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องค์กรชั้นน าในระดับโลกต่างให้ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management, KM) มาอย่างยาวนาน โดยเห็นว่า KM นั้น
จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและความเติบโตให้กับองค์กรอย่าง
ย่ังยืนได้ ประกอบกับสภาวะการแข่งขันในยุค 4.0 ที่เน้นการสร้างคุณค่า
จากความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของข้อมูลและความรู้ จึงเห็นได้ว่าการ
จัดการความรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญขององค์กรแห่งอนาคต ที่ผู้บริหาร
จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมด าเนินการในองค์กร
อย่างจริงจัง  
 
ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) และสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) จึงได้ร่วมมือกัน
ด าเนินการส ารวจข้อมูลสถานะการจัดการความรู้ขององค์กร ค้นหาปัจจัย
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กรต่างๆเพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญต่อการ
สนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านการจัดการความรู้ที่จะเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กรและประเทศไทยใน
ภาพรวมต่อไป 

Organizational Knowledge Management  
Capability Survey 2018 



ความตระหนกัตอ่การจดัการความรู้ (KM Awareness) 
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จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 160 องค์กร ปรากฎองค์กรที่มีการด าเนินการจัดการความรู้หรือ KM                 
คิดเป็น 76% โดยกลุ่มตัวอย่างองค์กรรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่มีการด าเนินการมากที่สุด รองลงมาเป็น
ส่วนราชการและบริษัทเอกชน ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์กรด้วยจ านวนบุคลากรใน
องค์กร ปรากฎองค์กรขนาดใหญ่หรือมีบุคลากรมากกว่า 1,000 คนนั้น มีการด าเนินการจัดการความรู้
มากที่สุดหรือให้ความส าคัญกับ KM 

“องค์กรที่มีด ำเนินกำรด้ำน KM 
มำกกว่ำ 75% มีกำรด ำเนินกำร
มำแล้วมำกกว่ำ 3 ป”ี 

76% 
ขององค์กร 
มีการท าKM 

บริษัทจดทะเบียน 

52% 

รัฐวิสาหกิจ 

93% 87% 

หน่วยงานราชการ 

< 100 คน 100-300 คน 301-1,000 คน > 1,000 คน 

>75% 
ท า KM 

มากกว่า 3 ปี 

น้อยกวา่ 1 ปี  
2.5% 

1–3 ปี 
19.7% 

4–6 ปี 
24.6 

7-9 ปี 
19.7% 

10 ปีขึ้นไป 
33.6% 

68% 71% 68% 
87% 

ขนาดองค์กร 

KM Awareness 

KM Awareness 



ลักษณะของการจัดการความรู้ในองค์กร  
(Characteristic of KM in organization) 

ผู้บริหารระดับสูง/กลาง 
จากหน่วยงาน 

การด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กรนั้น 
มากกว่า 1 ใน 3 จะเป็นการมีส่วนงานด้านการ
จัดการความรู้โดยเฉพาะ และมากกว่าครึ่งจะ
เป็นการขับเคลื่อนด าเนินการโดยมีคณะท างาน
ด้านการจัดการความรู้ที่มีลักษณะการท างาน
ข้ามสายงาน 

66% 
มีหน่วยงานด้าน KM 

จัดตั้งคณะกรรมการจาก
หน่วยงานต่างๆ 

53% 

40% 

ลักษณะของการจัดการความรู้ที่องค์กรส่วน
ใหญ่ด าเนินการ ได้แก่  การจัดท าแนว
ทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ท างานให้กับบุคลากรทราบ การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ข้ ามสายงาน และการ ใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ความรู้ที่ต้องการได้ทันการณ์ตลอดเวลา 

Knowledge Map 

Knowledge exchange 

IT & Digital tools 
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ผลลัพธ์ส าคัญของการจัดการความรู้ (Expected result of KM) 

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นเป้าหมายความคาดหวัง
ขององค์กรที่ด าเนินการจัดการความรู้นั้น องค์กรกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่าครึ่งให้ความส าคัญกับ “นวัตกรรม” ที่
มีคุณค่าต่อการเติบโตขององค์กร แสดงถึงการ
เชื่อมโยงที่องค์กรส่วนใหญ่ยอมรับระหว่าง KM กับ 
Innovation ส าหรับผลลัพธ์อื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุง
ผลการด าเนินงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ 
การเพ่ิมความสามารถขององค์กรต่อการเติบโตใน
อนาคต ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ ใช้บริการ และ
สมรรถนะที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากร 

Innovation 
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53% 

Performance 
improvement 

49% 

Organization 
capability 

49% 

Quality of 
deliverables 

49% 

Customer 
satisfaction 

48% 



อุปสรรคของการจัดการความรู้ในองค์กร  
(Obstacles to KM success in organization) 
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ตามที่กล่าวมา องค์กรที่ด าเนินการจัดการความรู้ส่วนใหญ่นั้น มีประสบการณ์มามากกว่า 3 ปี ท า
ให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถบอกได้ถึงอุปสรรคต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กร โดย 
3 อันดับแรกของอุปสรรคดังกล่าว ได้แก่ การขาดความตระหนกัของบุคลากร การขาดความรู้ด้าน
การจัดการความรู้ และการขาดแรงจูงใจ ซ่ึงแน่นอนว่าทั้งสามนั้นมีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งท าให้
เราเห็นว่าความไม่ส าเร็จต่างๆ นั้นมักเกิดข้ึนจากการขาดการให้ความส าคัญกับ “บุคลากร” ซึ่งจะมี
บทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการความรู้ที่เราต้องการให้มีความเข้มแข็งนั่นเอง  
 
 
เมื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้ขององค์กร ตามประเภทขององค์กร พบว่า 
อุปสรรคอันดับแรกที่ท าให้การจัดการความรู้ขององค์กรนั้นๆไม่เปน็ไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ ซ่ึง
องค์กรทุกประเภทมีความคิดเห็นตรงกันก็คือ การที่บุคลากรในองค์กรยังขาดความตระหนัก หรือ
ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ส่วนอุปสรรคอันดับที่ 2 และ 3 อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
องค์กร ดังนั้นการที่จะท าให้การจัดการความรู้ในองค์กรเกิดความย่ังยืนนั้น ควรให้ความส าคัญ
ตั้งแต่รากฐานเรื่องความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการความรู้ เพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้
ปฏิบัติจะได้รับอย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้บริหารเองมีส่วนส าคัญเป็นอย่างย่ิงที่ต้องแสดงความมุ่งมั่น 
และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร 

อันดับ 1  
การขาดความ
ตระหนกัของ
บุคลากร 

25% 

อันดบั 3 
การขาด
แรงจงูใจ  

13% 

อันดับ 2 
การขาดความรู้

ด้าน KM 

15% 



ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กร 
(KM key success factors) 

ถึงแม้บุคลากรขององค์กรจะเปน็ “ปัจจัย” ส าคัญต่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ
ของการจัดการความรู้ แต่องค์กรที่ประสบความส าเร็จในผลลัพธ์ระดับที่แตกต่างกัน ก็จะมี
ปัจจัยที่ให้ความส าคัญควบคู่กันไปแตกต่างกัน โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฎองค์กร 
ที่ตั้งเป้าหมายความส าเร็จของการจัดการความรู้ในระดับเริ่มต้น จะให้ความส าคัญกับ 
“กระบวนการจดัการความรู”้ ระดับที่ก้าวหน้าต่อมา จะให้ความส าคัญกับ “การน าองคก์ร” และ
ส าหรับองค์กรที่ต้องการบรรลุเปา้หมายความส าเร็จในระดับสูงสุด จะให้ความส าคัญกับ “การ
วางกลยุทธ์ KM” และ “การผสาน KM เข้าเป็นส่วนเดียวกันกับการปฏิบัติงาน”  
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ระดับสมรรถนะด้านการจัดการความรู้องค์กร (Overall KM Maturity) 

ภาพรวมขององค์กรกลุ่มตัวอย่างที่มีการด าเนินการจัดการความรู้จากการ
ส ารวจครั้งนี้ ปรากฎค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะด้านการจัดการความรู้องค์กรอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ระบบให้คะแนนประเมิน คือ 1-6) โดย “การน าองค์กร” และ 
“การวางแผน/ทรพัยากรสนบัสนนุ” เปน็ดา้นทีม่รีะดบัคะแนนทีส่งูทีส่ดุตามล าดบั 
ขณะที่ “บุคลากร” เป็นด้านที่มีระดับคะแนนต ่าที่สุด ซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงที่ทุกองค์กรสามารถใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
องค์กรกลุ่มตัวอย่างที่มีการด าเนินการจัดการความรู้ ให้ความเห็นในกลุ่มปัจจัย
ด้านการน าองค์กร (Leadership) มีระดับการด าเนินการในระดับที่ค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับปัจจัยอ่ืน ซ่ึงก็คือการน าการจัดการความรู้มาใช้เพ่ือช่วยให้องค์กร
บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร โดยผู้บริหารก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายของการจัดการความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
กลุ่มปัจจัยที่มีระดับการด าเนินการรองลงมา คือ การวางแผนและทรัพยากร
สนับสนุน (Planning & Supported Resources) หรือการน ากลยุทธ์การ
จัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลส าเร็จ โดย
องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 

 

Overall KM Maturity 

3.76 

Leadership People 

4.42 

KM 
Results 

3.95 

Planning 
& 

Resources 

Operational 
Process 

4.10 

4.15 

KM 
Process 

4.38 
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ระดับสมรรถนะด้านการจัดการความรู้องค์กร [หน่วยงานราชการ]  
(KM maturity of Pubic Service organization) 

ภาพรวมของหน่วยงานราชการในกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจครั้งนี้ ปรากฎค่าเฉลี่ยระดับ
สมรรถนะด้านการจัดการความรู้องค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดย “การน าองค์กร” และ “การ
วางแผน/ทรัพยากรสนับสนุน” เป็นด้านที่มีระดับคะแนนสูงสุดตามล าดับ ขณะที่ “บุคลากร” 
เปน็ด้านที่มีระดับคะแนนต ่าที่สุด 
 
“การน าองค์กร” ของหน่วยงานราชการนั้น พบว่าผู้บริหารระดับสูงให้การส่งเสริมสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ และการมีค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่
สนับสนุนการท า KM อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมาก “การวางแผน/ทรัพยากรสนับสนุน” พบว่ามี
การวางแผนและการด าเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการ KM ในระดับที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน  
 
ขณะที่ “บุคลากร” หน่วยงานราชการควรให้ความส าคัญในการก าหนดและติดตามพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ที่สนับสนุน KM รวมทั้งน าพฤติกรรมดังกล่าวไปเช่ือมโยงกับระบบการประเมินผล
งานของบุคลากร 

3.99 
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ระดับสมรรถนะด้านการจัดการความรู้องค์กร [รัฐวิสาหกิจ]  
(KM maturity of SOE organization) 

ภาพรวมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจครั้งนี้ ปรากฎค่าเฉลี่ยระดับ
สมรรถนะด้านการจัดการความรู้องค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดย “การวางแผน/ทรัพยากร
สนับสนุน” และ “การน าองค์กร” เป็นด้านที่มีระดับคะแนนสูงสุดตามล าดับ ขณะที่ “บุคลากร” 
เปน็ด้านที่มีระดับคะแนนที่ต ่าที่สุด 
 
เมื่อพิจารณารายละเอียดปัจจัยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจพบว่า “การวางแผน/ทรัพยากร
สนับสนุน” องค์กรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการ KM ต่างๆ อย่างชัดเจน  
 
ขณะที่ “การน าองค์กร” นั้นพบว่าผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้าง เช่น หน่วยงาน 
คณะกรรมการ คณะท างานเปน็ต้น เพ่ือสนับสนุนการท า KM ในระดับที่ค่อนข้างสูง 
 
ส่วน “บุคลากร” หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้น ควรให้ความส าคัญในการก าหนดและติดตาม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ทีส่นับสนุน KM รวมทั้งน าพฤติกรรมดังกล่าวไปเช่ือมโยงกับระบบการ
ประเมินผลงานของบุคลากร 
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ระดับสมรรถนะด้านการจัดการความรู้องค์กร [บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์]  

(KM maturity of SET & MAI listed company) 
 

ภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจครั้งนี้ ปรากฎค่าเฉลี่ยระดับ
สมรรถนะด้านการจัดการความรู้องค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดย “กระบวนการปฏิบัติงาน” 
และ “การน าองค์กร” เปน็ด้านที่มีระดับคะแนนสูงสุดตามล าดับ ขณะที่ “บุคลากร” เป็นด้านที่มี
ระดับคะแนนต ่าที่สุด 
 
เมื่อพิจารณารายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนพบว่า “กระบวนการปฏิบัติงาน” องค์กรมีการ
สร้างความตระหนักต่อความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญในระดับที่ค่อนข้างสูง “การ
น าองค์กร” ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ และการมี
ค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สนับสนุนการท า KM ในระดับที่ค่อนข้างสูง 
 
ส่วน “บุคลากร” นั้นยังคงมีประเด็นของการขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรม KM ต่างๆ ที่หลากหลาย ความโดดเด่นของกลุ่ม
บริษัทจดทะเบียน ได้แก่ บริษัทมีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่บุคลากร (เป็นรายบุคคล
หรือเป็นทีม) ที่แลกเปลี่ยนหรือใช้ความรู้, บุคลากรมีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นในการใช้
เครื่องมือ KM ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และมีการจัดตั้งและบริหารทีมข้ามสาย
งาน (cross-functional team) อย่างมีประสิทธิผล 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
(Correlation between KM factors) 

 Correlation Matrix KM Results Leader 
Planning & 
Resources 

People 
Operational 

Process 
KM Process 

KM Results 1 0.717** 0.735** 0.830** 0.757** 0.675** 

Leader 0.717** 1 0.818** 0.784** 0.641** 0.613** 

Planning & Resource 0.735** 0.818** 1 0.786** 0.637** 0.600** 

People 0.830** 0.784** 0.786** 1 0.756** 0.700** 

Operational Process 0.757** 0.641** 0.637** 0.756** 1 0.724** 

KM Process 0.675** 0.613** 0.600** 0.700** 0.724** 1 

Correlation Matrix 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของทั้ง 6 ปัจจัยโดยใช้สถิติ Pearson-
Correlation ตามตารางข้างต้นพบว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกกับ
ปัจจัยอื่นๆ หมายถึง หากมีการด าเนินการในปัจจัยนั้นๆ ในระดับที่เข้มข้นมากข้ึนจะส่งผลกับ
ปจัจัยอ่ืนในระดับที่มากขึ้นเช่นกัน 
 
เมื่อพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันสูง (ค่า Pearson-Correlation 
>0.80) พบว่า ผลลัพธ์การจัดการความรู้ (KM Results) มีความสัมพันธ์สูงกับปัจจัยด้าน
บุคลากร (People) และปัจจัยการน าองค์กร (Leader) มีความสัมพันธ์สูงกับปัจจัยการวางแผน
และทรัพยากรสนับสนุน (Planning & Resources)  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการจัดการความรู้องค์กร 
(Factors affecting the KM results) 

จำกกำรศึกษำในกลุ่มตัวอย่ำงครั้งนี้ พบว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
ผลลัพธ์ด้ำน KM อย่ำงมีระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ มี 2 ปัจจัย ได้แก่ 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร (People) และ ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน (Operational Process)  
ทั้งนี้ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของกำรจัดกำรควำมรู้ของ
องค์กรอื่นๆ อันได้แก่ กำรน ำองค์กร (Leader) กำรวำงแผนและ
กำรจัดสรรทรัพยำกร (Planning & Resources) และกระบวน กำร
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) นั้นก็ยังเป็นปัจจัยแวดล้อมที่
มีส่วนเกี่ยวข้องที่องค์กรควรให้ควำมส ำคัญ และส่งเสริมพัฒนำให้
เกิดกำรปฏิบัติมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพต่อไป 

People 

Planning & 
Resource 

Leadership 

KM Process 

KM 
Results 

Operational 

Process 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการจัดการความรู้องค์กร 
(Factors affecting the KM results) (cont.) 

ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงาน องค์กรควรมีการ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ าวันอย่างมี

ประสิทธิผลและต่อเนื่อง โดย การใช้เครื่องมือในการ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ มีการน าความรู้
ภายใน และ/หรือภายนอกองค์การใช้เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงกระบนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม และสร้างความตระหนักต่อความเสี่ยง
ในกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
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การยกระดับผลลัพธ์ของการจัดการความรู้
องค์กรนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญเป็นอย่าง

ย่ิงกับบุคลากร โดย การสร้างบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทิศทางของ 
KM มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ส่งเสริมให้
บุคลากรทั่วทุกระดับทั้งองค์กรมีส่วนร่วม
ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เสริมสร้างบรรยากาศของ
การรับฟงั เปิดเผยและไว้เนื้อเชื่อใจกัน มี
การสนบัสนนุการจดัตั้งและบริหารทีมข้าม
สายงานที่มีประสิทธิผล และองค์กรควรมีการ
ก าหนดและติดตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่
สนับสนุน KM รวมทั้งน าพฤติกรรมดังกล่าว
เชื่ อมโยงกับระบบการประเมินผลงานของ
บุคลากร 

People 

Operational 

Process 



จ าแนกตามประเภทองค์กร 

จ าแนกตามขนาดองค์กร 

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียน 

160 
องค์กร 

กลุ่มตัวอย่าง 

< 100 คน 100-300 คน 301-1,000 คน > 1,000 คน 

49% 17% 34% 

19% 

30% 
12% 

39% 

ภาคผนวก 1 กลุ่มตัวอย่าง (Respondents) 
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ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ 
Head of TRIS Academy of Management (TAM) 
TRIS Corporation Limited 

นรกมล ชัยภักดี 
Business Intelligence Consultant Chief,  
TAM, TRIS Corporation Limited 

สิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ 
Researcher, TAM  

TRIS Corporation Limited 

ภาคผนวก 2 คณะผู้วิจัย (The Research Team) 
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TRIS Corporation Limited 

ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ 
Managing Director  
TRIS Corporation Limited 

Dr. Vincent Ribière 
Managing Director and Co-Founder of the Institute for Knowledge 

and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA), Bangkok University 

Contact : trisacademy@tris.co.th 

ดร.จุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
Knowledge and Innovation  

Management Strategist of IKI-SEA 



“KM is a collection of systematic approaches to help information 
and knowledge flow to and between the right people at the right 
time (in the right format at the right cost) so they can act more 
efficiently and effectively to create value for the organization.” 

(APQC) 
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