคความรูเพื่อใชบริหารจัดการและแกไขปญหาตางๆ 

ขององคกร องคกรจะตองเปล่ียนรูปขอมูลและขาวสารใหอยู
ในรูปขององคความรูที่สามารถนําไปใชปฏิบัติการหรือแกไข
ปญหาได และตองสามารถใชไดผลกบัหนวยงานตางๆ และกบั
พนักงานทุกคนภายในองคกร
 การจัดการความรู (Knowledge Management) 
เปนกระบวนการของการใชความรูอยางเหมาะสมและ
เปนระบบ (Sallis & Jones, 2002) โดยบูรณาการความรู
ภายในองคกรจากการรวบรวมความรูในตัวบุคคลและ            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู จนเกิดเปนความรูใหมที่สงผลให
บุคลากรในองคกรสามารถนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน (World Bank, 2002, อางถึงใน กัตติกา ศรีมหาวโร, 
2555)  นอกจากน้ี กระบวนการจัดการความรูขององคกรยัง
ชวยสรางคุณคาใหกับธุรกิจและสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน (Tiwana, 2001) แตการจัดการความรูน้ันตองเหมาะสม
ถกูตองกับบคุคลและเวลา (Allison, 2002)  ดงันัน้ การจดัการ
ความรูกลายเปนกลยุทธที่สําคัญขององคกรธุรกิจและกอให
เกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO)
 การจัดการความรูเปนกระบวนการรวบรวมวิธีปฏิบัติ
ขององคกร และกระบวนการที่เก่ียวกับการสราง การนํามา
ใชและเผยแพร ความรูและบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานขององคกร (นภาลัย เสมอใจ, 2558)  ทั้งนี้ การ
จัดการความรูเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร
อยางนอย 4 ประการไปพรอมกัน ไดแก เปาหมายของงาน 
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เปาหมายการพัฒนาคน เปาหมายการพัฒนาองคกร และ
เปาหมายการสรางองคกรแหงความเปนเลิศ (วิจารณ พานิช, 
2548)   นอกจากนั้น การเรียนรูของพนักงานในองคกรกอให
เกิดความรูใหมๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มพูน
องคความรูขององคกรท่ีมีอยูแลว และองคความรูเหลานี้จะ
ถูกพัฒนาเพื่อสรางความรูใหมๆ เปนวงจรที่ไมมีสิ้นสุด
เรียกวาเปน “วงจรแหงการเรียนรู” 
 สรุปไดวา การจัดการความรูเปนกระบวนการนํา
ความรูทีม่อียูหรอืขอมลูมาใชใหเกดิประโยชนสงูสดุตอองคกร
โดยผานกระบวนการตางๆ เชน การสราง รวบรวม แลกเปลีย่น
และใชความรู เปนตน  ปจจุบันองคกรตางๆ ไดประยุกต
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่จัดการความรูใหเกดิประสทิธภิาพ

ภาพท่ี 3 การถายทอดความรู 
ที่มา: Natarajan และ Shekhar (2001)

 ความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit/Individual) หรือ
ความรูที่ฝงอยูในกลุมบุคคลในองคกร (Tacit/Group) เปน
ความรูจากการทํางานหรือประสบการณของบุคคลหรือกลุม
บุคคลภายในองคกร ซึ่งเปนความรูที่ยากตอการถายทอด
ออกมาเปนลายลักษณอักษรหรือคําพูด เชน ทักษะในการ
ดําเนินงาน การคิดวิเคราะห การตัดสินใจ หรือที่เรียกวา
ความรูแบบนามธรรม โดยผลจากการถายทอดความรูฝงอยูใน
ตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลในองคกร กอใหเกิดความรูที่ชัดแจง
ของตัวบุคล (Explicit/Individual) หรือความรูที่ชัดแจงของ
กลุมบคุคลในองคกร (Explicit/Group) ซึง่เปนความรูทีไ่ดจาก
การรวบรวมและการถายทอดดวยวิธีการตางๆ ตัวอยางเชน
ทฤษฎี คูมือตางๆ เอกสารหรือหนังสือ โดยเรียกความรูเหลาน้ี
วาเปนความรูแบบรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น  อาทิ การสรางฐานขอมูลองคความรูในองคกร
หรือการสรางเหมืองขอมูล เปนตน

การนําความรู ไปใช ในการจัดการความรู
 การทีจ่ะนาํความรูไปใชประโยชนในองคกรนัน้ จาํเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองอาศยัคลงัความรู (Knowledge Assets) ของ
องคกร (Natarajan & Shekhar, 2001) ทัง้นี ้การจัดการความ
รูเชือ่วาองคกรสามารถใชความรูทีฝ่งลกึของบคุลากรแมเพยีง
นอยนิดเพ่ือทาํใหองคกรอยูรอดได การใชประโยชนจากความ
รูจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีการเผยแพรความรูและ
เกิดการแบงปนความรู รวมถึงการพัฒนาการเรียนรูผานการ
ถายทอดความรู (Knowledge Transfer) จากแหลงทรพัยากร
ที่เหมาะสมดังภาพที่ 3 

 ในการถายทอดความรูนั้น Jeremy และ Jonathan 
(2005, อางถึงใน พรพิมล หรรษาภิรมยโชค, 2550)  กลาววา
มีอยูดวยกัน 4 ลักษณะ ไดแก (1) การถายทอดเปนเรื่องๆ
ภายในทีมเดียวกัน (2) การถายทอดระยะใกลกับทีมในสถานท่ี
แตกตางกัน  (3) การถายทอดระยะไกลของงานที่ไมไดทํา
ประจาํ และ (4) กลยทุธการถายทอดของความรูทีซ่บัซอนและ
การถายทอดท่ีมีความเช่ียวชาญ กระบวนการถายทอดความรู
ที่กลาวมา ตองอาศัยวิธีการสื่อสารและเคร่ืองมือเพื่อจัดเก็บ
ความรู  ตัวอยางเชน การจัดทําฐานขอมูลความรูหรือแนว-
ปฏิบัติที่เปนเลิศขององคกร เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูหรือผูที่
สนใจสามารถเทียบเคียง (Benchmarking) เพื่อหาแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนเลิศจากภายในหรือภายนอกองคกร  ทั้งนี้ การ
ถายทอดความรูเปนสิง่ท่ีทาํไดยาก เน่ืองจากไมมคีวามตอเน่ือง

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 ความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล
(Tacit/Individual)
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ตลอดจนขอจํากัดจากการรวบรวมความรู ซึง่ถือเปนอปุสรรค
ในการถายทอดความรู  อยางไรก็ตาม ผลจากการถายทอด
หรือแบงปนความรูในองคกรชวยสรางความสัมพันธระหวาง
พนักงานกับองคกรใหดียิ่งขึ้น (Martelo-Landroguez & 
Cegarra-Navarro, 2014)

การจัดการความรูเพื่อสรางความสําเร็จแกองคกร
 หากองคกรตองการสรางความสําเร็จ องคกรนั้นตอง
เนนการปรับปรุงกระบวนการหรือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององคกร รวมทั้งสรางระบบการจัดการและการ
ควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพ  ทัง้น้ี มเีครือ่งมอืและทฤษฎีมากมาย
เก่ียวกับการสรางและเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารองคกรเพ่ือ
สรางความสําเร็จ  หนึ่งในน้ัน คือการจัดการความรูเพื่อสราง
ขดีความสามารถใหเกดิความเปนเลศิในองคกร  ในการน้ี การ
จดัการความรูเปนแนวคดิทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทางดาน
การเรียนรูและการพัฒนาขององคกร (Pedler, 1991, อางถึง
ในกองพัฒนาคุณภาพ, 2552) โดยสามารถขยายศักยภาพ
องคกรไดอยางตอเนื่อง และสามารถสรางผลงานตามท่ีตั้ง
เปาหมายไว (Senge, 1990)  นอกจากน้ี การจัดการความรู
ในองคกรสามารถพัฒนาองคกรใหมลีกัษณะการสราง แสวงหา 
และถายโอนความรู รวมถึงการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเปน
ผลมาจากความรูใหมและการเขาใจในส่ิงตางๆ อยางแทจริง 
Senge (1990)  กลาววา การจัดการความรูในองคกรนั้น
สามารถสรางบุคลากรในองคกรที่มีความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคล กลุม และองคกร เพื่อนํา
ไปสูเปาหมายเดียวกัน  นอกจากนี้ วิจารณ พานิช (2548)
กลาววา การจัดการความรูในองคกรมีลักษณะเปนพลวัต 
(Dynamics)  กลาวคือ มกีารเปล่ียนแปลงในลักษณะของการ
พัฒนาคลายส่ิงมีชีวิตที่มีพัฒนาการอยูตลอดเวลา รวมถึง
การสรางสรรคนวัตกรรม  ดังนั้น การจัดการความรูในองคกร
เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงความรู
และองคกรแหงนวตักรรมตามลาํดับ (บดินทร วจิารณ, 2549) 
ผลจากการจัดการความรูในองคกรดวยการบริหารจัดการ
ความรู สามารถสรางนวัตกรรม วิจัย และความรูเพื่อสราง
ความสําเร็จใหกบัองคกร (คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล. 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.)
 ดังน้ัน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรูสู
ความสําเร็จขององคกร ผูบริหารตองทราบวาความรูที่คนใน
องคกรตองการและเผยแพร ตลอดจนวิธีการสื่อสารความรู
เหลาน้ัน  ในข้ันตอนน้ี สามารถใชเคร่ืองมือ เชน แผนท่ีความรู 
(Knowledge Mapping) เพื ่อเห็นภาพของคลังความรู  

รวมถงึวธิกีารดงึดดูความรูจากแหลงตางๆ และรวบรวมไวเพือ่
จัดทําเนื้อหาใหเหมาะสมเพื่อสรางความรูใหม ตอมาองคกร
ตองจัดความรูที่มีอยูใหเปนระบบเพ่ือใหผูใชสามารถคนหา
และนําความรูไปใชประโยชนไดและเขาถึงไดงาย อีกปจจัย
ความสําเร็จ คือ การเขาถึงและการแบงปนความรูเพื่อให
บุคลากรในองคกรทุกคนและทุกระดับสามารถติดตามขอมูล
ขาวสาร การดําเนินการจัดการความรูในหนวยงานไดอยาง
ตอเนื่อง ปจจัยท่ีกลาวมาขางตนตองอยูบนพื้นฐานของการ
สรางบรรยากาศกิจกรรมการจัดการความรู และการยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคลากร ซึง่อาจทําไดในรูปแบบตางๆ อกีทัง้
องคกรตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดเวทีแลกเปล่ียนความรู 
เพือ่สกัดขุมความรูออกมาจากกระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรู
และบันทึกไวใชงานตอไป (Liebowitz, 2004)

ตัวอยางองคกรที่มีการจัดการความรูที่ประสบความ
สําเร็จ
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาความรูเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการความรู ซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการ
เพิม่สมรรถนะหรอืการสรางความไดเปรยีบในการแขงขนัของ
องคกรผานกระบวนการการสรางองคความรู  ทัง้นี ้การจดัการ
ความรูกับองคกรมีความสัมพันธกัน  กลาวคือ องคกรจําเปน
ตองอาศัยกระบวนการของการจัดการความรูเพื่อสงเสริมให
บคุลากรเกิดศกัยภาพของการเรียนรูอยางตอเน่ือง (กองพัฒนา
คุณภาพ, 2552)  ดังนั้น องคกรตองนําวิธีการจัดการความรู
มาใชเพื่อสรางความสําเร็จในการบริหารจัดการ  นอกจากน้ัน 
การใชประโยชนจากความรูหรือการประยุกตใชความรู
เปนขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินงานขององคกร อีกทั้งเปน
กระบวนการดําเนินงานที่ตองอาศัยองคความรูที่แตกตาง
เพือ่ใหองคกรสูความสาํเรจ็ การประยกุตใชความรูตองยดึเอา
เนื้อหาของงานเปนตัวตั้ง โดยเริ่มจากประยุกตใชความรูของ
บคุคล การประยกุตใชความรูของทมีงาน ไปจนถงึการประยกุต
ใชความรูขององคกร และเม่ือมีสารสนเทศและประสบการณ
ใหมๆ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานจะนําไปสูการสรุปบทเรียน 
(Lesson Learned)  จากการปฏิบัติหรือการดําเนินงานเพื่อ
สรางองคความรูใหม (Wisdom Knowledge) 
 ดงันัน้ องคกรหลายแหงไดประยุกตใชการจดัการความ
รูเพือ่สรางเปนองคกรทีป่ระสบความสําเร็จ บทความน้ีไดเลือก
องคกรตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการจัดการความรู
ในองคกร  ตัวอยางเชน บริษัท โตโยตาสามารถสรางองคกรที่
ประสบความสาํเรจ็ดานการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงโดยสรางเครือขายความรูของคนในองคกร
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รวมกัน  ซึ่งบริษัท โตโยตาดําเนินการถายโอนและแบงปน
ความรูของกระบวนการผลิตภายในเครือขายการผลิตของบริษัท
เนื่องจากบริษัท โตโยตามีความโดดเดนดานเทคโนโลยีการ
ผลิต และมีความไดเปรียบดานการจัดการคุณภาพ บริษัท
โตโยตาจึงพัฒนาและออกแบบเครือขายในการแบงปน
ความรูดังกลาวท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยคูแขงไมสามารถ
เลยีนแบบได (Dyer & Nobeoka, 2002) (Lieberman, Sako, 
Wada, & Demster, 1997; Dyer, 1996)  นอกจากนั ้น
ผลจากการสรางเครือขายเพื่อแบงปนความรู ทําใหบริษัท
โตโยตารักษาความสามารถในการผลิตที่มีคุณภาพและ
ความไดเปรียบเหนือคแูขง (Teece, Pisano, & Shuen, 1997)
 โดยท่ัวไปแลว องคกรดานเทคโนโลยีใหความสําคัญ
กับการจัดการความรูในองคกรมากเปนพิเศษ เนื่องจาก
สภาพแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมน้ีเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โดยตองพัฒนาสินคาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
นั้น การจัดการความรูในองคกรเปนเครื่องมือชวยใหองคกร
ดานเทคโนโลยีสรางความเปนเลิศเหนือคูแขงขัน โดยเฉพาะ
การจัดการความรูดานเทคนิคและดานการผลิต เนื่องจาก
ผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีตองใชความรูรวมกันเพ่ือผลิตสินคา
เทคโนโลยีชั้นสูง ผลจากการส่ังสมความรูในองคกรทําให
พนักงานไดใชความรูและสรางสรรคความรูใหมเพิ่มขึ้น (Lin 
& Lee, 2005)  ตัวอยางเชน บริษัท Microsoft  พัฒนาทีม
ผูเชี่ยวชาญดานเครือขายเพื่อสรางองคความรูใหเกิดข้ึนใน
องคกร ซึ่งทีมดังกลาวมีหนาที่สรางและจัดการคลังความรู 
พัฒนาการเขาถึงองคความรู รวมถึงสงเสริมการสรางสภาพ
แวดลอมเพือ่ถายทอดความรู  โดยบรษิทั Microsoft ประยุกต
ใช Intelligence Software ชวยจัดการความรูในองคกร
อยางเปนระบบ ซึ่งเปนเครื่องมือจัดเก็บและถายทอดความรู
ของบุคลากรเพื่อสรางคลังความรูขององคกร (Davenport, 
De Long, & Beers, 1998)
 นอกจากนี ้ องคกรชั ้นนําในประเทศ  อาทิ บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใชการจัดการความรูเพื่อสราง
องคกรแหงการเรียนรูของธุรกิจการใหบริการ โดยสามารถ
เชื่อมโยงการเรียนรูเขากับการดําเนินธุรกิจขององคกร ทั้งนี้ 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ปฏิรูปวัฒนธรรมองคกร
ใหเปนวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง และเพ่ือเปนประโยชนตอการบริหารงาน โดยการ
กระตุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรูซึ่งเชื่อมโยงกับการจาย
คาตอบแทน เพ่ือจงูใจใหบคุลากรเกดิการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง
อยูตลอดเวลา นอกจากนัน้ บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
ยังใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการขอมูลดานการบริการ 

อาทิ ระบบเตรียมกอนบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 
เพื่อใหบุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลการทํางาน
เพื่อปรับปรุงการบริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่องคกรประยุกตใช (สกล บุญสิน, 2555)
 จากตัวอยางที่ไดกลาวมาขางตน การจัดการความรู
เปนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีชวยสรางความไดเปรียบใหการดําเนินงาน
ขององคกร เพราะทําใหเกิดการเรียนรูและการแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางกันภายในองคกร สงผลตอการปรับปรุงพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงทําใหเกิดองคความรูใหมที่เปน
ประโยชนตอองคกรเปนอยางยิ่ง

บทสรุป
 การจดัการความรูสามารถสรางความไดเปรยีบในการ
แขงขันขององคกร เนื่องจากความรูที่จะสามารถนําไปใช
ประโยชนไดนั้น ตองพัฒนาจากขอมูลระดับสารสนเทศ
ระดับสํานึกรู ระดับปฏิบัติหรือผลสะทอน จนกระทั่งถึง
ระดับปญญา หรือที ่เรียกวาการจัดการความรู   ทั้งนี ้ การ
จัดการความรูในองคกรเปนวิธีการพัฒนากระบวนการของ
นวตักรรมอยางตอเนือ่งรวมกบัสมาชกิทุกคนขององคกร  โดย
ขึ้นอยูกับโครงสรางองคกรท่ีมีลักษณะยืดหยุนหรือลักษณะ
แบบราบ (Flat Organization Structure) เพื่อความสะดวก
ในการควบคุมและประเมินผล  นอกจากนั้น ผูบริหารของ
องคกรตองกําหนดใหการจัดการความรูในองคกรเปนเปา-
หมายหน่ึงของกลยุทธระดับองคกร  ดังน้ัน การจัดการความรู
จะเกิดประโยชนอยางแทจริงตองอาศัยคลังความรูในองคกร
เพ่ือถายทอดความรูไปสูบุคลากร หรือเพ่ือจัดเก็บและขยาย
ความรูเพื่อเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการทํางานของ
องคกร เมื่อองคกรเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานการเรียนรู
และการพัฒนาองคกรจะสามารถขยายศักยภาพกลายไปสู
องคกรแหงความเปนเลิศตอไป
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