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การจัดการความรูสําหรับผูบริหาร
Knowledge Management Overview

โครงการพัฒนาสวนราชการโครงการพัฒนาสวนราชการ  ใหเปนองคการแหงการเรียนรูใหเปนองคการแหงการเรียนรู  
และการจัดการความรูในสวนราชการและการจัดการความรูในสวนราชการ
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• เขาใจหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู
• เขาใจปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรู
• ปรับแนวคิดใหเห็นความสาํคญัและมีสวนรวมใน

การจัดการความรูไปใชในการทํางาน

วัตถุประสงค
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• ความหมายการจดัการความรู
• ประโยชนของการจัดการความรู
• ขั้นตอนการดําเนินการในเรื่องการจดัการความรู

และตัวอยางในแตละขั้นตอน
• ปจจัยแหงความสําเร็จ

เนื้อหาการบรรยาย
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“มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพือ่ใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรู
ขอมูลขาวสารและสามารถ ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพือ่นํามา
ประยุกตใชในการปฏบิตัิราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และ
เหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวสิัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรทีม่ีประสิทธภิาพและมีการ
เรียนรูรวมกัน...”

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546
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• สรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
• ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถกูตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป

• สงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหเปน ผูที่มีความรูใน
วิชาการสมัยใหม และปฏิบตัิหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

• สรางความมีสวนรวมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพือ่  
พัฒนาในงานใหเกิดประสทิธิภาพ

คูมอืของสํานักงาน กพร. หมวดที่ 3: แนวทางการ
พัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
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Vision .................................................................
............Strategic 

Themes 
(Issues) ………

Strategy Map (logic model) Corporate Scorecard Action Plan

Objectives Measurement Targets Initiatives Budget

Serve the 
Customer

Run the 
Business

Manage 
resources

Build 
Capacity

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนา
องคกร
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Business Unit Scorecard
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Detroit of 
Asia

King & Queen 
of Fruit

Entertainment 
Complex

Agenda / Focusing Areas ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

ตัวอยา
ง

Team / Individual  Scorecard
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กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ (ป 47)
ม
ิต
ิ มิติที่ 1

ดานประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร

(น้ําหนัก : รอยละ 
60)

ผลสําเร็จ
ตามแผน
ยุทธศาสตร

มิติที่ 2
ดานคุณภาพ
การใหบริการ

(น้ําหนัก : รอยละ 
10)

คุณภาพการ
ใหบริการ
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ

มิติที่ 3
ดานประสิทธิภาพ
ของการปฏบิตัิ
ราชการ

(น้ําหนัก : รอยละ 
10)

การลด
คาใชจาย
การลด
ระยะเวลา
การ
ใหบริการ

มิติที่ 4
ดานการพัฒนา

องคกร
(น้ําหนัก : รอยละ 

20)

การบริหาร
ความรูใน
องคกร

ป
ระ
เด
น็
ก
าร
ป
ระ
เม
นิ
ผ
ล

การบริหาร
การ
เปลี่ยนแปลง

การจัดการ
สารสนเทศ

ป 48 เพิม่การพัฒนากฏหมายสําหรับ
สวนราชการอีกรอยละ 20

ดังนั้นน้ําหนักรวมจะเปนรอยละ 40

ป 48 เพิม่การพัฒนากฏหมายสําหรับ
สวนราชการอีกรอยละ 20

ดังนั้นน้ําหนักรวมจะเปนรอยละ 40
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กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ

100รวม

การจัดการสารสนเทศ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

511. ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวน
ราชการ

1012. ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ

510. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2548

การบริหารความรูในองคกร
2020มิติที่มิติที่  44  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล น้ําหนักน้ําหนัก  ((รอยละรอยละ))

น้ําหนักรวมสําหรับป 48 
จะเปนรอยละ 120
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  ตัวชี้วัดประเมินผลตัวชี้วัดประเมินผล
ประเด็นการประเมินผล: มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

5รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
การพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคกร

การบริหารความรู
ในองคกร

น้ําหนัก 
(รอยละ)ตัวชี้วัด

ประเด็นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
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  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดประเมินผลเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดประเมินผล

ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ 954

ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ 903

ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ 852

ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ 1005

ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ 801

เกณฑการใหคะแนนระดับคะแนน
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องคความรูที่จําเปนเพือ่ใหสอดคลองกับองคความรูที่จําเปนเพือ่ใหสอดคลองกับยุทธยุทธศาสตรชาติศาสตรชาติ  

• การขจัดความยากจน

• การพัฒนาคนและสังคมที่มคีณุภาพ

• การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได

• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

• การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี

• การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

• การรกัษาความมัน่คงแหงชาติ

• แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ
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ตัวอยางความรูที่จําเปนทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

ระดับชมุชนขาวสารและ
ความรูที่ตองการ

ปญหา

การขจัดความยากจนการขจัดความยากจน
ปญหา ความรูและขาวสารที่ตองการ

ขาดความรูในการบริหารการเงิน ความรูพื้นฐานระดับมัธยมในการบริหารการเงินระดับ
ครอบครัวและระดับบุคคล

ขาดแคลนแหลงน้ําถาวรทําให
พึ่งพิงน้ําฝน

ความรูและขาวสารเรื่องการบริหารงานน้ําระดับไรนา

ราคาสินคาแตกตางถึง 30-40% 
ระหวางชวงเวลาตางๆ 

ขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคาวัสดุการเกษตรที่ผันแปรตาม
ฤดูกาล

ที่มา: การสัมนาเรื่องการสรางศูนยกลางความรูโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิวันที่ 27 มิถุนายน 2548
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KM Overview  (1/2KM Overview  (1/2  วันวัน)) ผูบริหารระดับสูงผูบริหารระดับสูง  (CKO)(CKO)
ของแตละหนวยงานของแตละหนวยงาน  

KM Implementation (2KM Implementation (2  วันวัน)) คณะทํางานคณะทํางาน  KM KM ของของ
แตละหนวยงานแตละหนวยงาน

KM KM สําหรับหนวยงานตนแบบสําหรับหนวยงานตนแบบ หนวยงานตนแบบหนวยงานตนแบบ  
2 2 หนวยงานหนวยงาน

ภาพรวมกจิกรรมของโครงการจัดการความรูภาพรวมกจิกรรมของโครงการจัดการความรู

สัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณประสบการณ ตัวแทนจากทกุหนวยงานตัวแทนจากทกุหนวยงาน



Thailand Productivity Institute
สถาบนัเพิม่ผลผลติแหงชาติ

14

เมื่อพูดถึงคําวา 

“ความรู”
ทานนึกถึงอะไร?
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นิยาม ความรู
ความรู   คือ   สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน
การคนควาหรือประสบการณ  รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจ                    
หรือ สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่
ไดรับมาจากการไดยนิ ไดฟง การคิดหรือการปฏิบัติ 
องควิชาในแตละสาขา 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)
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นิยาม ความรู
ความรู  คือ  สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิด
เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกบัความรูอื่น จนเกิดเปน
ความเขาใจและนําไปใชประโยชนในการสรุปและ
ตัดสนิใจในสถานการณตาง ๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา

(Hideo Yamazaki)
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สารสนเทศ
(Information)

ขอมลู
(Data)

ความรู
(Knowledge)

ปรามิดแสดงลําดับขั้นของความรู

(อางอิงจาก : BDO Chartered)
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แหลงเก็บความรูในองคกร
(คลังความรู)

สมองของพนักงาน
เอกสาร (กระดาษ)
เอกสาร (Electronic)
Knowledge Base (IT)

42%

26%

12%
20%

สมองของพนักงาน

เอกสาร (กระดาษ)

ฐานขอมูลความรู (Knowledge Base ,IT)

เอกสาร
(Electronic)

Source: Survey of 400 Executives by Delphi
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คุณคาของคุณคาของ ““ความรูความรู””

ความรูเปนสินทรพัย
ใชแลวไมมวีันหมด  

ยิ่งใชยิ่งเพิ่ม
ยิ่งใชมากเทาไร ยิ่งมีคุณคาเพิ่มมากขึ้น
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ความรูที่ฝงอยูในคน 
(Tacit Knowledge)

( 1 )

( 2 ) ( 3 )

อธิบายได
แตยังไมถูกนําไปบันทึก

อธิบายได
แตไมอยากอธิบาย อธิบายไมได

9
Tomohiro Takanashi

ความรูที่ชัดแจง 
(Explicit Knowledge)
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เอกสาร (Document) - กฎ ระเบียบ 
(Rule),  วธิปีฏิบัติงาน (Practice)
ระบบ (System)
สื่อตางๆ – วีซีดี ดีวีดี เทป Internet

ความรูความรูที่ฝงอยูที่ฝงอยูในคนในคน  
((Tacit Knowledge)Tacit Knowledge)

ความรูที่ชัดแจงความรูที่ชัดแจง  
(Explicit Knowledge)(Explicit Knowledge)

ทักษะ (Skill )
ประสบการณ (Experience)
ความคิด (Mind of individual )
พรสวรรค (Talent )

การถายเทความรู
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วงจรความรูวงจรความรู ( (Knowledge SpiralKnowledge Spiral : : SECISECI Model)Model)

((  อางอิงจากอางอิงจาก  :: NonakaNonaka & Takeuchi & Takeuchi ))

Socialization Externalization

Internalization Combination

ความรูที่ชัดแจง 
(Explicit Knowledge)

ความรูที่ชัดแจง 
(Explicit Knowledge)

ความรูทีฝ่งอยูในคน (Tacit Knowledge)

ความรูทีฝ่งอยูในคน 
(Tacit Knowledge)
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SocializationSocialization
การแบงปนและสรางความรู

จาก Tacit Knowledge ไปสู Tacit Knowledge 
โดยแลกเปลี่ยนประสบการณตรงของผูที่สื่อสารระหวางกัน 
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ExternalizationExternalization
การสรางและแบงปนความรูจากการแปลง

Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
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CombinationCombination
การแบงปนและสรางความรู 

จาก Explicit Knowledge ไปสู Explicit Knowledge

โดยรวบรวมความรูประเภท Explicit ที่เรียนรู มาสราง
เปนความรูประเภท Explicit ใหมๆ
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InternalizationInternalization
การแบงปนและสรางความรู 

จาก Explicit Knowledge ไปสู Tacit Knowledge
โดยมกัจะเกิดจากการนําความรูทีเ่รียนรูมาไปปฏบิัติจริง
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องคประกอบสําคัญของวงจรความรูองคประกอบสําคัญของวงจรความรู
1. คน   ถือวาเปนองคประกอบที่สําคญัที่สุด

- เปนแหลงความรู
- เปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน

2. เทคโนโลย ี เปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ
แลกเปลี่ยน นําความรูไปใชไดอยางงายและรวดเร็วขึ้น

3. กระบวนการความรู   เปนการบริหารจัดการเพื่อนําความรู
จากแหลงความรูไปใหผูใช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงและ
นวัตกรรม
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The World Bank : เปนการรวบรวมวิธีปฏบิัตขิององคกรและ
กระบวนการที่เกี่ยวของกบั การสราง การนํามาใช และเผยแพรความรู
และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการดําเนินธุรกิจ

  ความหมายการจัดการความรู

European Foundation for Quality Management(EFQM)
: วิธีการจัดการความรูเปนกลยุทธและกระบวนการในการ จําแนก จัดหา
และนําความรูมาใชประโยชน เพื่อชวยใหองคกรประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
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The US Department of Army : การจัดการความรูเปนแผนการ
ที่เปนระบบและสอดคลองกันในการ จําแนก บริหารจัดการ และแลก
เปลี่ยนสารสนเทศตางๆ ซึ่งไดแกฐานขอมูล เอกสาร นโยบายและ
ขั้นตอนการทํางานรวมทั้งประสบการและความชํานาญตางๆ ของ
บุคคลากรในองคกร  โดยเริ่มจากการรวบรวมสารสนเทศและ
ประสบการณตางๆ ขององคกร เพือ่เผยแพรใหพนักงานสามารถ
เขาถงึและนําไปใช

  ความหมายการจัดการความรู
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ก.พ.ร.:การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจาย
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพือ่ใหทุกคนใน
องคการสามารถเขาถงึความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
ปฏบิตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคการมีความ
สามารถในเชิงแขงขันสูงสุด

  ความหมายการจัดการความรู
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นพ.วิจารณ พานิช: กระบวนการที่ดําเนินการรวมกันโดย
ผูปฏิบัตงิานในองคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสราง
และใชความรูในการทาํงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดขีึน้กวาเดิม 
โดยมีเปาหมายพฒันางานและคน

ความหมายการจัดการความรู
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การจัดการความรูที่ดีจะชวยใหองคกร
• ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต ใหกับทุกภาคสวนขององคกร
• สรางนวัตกรรมและการเรียนรูรวมถึงการสงเสริมใหแสดงความคิดเห็น

และแลกเปลี่ยนความรูไดอยางเต็มที่
• เพิ่มคณุภาพและลดรอบเวลาในการใหบริการ
• ลดคาใชจาย โดยกําจัดกระบวนการที่ไมสรางคุณคาใหกับงาน
• ใหความสําคัญกบัความรูของพนักงานและใหคาตอบแทนและรางวัลที่

เหมาะสม

ประโยชนของการจัดการความรู
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แบงปนความรู
และการปฏิบัติที่เปนเลิศ

ปลูกฝงความรับผิดชอบ
ในการแบงปนความรู

 นําประสบการณ
ในอดตีมาใชใหเปน

ประโยชน

นําความรูประยุกตเขาไปใน
ผลติภัณฑ การบริการ
และกระบวนการ

ผลติความรูเสมือน
เปนผลติภัณฑ

ผลักดนัใหมีการสราง
ความรูเพื่อนวตกรรม

จัดทําเครือขาย
ผูเชี่ยวชาญ

มีความเขาใจและ
วัดคุณคาของความรู

ทําใหความรูเปน
ทรัพยสินที่มีความสําคัญ

 จัดทําฐานความรู
เกี่ยวกับลูกคา

ตัวอยางเปาหมายในการจัดการความรูตัวอยางเปาหมายในการจัดการความรู

Spansion

Source: Robert Osterhoff
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จุดประสงคการทําจุดประสงคการทํา KM KM BSI Study: KM in Public Sector

ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐาน
การใหบริการ

ผลักดันใหเกิด
การสราง
นวัตกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

ชวยใหเกิดการ
เรียนรูและ

พัฒนาบุคลากร

เรียนรูเกี่ยวกับ
ความตองการของ
ผูใชบริการไดดีขึ้น

และเร็วขึน้
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องคกร บรรลุเปาหมาย

การทํางาน
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล
(บรรลุเปาหมาย)

คน คิดเปน ทําเปน

คนและ
องคกร
เกงขึ้น

เปาหมายการจัดการความรูเปาหมายการจัดการความรู 
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การบริหารจัดการเพื่อให “คน” ที่ตองการใชความรู
ไดรับความรูที่ตองการใช ในเวลาที่ตองการ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายการทํางาน

Right   
Knowledge

Right   People
Right   Time

(Source: APQC)

การจัดการความรู
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู    
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบงชี้ความรู 
(Knowledge Identification)

1. การบงชี้ความรู 
(Knowledge Identification)

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing)6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู (Learning)7. การเรียนรู (Learning)

เราตองมีความรูเรื่องอะไร
เรามีความรูเรื่องนั้นหรือยัง
เราตองมีความรูเรื่องอะไร
เรามีความรูเรื่องนั้นหรือยัง

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกบัองคกรหรือไม
ทําใหองคกรดีขึ้นหรือไม

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกบัองคกรหรือไม
ทําใหองคกรดีขึ้นหรือไม

มกีารแบงปนความรูใหกนัหรือไมมกีารแบงปนความรูใหกนัหรือไม

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไมเรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม

ความรูอยูที่ใคร  อยูในรูปแบบอะไร
จะเอามาเกบ็รวมกันไดอยางไร

ความรูอยูที่ใคร  อยูในรูปแบบอะไร
จะเอามาเกบ็รวมกันไดอยางไร

จะแบงประเภท หัวขออยางไรจะแบงประเภท หัวขออยางไร

จะทําใหเขาใจงายและสมบรูณอยางไรจะทําใหเขาใจงายและสมบรูณอยางไร
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู                                  
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบงชี้ความรู 
(Knowledge Identification)

- การบงชี้ความรูที่องคกรจาํเปนตองมี
- วิเคราะหรูปแบบและแหลงความรูที่มีอยู 

1. 1. การบงชี้ความรูการบงชี้ความรู  
(Knowledge Identification)

- การบงชี้ความรูที่องคกรจาํเปนตองมี
- วิเคราะหรูปแบบและแหลงความรูที่มีอยู 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

- สรางและแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ 
ที่กระจัดกระจายทั้งภายใน/ภายนอก เพื่อ
จัดทําเนื้อหาใหตรงกับความตองการ

2. 2. การสรางและแสวงหาความรูการสรางและแสวงหาความรู  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

--  สรางและแสวงหาความรูจากแหลงตางสรางและแสวงหาความรูจากแหลงตาง  ๆๆ  
ที่กระจัดกระจายทั้งภายในที่กระจัดกระจายทั้งภายใน//ภายนอกภายนอก  เพื่อเพื่อ
จัดทําเนื้อหาใหตรงกับความตองการจัดทําเนื้อหาใหตรงกับความตองการ

เราตองมีความรูเรื่องอะไร
เรามีความรูเรื่องนั้นหรือยัง
เราตองมีความรูเรื่องอะไร
เรามีความรูเรื่องนั้นหรือยัง

ความรูอยูที่ใคร  อยูใน
รูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได
อยางไร

ความรูอยูที่ใคร  อยูใน
รูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได
อยางไร
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู                      
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ 
(Knowledge Organization)

• แบงชนิดและประเภทของความรู เพื่อจัดทํา
ระบบใหงายและสะดวกตอการคนหาและใชงาน

3. 3. การจัดความรูใหเปนระบบการจัดความรูใหเปนระบบ 
(Knowledge Organization)

• แบงชนิดและประเภทของความรู เพื่อจัดทํา
ระบบใหงายและสะดวกตอการคนหาและใชงาน

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement)

• จัดทํารูปแบบและ “ภาษา” ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองคกร
• เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยและตรงกับ
ความตองการ

4. 4. การประมวลและกลั่นกรองความรูการประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement)

• จัดทํารูปแบบและ “ภาษา” ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองคกร
• เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยและตรงกับ
ความตองการ

จะแบงประเภท 
หัวขออยางไร

จะแบงประเภท 
หัวขออยางไร

จะทําใหเขาใจงาย
และสมบูรณ
อยางไร

จะทําใหเขาใจงาย
และสมบูรณ
อยางไร
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู        
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge Access)

• ความสามารถในการเขาถึง
ความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว ใน
เวลาที่ตองการ

5. 5. การเขาถึงความรูการเขาถึงความรู 
(Knowledge Access)

• ความสามารถในการเขาถึง
ความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว ใน
เวลาที่ตองการ

เรานําความรูมา
ใชงานไดงาย

หรือไม

เรานําความรูมา
ใชงานไดงาย

หรือไม
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู  
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Sharing)

• การจัดทําเอกสาร   การจัดทําฐานความรู  
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
•ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
•การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)

6. 6. การการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  
(Knowledge Sharing)

• การจัดทําเอกสาร   การจัดทําฐานความรู  
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
•ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
•การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)

7. การเรียนรู 
(Learning)

•นําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ
• แกปญหาและปรับปรุงองคกร 

7. 7. การเรียนรูการเรียนรู  
(Learning)

•นําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ
• แกปญหาและปรับปรุงองคกร 

ความรูนั้นทําใหเกิด
ประโยชนกับองคกร

หรือไม
ทําใหองคกรดีขึ้น

หรือไม

ความรูนั้นทําใหเกิด
ประโยชนกับองคกร

หรือไม
ทําใหองคกรดีขึ้น

หรือไม

มีการแบงปนความรู
ใหกันหรือไม

มีการแบงปนความรู
ใหกันหรือไม
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ทําอยางไรใหกระบวนการจัดการความรู “มีชีวิต”

คน ตอง “อยาก” ทํา
คน ตองมีทรัพยากรที่จําเปน (เครือ่งมือ ฯลฯ)
คน ตองรูวาทําอยางไร (ฝกอบรม, เรียนรู)
คน ตองประเมินไดวาทําไดตามเปาหมายหรือ

ทําแลวไดประโยชนหรือไม
คน ตอง “อยาก” ทํา และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

(มแีรงจูงใจ)

• รูวาจะทําอะไร
• ทําแลว ตัวเอง
ไดประโยชนอะไร
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)

กระบวนการกระบวนการ
และเครื่องมือและเครื่องมือ

(Process &Tools)(Process &Tools)

การเรียนรูการเรียนรู
(Learning)(Learning)

การสื่อสารการสื่อสาร
(Communication)(Communication)

การวัดผลการวัดผล
(Measurements)(Measurements)

การยกยองชมเชยการยกยองชมเชย
และการใหรางวัลและการใหรางวัล

(Recognition and Reward)(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและการเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมปรับเปลีย่นพฤติกรรม

(Transition and Behavior(Transition and Behavior
Management)Management)

Robert Osterhoff

123

4 5 6
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Desired State of KM (Focus areas) 

เปาหมาย

ยุทธศาสตร

KM Strategies

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

ความรูที่สําคัญตอองคกร 
• ความรูเกี่ยวกบัลกูคา 
• ความสัมพันธกบัผูมีสวนไดเสียตางๆ
• ประสบการณความรูที่องคกรสั่งสม
• ความรูเกี่ยวกบักระบวนการ
• ความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑและบรกิาร
• ความรูทีม่ีอยูในบุคลากร
• ฯ ล ฯ

ปญหา

Action Plans
( 6-step model)

กระบวนการ
และเครื่องมือ

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครื่องมือ

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

ปรัชญานําทาง
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กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง  :: 160160  คนคน

สํารวจเมื่อสํารวจเมื่อ  ::  กรกฏาคมกรกฏาคม  25482548

อุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร

57.5

35.0

34.4

30.6

30.6

30.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ตางคนตางทํางาน

ไมคิดนอกกรอบ

ชิงดีชิงเดน

ไมยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

กลัวการเปลี่ยนแปลง

ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน

อุปสรรค

จํานวน (%)
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ลักษณะโครงสรางทีมงาน
ประธาน

(CKO)

หัวหนา

ทีมงาน

ที่ปรึกษา

เลขานุการ

- ใหการสนับสนุนในดานตางๆ เชน ทรัพยากร 
- ใหคําปรึกษาแนะนําและการตัดสินใจแกคณะทํางาน

- จัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพื่อนําเสนอประธาน
- รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน
- ผลักดนั ตดิตามความกาวหนาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข
- ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน

- ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมาย
- จัดทํารายงานความคืบหนาของงานในสวนที่รับผิดชอบ
- เปน “แบบอยางที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู
- เปน Master Trainer ดานการจัดการความรู

- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการ
และอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นกับคณะทาํงาน

- นัดประชุมคณะทํางานและทํารายงานการประชุม
- รวบรวมรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน
- ประสานงานกับคณะทีมงานและหัวหนา
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กิจกรรม
(Activities)

วิธีการสูความสําเร็จ
(Mean to Achieve)

ระยะเวลา
(Timeline)

ทรัพยากร
(Resources)

ผูรับผิดชอบ
(Responsible)

การสื่อสาร
การสรางความตระหนัก
ในความสําคัญของ KM

- การจัดทาํ KM News Letter
- บอรด KM
- Website KM
- เขียนหนงัสือ/บทความ Km
- สติ๊กเกอร KM
- กลองรับความคิดเห็น 

1ก.พ.–30เม.ย.48 งบประมาณ
อุปกรณ/เครื่องใช,
กระดาษสี/โปสเตอร,
คอมพิวเตอร,เครื่องพิมพ,
KM Team และตัวแทน
แตละหนวยงาน 

KM Team 

ตัวอยาง: องคประกอบของแผนการปฏิบัติการ KM

 กระบวนการและ
 เครื่องมือ
 กระบวนการ -กําหนดเปาหมาย 

(Desired state)
- จัดทํา Work shop KM
- จัดทําระบบการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน 

20เม.ย-31พ.ค.48 - ขอมูลการสํารวจความ
ตองการจัดการความรู,

- ขอมูลการสอนงาน/
สับเปลี่ยนงาน,
ผูที่จะเปนพี่เลี้ยง/

ผูอํานวยการและ
KM Team 

กระบ
วนกา

รจัดก
ารคว

ามรู

กระบ
วนกา

รจัดก
ารคว

ามรู

การบ
ริหาร

การเป
ลี่ยนแ

ปลง

การบ
ริหาร

การเป
ลี่ยนแ

ปลง



Thailand Productivity Institute
สถาบนัเพิม่ผลผลติแหงชาติ

48

ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ
•• ผูบริหารผูบริหาร
•• บรรยากาศและบรรยากาศและวฒันวฒันธรรมองคกรธรรมองคกร
•• การสื่อสารการสื่อสาร
•• เทคโนโลยีที่เขากับพฤติกรรมและการทํางานเทคโนโลยีที่เขากับพฤติกรรมและการทํางาน
•• การใหความรูเรื่องการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยีการใหความรูเรื่องการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยี
•• แผนงานชดัเจนแผนงานชดัเจน
•• การประเมินผลโดยใชตัวชี้วดัการประเมินผลโดยใชตัวชี้วดั
•• การสรางแรงจูงใจการสรางแรงจูงใจ
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จะทําอะไรตอจะทําอะไรตอ  ??
• สรางความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการและประโยชนของการ
จัดการความรูใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของในระดับตางๆ 

• การสนับสนุนจากผูบริหารในทุกระดับ
• จัดตั้งทีมงาน 
• กําหนดขอบเขตและเปาหมายของการจัดการความรู 

(โครงการนํารอง)
• จัดทําแผน
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มีขอสงสัยและปญหาตางๆเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดาน KM ในหนวยงานของทานสามารถติดตอได
ที่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

โทรศัพท 0 2619 5500 0 2619 5500 ตอตอ  576576
หรือ

Email : KMKM--OPDC@ftpi.or.thOPDC@ftpi.or.th


