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บทน า  
 ความรู้ หมายถึง สิ่งท่ีสัง่สมมาจากการศกึษาเลา่เรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทัง้
ความสามารถเชิงปฏิบตัแิละทกัษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศ ท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งท่ีได้รับ
มาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขารวมทัง้สารสนเทศ ท่ีผ่าน
กระบวนการคิดเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์            
ในการสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ตา่งๆ โดยไมจ่ ากดัชว่งเวลา  
 
ความส าคัญของความรู้ 
 อ านาจความรู้ความจริงในยุคข้อมูลข่าวสาร ความรู้เร่ิมมีอิทธิพลและบทบาทในการ
ตดัสินใจและสนับสนุนการวางแผนการแข่งขันมากขึน้ในปัจจุบัน  ซึ่งในอดีตเราให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลมาก และเช่ือว่าใครมีข้อมูลมาก คนนัน้เป็นผู้คุมอ านาจ แต่ปัจจุบนัช่องทางการเข้าถึงข้อมูล           
ท าได้รวดเร็วและสะดวกมากขึน้ มีระบบอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ช่วยให้บุคคลเข้าถึงข้อมูล          
ได้รวดเร็วและง่ายขึน้ การมีข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นจุดแข็งแต่ประการใด  สิ่งส าคัญคือ            
ต้องสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและพัฒนา น ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์          
ต่อบุคคลและองค์กร ความรู้ท่ีเกิดประโยชน์และใช้ได้จริง เหมาะกับบริบทของสังคมวัฒนธรรม           
การพัฒนาความรู้ท่ีเหนือกว่าการวิจัย  คือ การท าให้เกิดปัญญา ซึ่งมาจากกระบวนการเรียนรู้            
และประสบการณ์ท่ีประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การท าความเข้าใจกับความรู้  การแปล
ความหมาย และการประยกุต์ใช้ความรู้ ท าให้เรามีมมุมองใหม ่ 
 ความรู้มีหลายระดบัตัง้แตร่ะดบับคุคล องค์กร และเครือข่าย การสร้างพนัธมิตรด้านความรู้ 
(knowledge alliance) โดยบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความสนใจแตกต่างกัน มาร่วมกันสร้างและใช้
ความรู้ โดยส่งเสริมให้มีการให้และการรับส าหรับพนัธมิตรหรือเครือข่ายมาร่วมกนัสร้างและใช้ความรู้
จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่ขยายกรอบความคิดของตนเอง เป็นการกระตุ้นการคิดแบบ
นอกกรอบท่ีเน้นการเช่ือมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกนัอย่างมีเหตผุลอนัจะน าไปสู่การสร้างความตระหนกั
เก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม ซึง่ปัจจบุนันีถื้อเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาบคุคลและองค์กร 
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ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร            
หรือสญัลักษณ์ ข้อมูลท่ีดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นย าและเป็นปัจจุบนั เช่น ปริมาณ ระยะทาง  ช่ือ        
ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ คะแนนของนกัเรียน การบนัทกึกิจกรรมท่ีเกิดขึน้สามารถอธิบายเป็นข้อมลูได้ 
 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมลูท่ีผา่นกระบวนการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจดัการ การตดัสินใจ สารสนเทศมีเป้าหมายในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้      
บางสิ่งซึ่งมีผลต่อการตดัสินใจ การวางแผน การควบคมุสถานการณ์ เพ่ือให้การบริหารงานมีระบบ 
และเกิดประสิทธิภาพ 
 ความรู้ หมายถึง สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์
เช่ือมโยงกับความรู้อ่ืนหรือประสบการณ์ เกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งแบ่งได้                    
2 ประเภท ได้แก่  
   1. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัของแตล่ะบคุคล เกิดจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ ซึ่งส่ือสารถ่ายทอดในรูปแบบของตัวเลข สูตร หรือ            
ลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้ประเภทนีพ้ัฒนาและแบ่งปันกันได้และเป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ความได้เปรียบในการแขง่ขนั 
   2. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น เอกสาร คู่มือ หนงัสือ ต ารา รายงาน ซึ่งบุคคล
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 
ปัญญาคือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคล 
 ความรู้ท่ีอยูใ่นตวับคุคลน ามาวางแผนการบริหารจดัการท าให้เกิดปัญญาดงัตวัอยา่ง 
   -  ศูนย์บริหารจิตเจริญปัญญาแห่งหนึ่งมีการเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้บริการจากศูนย์ 
ในชว่งเวลา 12 เดือน สิ่งท่ีได้จากการเก็บกิจกรรมการบริการจากศนูย์ถือเป็น “ข้อมลู”  
   - เม่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการพัฒนาจิตเป็นกลุ่ม
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1 กบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัอดุมศกึษา ข้อมลูท่ี
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ถือเป็น “สารสนเทศ” ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหาร
จดัการศนูย์ได้ 
   - ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้บริหารตดัสินใจปรับเปล่ียนตารางบริการลกูค้าใหม่ โดยจดั
ตารางกิจกรรมการพฒันาจิตส าหรับกลุ่มนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีท่ี 4 และนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 
ส าหรับบริการกลุ่มนีใ้นช่วง 3 เดือน คือ เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถนุายน ส่วนเวลาท่ีเหลืออีก 9 เดือน 



 

ส าหรับบริการกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ การตัดสินใจของผู้ บริหารก าหนดตารางเวลาดังกล่าวจัดเป็น 
“ความรู้”  ได้จากการน าสารสนเทศมาใช้ 
  หลังจากประสบความส าเร็จในการบริการและการจัดกิจกรรมของศูนย์แล้วได้ท าการ
วิเคราะห์พฤตกิรรมการท ากิจกรรมท่ีศนูย์รวมทัง้กิจกรรมสนบัสนนุอ่ืนๆ พร้อมกนั ส่งผลให้จ านวนผู้มา
พัฒนาจิตเพิ่มขึน้ การบริหารจัดการด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจ การท่ี
ผู้บริหารน าความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการกบัช่วงเวลา ผู้บริหารสามารถน าความรู้นีไ้ปใช้
ในการวางแผนกับกิจกรรมอ่ืนๆ และประสบความส าเร็จ ท าให้ผู้บริหารเกิด “ปัญญา” ว่าพฤติกรรม 
และช่วงเวลาของผู้มาใช้บริการเป็นปัจจยัส าคญัจะต้องน ามาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนบริหาร
จัดการการจัดตารางเวลาท่ีเหมาะสมกับช่วงจังหวะของผู้ มาใช้บริการ  การน าความรู้มาใช้จนเกิด
ปัญญา ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเร่ืองอ่ืนๆ  ต่อไป เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ เ รียน             
ก่อนออกแบบกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
 
ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม 
 1. ความหลากหลายของความรู้ ท าให้เกิดการสร้างความคิด การผสมผสานรูปแบบ
ความคดิท่ีแตกตา่งกนั ท าให้มีความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 2. การคดัเลือกแนวความคิด เป็นกระบวนการคดักรองเพ่ือเลือกแนวความคิดท่ีดีท่ีสดุ 
 3. ความตอ่เน่ืองของกระบวนการ มีการจดัแผนผงัความรู้ (knowledge map) เพ่ือคดัแยก
ความรู้ซึ่งจะช่วยให้การตดัสินใจว่าจะเก็บหรือจะแบง่ปันความรู้ และการผสมผสานเข้ากับระบบงาน
และมีการส่ือสารกบัให้ทัว่ถึงเพ่ือหลีกเล่ียงความซ า้ซ้อน 
 4. การร่วมคิดร่วมท า การก าหนดมาตรฐานการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วน ซึ่งร่วมกันคิด
ท าให้องค์กรมีความได้เปรียบ 
 5. การละทิง้แนวความคิดเดิมเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่เป็นตวับง่ชีค้วามสามารถการ
เปล่ียนแปลงขององค์กร การตัง้ค าถามกับความรู้แบบเดิมเพ่ือพิสูจน์ว่าความรู้นัน้ยังเก่ียวข้องและมี
ประโยชน์ มีความจ าเป็นอยูห่รือไม ่
 6. ความเรียบง่าย การมีกฎเกณฑ์ท่ีไมซ่บัซ้อน มียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน 
 7. ความพยายามประหยัดด้วยวิธีการสร้างสรรค์ความรู้ท่ีแท้และวิธีการระยะเวลา
ด าเนินการต้องไมช้่าหรือเร็วเกินไป 
 8. ความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้ตดัสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะความรู้หมายถึง  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้แจ้ง  ( insight)  ข้อมูลข่าวสาร( information)              



 

และความคดิ (ideas) ซึง่น าไปสูก่ารตดัสินใจหรือการแก้ไขปัญหา เม่ือความรู้เป็นสิ่งท่ีแยกจาก  บคุคล
ไมไ่ด้ จงึต้องมีการจดัสภาพแวดล้อม เพ่ือให้บคุคลแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือการสร้างนวตักรรม 
 9. นวตักรรม เป็นสิ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลง การสร้างนวตักรรมจึงประกอบด้วยการจัด
บรรยายกาศ และสิ่งแวดล้อม และขจดัอุปสรรคทัง้หลาย เพ่ือท าให้บุคคลมีความสามารถท่ีจะท าได้ 
(able to) ยอมให้ท า (allowed to) กล้าท า (dare to) จ าเป็นต้องท า (have to) และต้องการท า (want 
to)  
 10. ความรู้และนวัตกรรมจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง เร่ิมจากการมีส่วนร่วมหรือสัมผัส
นวตักรรม การตระหนกัรู้ถึงความส าคญั ความเข้าใจ การทดสอบความรู้ การยอมรับ และการน าไปใช้ 
การท าให้เป็นระบบท่ียัง่ยืน 
 
สรุป 
 อ านาจความรู้ ความจริง ในยคุข้อมลูข่าวสาร เป็นเคร่ืองมือระดมความรู้ในตวับคุคล และ
ความรู้ชัดแจ้งรวมถึงความรู้ของกลุ่มและองค์กร ท าให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ บุคลากรทุกคน
กลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทัง้องค์กร ส่งผลให้องค์กรมีความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมส าหรับ
การเปล่ียนแปลงองค์กร 
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