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ลาํดบัการประชุมเชิงปฏิบตักิาร

• WHY: ทาํไมตอ้งจดัการความรู ้

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสูก่ารเป็นองคก์รท่ีมีผลสมัฤทธ์ิสูง (HPO)

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

• WHAT: การจดัการความรู ้คืออะไร
– ความหมายและรูปแบบของความรู ้

– กระบวนการในการจดัการความรู ้

– เครื่องมือในการจดัการความรู ้

• HOW: การจดัทาํแผนการจดัการความรู ้ทาํอยา่งไร



WHY?
ความสําคัญ

ของการจัดการความรู
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พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11

ส่วนราชการมีหน้าท่ี พัฒนาความรู ้ ในส่วนราชการเพ่ือใหมี้

ลักษณะเป็น องคก์รแห่งการเรียนรู ้ อย่างสมํา่เสมอ  โดยตอ้ง รับรู ้

ขอ้มูลข่าวสาร และสามารถ ประมวลผลความรูใ้นดา้นตา่งๆ เพ่ือนาํมา 

ประยุกตใ์ช้ ในการปฏิบตัิราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและเหมาะสม

กบัสถานการณ ์  รวมทั้งตอ้ง ส่งเสริมและพฒันาความรูค้วามสามารถ

สรา้งวิสยัทศันแ์ละปรบัเปล่ียนทศันคติ ของขา้ราชการในสงักัดใหเ้ป็น

บุคลากร ท่ี มีประ สิท ธิภาพ  และ  มีการ เรียน รู ้ร่ วมกัน ทั้ ง น้ี                     

เพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัิราชการของ ส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกับ

การบรหิารราชการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามพระราช  กฤษฎีกาน้ี



High Performance Organization possess a
Sustained Competitive Advantage

They get it by creating and delivering 
something to the market that is

Valuable, Rare, and Hard to Imitate

Creating and delivering this value 
demands the disciplined obsession of a

High Performance Workforce

And the way to build and focus High 
Performance Workforce is by using                                 

Strategic Measurements and High 
Performance Workforce Architecture

การบูรณาการแนวทางการกาํหนดยุทธศาสตร ์เพ่ือมุ่งสู่ HPO



การจดัการความรู:้เครือ่งมือในการแปลงยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏิบตัิ

Strategic  gap Knowledge  gap

Organization’s strategy
“Must   Do”

Organization’s capabilities
“Can  Do”

Actual  organization knowledge

Knowledge  required  to   
execute  strategy



Peter M. Senge องคกรแหงการเรียนรู

Personal Mastery

Mental Model

Shared Vision

Team Learning

Systemic Thinking
การจัดการความรูกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 



การจดัการความรู:้แนวคิด

• ความรู ้: รูปแบบ/ประเภทของความรู ้

• กระบวนการจดัการความรู ้

• เครือ่งมือในการจดัการความรู ้



ความรู ้ถือ เป็น “สินทรพัย”์ อนัเป็น “ทุน” ท่ีสาํคญัขององคก์ร

 ทุนมนุษย์

• ทุนลูกคา้

• ทุนองคก์ร

สินทรพัยซ่ึ์งจบัตอ้งไม่ได ้

สินทรพัยซ่ึ์งจบัตอ้งได้

สินทรพัยร์ะยะสัน้
• Inventory, Account Receivable
สินทรพัยร์ะยะยาว

• Equipment, Property, Goodwill

พนัธกิจ

กลยทุธ์

สภาพคล่อง (Liquidity):
สินทรพัยส์ามารถแปลง

เป็นตวัเงินไดง่้ายเพยีงไร

ความพรอ้ม(Readiness):
สินทรพัยซ่ึ์งจบัตอ้งไม่ได้

ช่วยใหอ้งคก์รบรรลุ

วตัถุประสงคย์ุทธศาสตร์

ไดม้ากนอ้ยเพียงไร

สนิทรัพย์ซ่ึงจับต้องไม่ได้สามารถแปลงเป็นผลลัพธข์ององค์กรผ่านกระบวนการยุทธศาสตร์ขององค์กร

Knowledge capital



ความสาํคญัของทรพัยากรบุคคล (ทุนมนุษย)์:                     

การสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยัง่ยนื

ราคา <60 วนั

การโฆษณา <1 ปี

นวตักรรม < 2 ปี

ระบบการผลิต < 3 ปี

ช่องทางการกระจายสินคา้ < 4 ปี

ทุนมนุษย์ (HUMAN Capital) > 7 ปี

Some activities are much harder to replicate than others.



ความรู ้(Knowledge)

Presenter
Presentation Notes
เมื่อกล่าวถึงความรู้ เรามักคิดถึงโรงเรียน เพราะโรงเรียนคือสถานที่ถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดความรู้เป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่อดีตกาล หากไม่มีการถ่ายทอดความรู้ มนุษย์ย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้ การมีความรู้ช่วยให้เรามีทักษะและความสามรถต่างๆในการดำเนินชีวิต ยิ่งเมื่อมนุษย์เข้ายุคแห่งการค้า ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างข้อได้เปรียบ จนมาถึงยุคข้อมูลข่าวสาร ที่ความรู้เริ่มไก้รับการจัดระเบียบมากขึ้น คำถามที่สำคัญ คือ ความรู้คืออะไรBits + Bytes เปรียบเป็นโครงสร้างของภาษา เช่น พยัญชนะ สระ หรือที่เราเรียกว่า SyntaxBits + Bytes  จึงเป็นองค์ประกอบเล็กๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นข้อมูลดิบ หรือ Data Data เมื่อนำมารวบรวมเป็นประโยคหรือข้อความที่มีความหมาย เรียกว่า ข้อมูล หรือ Information คือเริ่มมีความหมายเป็นที่เข้าใจ ซึ่งก็คือ Semanticsเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เราจึงเรียกว่า ความรู้ = Knowledgeตัวอย่างData = คนไข้มีอุณหภูมิ 39.5 อายุ 75 ปี หัวใจเต้น 109 ครั้งต่อนาทีInformation = หากคนไข้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 หมายความว่ามีไข้สูง  การที่หัวใจเต้นเร็วกว่า 100 ครั้งต่อนาทีเป็นอาการที่เรียกว่า “tachycardia” Knowledge = เมื่อผ่านการวิเคราะห็ข้อมูลแล้ว พบว่า คนไข้มีไข้สูง ประกอบกับเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการช็อค เป็นอันตรายถึงชีวิต ต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจากนั้นจึงมีการพัฒนาความรู้ เป็นวิธีการรักษา Know How, Experience, Expertise ต่อไป



ความรูคื้ออะไร

‘Knowledge Capital’ of an organisation can be 
identified in its human capital, customer capital 
and structural capital

 ความสามารถในการทาํให ้สารสนเทศและขอ้มูล มาเป็นการ  

กระทาํท่ีมีประสิทธิภาพได ้  

 สว่นผสมของกรอบประสบการณ ์ คณุค่า  สารสนเทศ  และ

ความเช่ียวชาญซ่ึงจะเป็นกรอบท่ีทาํใหเ้กิดประสบการณแ์ละ

ความรูใ้หม่เขา้ดว้ยกนั



ปัญญา

ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูล สารสนเทศ  ความรู ้ และปัญญา

Knowledge

Information

Data

Wisdom



ความรู.้....อยูท่ี่ไหน?

42 %

Employee  brains

26 %
Paper    

documents

20 %         
Electronic   
documents

12 %
Electronic      

knowledge bases



Explicit knowledge can be articulated or codified 
in the form of words, numbers or symbols, and is 
more easily passed on or communicated. 
เอกสาร (Document) - กฎ ระเบยีบ (Rule),  วิธีปฏบิตังิาน

(Practice) ระบบ (System) ส่ือต่างๆ – วีซีดี ดีวีดี เทป 

Internet

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน 

(Tacit Knowledge)

ความรู้ที่ชัดแจ้ง

(Explicit Knowledge)

Tacit knowledge is an individual’s intuitions, 
beliefs, assumptions and values formed as a 
result of experience, and the inferences the 
individual draws from that experience. 
ทกัษะ (Skill ) ประสบการณ์ (Experience) ความคดิ
(Mind of individual ) พรสวรรค์ (Talent )

รูปแบบ/ประเภทของความรู้

Presenter
Presentation Notes
บรรยาย ตัวอย่างรูปแบบของความรู้ที่เป็น Explicit K. และ Tacit K. โดยเน้นว่ารูปแบบของความรู้ทั้งสอง จะมีการหมุนเปลี่ยนรูปไปมาระหว่างสองรูปแบบดังกล่าว



ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน

(Tacit Knowledge)

( 1 )

( 2 ) ( 3 )

อธิบายได้

แต่ยังไม่ถูกนําไปบันทกึ

อธิบายได้
แต่ไม่อยากอธิบาย

อธิบายไม่ได้

Tomohiro Takahashi

ความรู้ที่ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge)

Presenter
Presentation Notes
บรรยาย ภาพลักษณะของภูเขาน้ำแข็ง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit K.) และ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit K.) เน้นว่า Tacit K. มีลักษณะที่ฝังซ่อนเร้นอยู่ในตัวคน เหมือนกับภูเขาน้ำแข็งที่ฝังซ่อนอยู่ในทะเล ซึงจะมีอยู่ 3 ลักษณะ   - อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก ให้เป็น Explicit K.   - อธิบายได้ แต่ไม่อยากอธิบาย เพื่อนำมาทำให้เป็น Explicit K. ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากวัฒนธรรมองค์กร หรือพฤติกรรมส่วนบุคคล รวมถึงความพร้อมของคนๆนั้น   - อธิบายไม่ได้ อันเนื่องมาจากเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่เป็นพรสวรรค์ หรือเป็นทักษะ ประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ซึงจะไม่สามารถถ่ายทอด ด้วยการอธิบาย     ออกมาทั้งหมดแล้วทำให้เป็น Explicit K.ได้เลย  อาจจะต้องถ่ายทอดด้วยการสร้างคนให้มี Tacit K.แบบนี้เหมือนกันขึ้นมาอีกคน



WHAT?
การจัดการความรู: กระบวนการและ

เทคนิค
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IT IS  NOT  ENOUGH  TO  
STARE  UP  THE  STEPS

WE  MUST  STEP  UP  
THE  STAIRS

เพียงจอ้งมองบนัไดยงัไม่พอ

เราตอ้งกา้วขึ้นบนัไดดว้ย



องคป์ระกอบสาํคญัของการบรหิารจดัการความรู ้

1.  คน  (People)

เปนแหลงความรู  และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน

2. เทคโนโลยี (Technology)  

เปนเคร่ืองมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา  จัดเก็บ  แลกเปล่ียน  

รวมท้ังนําความรูไปใชไดอยางงายและรวดเร็วข้ึน

3.  กระบวนการจัดการความรู (Knowledge  Process)  

เปนการบริหารจัดการเพ่ือนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช

เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเกิด

นวัตกรรม

4. กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง



กระบวนการจดัการความรู ้

• Creation and Acquisition: Organisations obtain the 
knowledge they need by buying, renting or developing it.

• Codification: Make local and often tacit knowledge 
explicit and available for wide distribution.

• Distribution: Make knowledge available to those who 
need it and can use it.

• Use: Knowledge is applied to solving problems and 
creating new ideas.



KM Implementation Techniques

KM
Implementation

สร้างกรอบความคดิ

ในการบริหาร

วเิคาระห์และ

สังเคราะห์ความรู้

สร้างระบบสารสนเทศ

จัดการความรู้

Model

Methods

Capture

Analysis

Validation

Modelling

Organization

Retrieval

Dissemination

Management

Knowledge
Engineer

Knowledge
Worker Users



organization
model

task
model

agent
model

knowledge
model

communication
model

design
model

Context

Concept

Artefact

วเิคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้

Capture
การจับความรู้จากผู้เช่ียวชาญ

Analysis
การวเิคาระห์ความรู้ทีจ่ับได้

Validation
การตรวจสอบความถูกต้อง

ของความรู้

Modelling
การสังเคาระห์ให้เหมาะสมกบั

การใช้งาน

Knowledge
Engineer



knowledge
manager

defines knowledge strategy
initiates knowledge development projects
facilitates knowledge distribution

knowledge
engineer/analyst project

manager

manages

knowledge
system developer

designs &
implements

Delivers
analysis
models

to

elicits knowledge
from

knowledge
provider

specialist

knowledge
user

validates

uses

manageselicits
requirements

from

KSKS

Knowledge
Worker Users

สร้างระบบสารสนเทศ

จัดการความรู้

Organization
การจัดเกบ็ความรู้เป็นระบบ

Retrieval
การค้นหาและเรียกใช้ความรู้

Share 
&Dissemination
การใช้ความรู้ร่วมกนัและ

การกระจายความรู้



การสรางความรู  (Knowledge Creation - SECI)

Tacit                                                                                                                   Tacit  

Tacit                                                                                                                     Explicit  

Tacit Explicit 

Explicit                                                                                                                   Explicit  

Socialization

(Self  learning – CAL)

Coaching & Mentoring

Externalization

(Group  learning – CSCL)

Dialog within team

Answer  questions

Internalization

(Private  lesson – ICAI) 

Learn from a report

Combination

(Public  lecture – CAI)

E – mail  a  report



ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (CoP)

การหมุนงาน

ทีมงาน

ข้ามสายงาน

ระบบพ่ีเลีย้ง
IQCs

สัมมนาเร่ือง

ความรู้ต่าง ๆ 

(Knowledge Forum)

Tacit Knowledge

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน

Explicit 

Knowledge

ความรู้ชัดแจ้งจับต้องได้
ฐานความรู้, Intranet, Internet

Best Practice Database

สมุดหน้าเหลือง เอกสารวจัิย

Story Telling

ตวัอย่างเคร่ืองมือและกระบวนการ

Presenter
Presentation Notes
เครื่องมือที่ช่วย “เข้าถึง” ความรู้เครื่องมือที่ช่วย “ถ่ายทอด” ความรู้



การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  (Knowledge Sharing)

Explicit Knowledge

Tacit Knowledge

• เอกสาร

• ฐานความรู้

• เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ทมีข้ามสายงาน

• กจิกรรมกลุ่มคุณภาพ

และนวัตกรรม

• ชุมชนแห่งการเรียนรู้

• ระบบพี่เลีย้ง

• การสับเปล่ียนงาน

• การยืมตัว

• เวทแีลกเปล่ียนความรู้



กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Processes)

1.  การกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู ้ (Knowledge  Identification)

2.  การแสวงหาความรู ้ (Knowledge  Acquisition)

3.  การจดัเก็บและคน้คืนความรู ้ (Knowledge  Storage & Retrieval)

4.  การสรา้งความรู ้(Knowledge  Creation)

5.  การประมวลและกลัน่กรองความรู ้ (Knowledge  Codification  

& Refinement)

6.  การถ่ายโอนและใชป้ระโยชนจ์ากความรู ้ (Knowledge  Transfer  

& Utilization)

7.  การแบ่งปันความรู ้ (Knowledge  Sharing)

8.  การรกัษาความรู ้ (Knowledge  Retention)



Community of Practices (CoPs) / Knowledge Network)

• กลุมคนท่ีรวมตัวกัน (จริงหรือเสมือน) เพ่ือแลกเปล่ียนความรูระหวางกันดวยความ

สมัครใจโดยมีเปาหมายรวมกันเพ่ือ

– ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

– คนหา ทบทวน รวบรวมและเผยแพร Best Practices

– รวบรวม ปรับปรุง และเผยแพรความรูท่ีใชในงานประจํา

– สรางนวัตกรรมและองคความรูใหมๆ รวมกัน

(ชุมชนนักปฏิบัติ/ ชุมชนการปฏิบัติ/ ชุมชนแหงการเรยีนรู/ เครอืขายความรู)

สอดคลองกับเปาหมายองคกร



ลักษณะที่สาํคัญของ CoP

• กลุ่มคนที่ รวมตัวกันโดย มีความสนใจและความปรารถนา
(Passion)ร่วมกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (มี Knowledge Domain)

- เข้าใจดีว่าอะไรเป็นประเดน็ทีต้่องคุยกัน

• ปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม (เป็น Community)

- ช่วยเหลือซึง่กันและกันในการแก้ไขปัญหาและตอบคาํถาม

- เช่ือมโยงกันข้ามทมี หน่วยงาน หรือ องค์กร

• แลกเปล่ียนและพัฒนาความรู้ร่วมกัน (ต้อง Practice)

- แลกเปล่ียนข้อมูล เคล็ดลับ แนวทางแก้ไขปัญหา และ Best Practices

- สร้างฐานข้อมูล ความรู้ หรือ แนวปฏบัิติ

Etienne Wenger



1. Helping Communities: เพ่ือแกปั้ญหาประจาํวนัและแลกเปล่ียนแนวคิดใน

กลุ่มสมาชิก 

2. Best Practice Communities: เนน้การพฒันา ตรวจสอบและเผยแพรแ่นว

ปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศ

3. Knowledge-stewarding Communities : เพ่ือจดัระเบียบ ยกระดบัและ

พฒันาความรูท่ี้สมาชิกใชเ้ป็นประจาํ

4. Innovation Communities: เพ่ือพฒันาแนวคิด โดยเนน้การขา้มขอบเขต

เพ่ือผสมผสานสมาชิกท่ีมุมมองตา่งกนั

ประเภทของ CoP

แนวคดิของ Richard McDermott, จากการสํารวจของ APQC

Presenter
Presentation Notes
1. Helping CoP	เพื่อแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนแนวคิด  	อาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 	เน้นความรู้ประเภท Tacit2. BP CoPพัฒนา ตรวจสอบและเผยแพร่ Best Practices  รวบรวมความรู้จาก Helping Communities  สร้างความรู้ประเภท Explicit3. Knowledge Stewarding CoPจัดระเบียบ ยกระดับ เผยแพร่ความรู้ในองค์กร  เน้นความรู้ที่สมาชิกใช้ประจำวัน (day-to-day operation)  สร้างความรู้ประเภท Explicit4. Innovation CoPกลุ่มสมาชิกมีมุมมองหลากหลาย แตกต่าง พัฒนาแนวคิด สร้างนวัตกรรม



ประโยชน์ของ CoP

ระยะสัน้ 

• เวทขีองการแก้ปัญหา ระดมสมอง

• ได้แนวคดิที่หลากหลายจากกลุ่ม

• ได้ข้อมูลมากขึน้ในการตัดสินใจ

• หาทางออก/คาํตอบที่รวดเร็ว

• ลดระยะเวลา และการลงทุน

ระยะยาว

• เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ขององค์กร

• เกดิความสามารถที่ไม่คาดการณ์ไว้

• วิเคราะห์ความแตกต่าง และตัง้เป้าหมาย
การปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• แหล่งรวบรวมและเผยแพร่วิธีปฏบิตัทิี่
เป็นเลิศ



ประโยชน์ของ CoP

ระยะสัน้

• เกดิความร่วมมือ และการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงาน

• ช่องทางในการเข้าหาผู้เช่ียวชาญ

• ความม่ันใจในการเข้าถงึ และแก้ปัญหา

• ความผูกพนัในการเป็นส่วนหน่ึงของ

กลุ่ม

• ความสนุกที่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมงาน

ระยะยาว

• เกดิโอกาสพฒันาองค์กรอย่างก้าว
กระโดด

• เครือข่ายของกลุ่มวิชาชีพ

• ช่ือเสียงในวิชาชีพเพิ่มขึน้

• ได้รับผลตอบแทนจากการจ้างงานสูงขึน้

• รักษาคนเก่ง ให้อยู่กับองค์กรได้



วงจรการเรียนรู้ของสมาชิก CoP

CoP Meeting งานในหน่วยงาน

ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จาก CoP

นําความรู้ใหม่ป้อนกลับ CoP

ฐานความรู้

ดร. ยวุดี เกตสมัพนัธ์



“หวัปลา”
• Knowledge Vision 

ตอ้งเชือ่มตอ่กบั “ภาพใหญ”่
ตอ้งได ้Output, Outcomes

• ตอ้งเขา้ใจบทบาท “คณุเอือ้”
• ตอ้งใช ้“ภาวะผูนํ้า” ในทกุระดบั

“ตวัปลา”
• Knowledge Sharing สิง่ทีเ่ป็น Tacit
• ทําใหไ้ดค้ดิ และสรา้งแรงบนัดาลใจ
• ให ้“คณุอํานวย” ชว่ยกระตุน้ และหมนุ “เกลยีวความรู”้

“หางปลา”
• Knowledge Assets ไดม้าจาก 

“คณุกจิ” ตวัจรงิ
• มที ัง้สว่นทีเ่ป็น Explicit และ Tacit 

• มรีะบบ/เทคโนโลยทีีท่าํใหเ้ขา้ถงึได้
งา่ย สามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ด้

KS

KAKV



HOW?
ข้ันตอนการจัดทําแผน           การ

จัดการความรู

35



การวางระบบบรหิารจดัการสินทรพัยท่ี์จบัตอ้งไม่ได้
Intangible Assets  Management Processes

การสร้าง

“ความพร้อม” 

ในการ

ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์

(Strategic 

Readiness)

1. ทุนมนุษย์
Human Capital

2. ทุนข้อมูลสารสนเทศและทุนความรู้
Information Capital

3. ทุนองค์การ

Organization Capital

ภาวะผู้นํา ทาํงานเป็นทมี

วฒันธรรมองค์กร การถ่ายทอดเป้าหมาย

ระบบ ฐานข้อมูล

เครือข่าย

ทกัษะ

ขดีความสามารถ

ความรู้

คุณค่า

Human Capital 

Development Plan

ICT  Plan

• KM

• Individual Scorecard



กระบวนการจัดการความรู้สาํหรับราชการไทย  
(Knowledge Management Process)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 

(Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถงึความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร

เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง

ความรู้นัน้ทาํให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่

ทาํให้องค์กรดีขึน้หรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

ความรู้อยู่ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

จะทาํให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

Presenter
Presentation Notes
Learning ใน 7 ขั้นตอนเป็นการเรียนรู้ว่าความรู้ที่กำหนดนั้นเป็นความรู้ที่ต้องการหรือไม่



วสัิยทศัน์/ พนัธกจิ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กล

ยุทธ์/ กระบวนงาน

ขอบเขต KM

เป้าหมาย
(Desired State)

การเช่ือมโยง KM สู่ วสัิยทศัน์/ พนัธกจิ/ ประเดน็ยุทธศาสตร์ ของ

Change Management Process … KM Process …

กระบวนการ

และเคร่ืองมือ
(Process &Tools)

การเรียนรู้
(Training & Learning)

การส่ือสาร

(Communication)

การวัดผล

(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and 
Reward)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
(Transition and Behavior

Management)

Change Management Process

กระบวนการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้    
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge Identification)
1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation and Acquisition)
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

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

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร

เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง
เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร

เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง

ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่

ทําให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่
ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่

ทําให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร
ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไรจะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไรจะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

กระบวนการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้    
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge Identification)
1. การบ่งชี้ความรู้ 

(Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation and Acquisition)
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

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

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร

เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง
เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร

เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง

ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่

ทําให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่
ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่

ทําให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร
ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไรจะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไรจะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

S E
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Work ProcessesCoP

Presenter
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Xerox สร้างบรรยากาศการshare ข้อมูลร่วมกัน และสร้าง….6 Steps ช่วยขับเคลื่อนและเสริม weak point ของ KM Process 7 ขั้นตอน (ขับเคลื่อน 7 Processes โดย 6 Steps)



กิจกรรมท่ี 1 ( 1 ช่ัวโมง)    
1. ทบทวนยุทธศาสตรและกําหนดองคความรูท่ีจําเปนสําหรับ

ขับเคล่ือน/สนับสนุนยุทธศาสตร 
-อาจใชแบบทบทวนยุทธศาสตรและรายการองคความรู

- ระบุใหชัดเจนวา องคความรูท่ีระบุ ชวยขับเคล่ือนยุทธศาสตรใด (อยางนอย 2 

ยุทธศาสตร) และตอบโจทยเปาประสงคและตัวช้ีวัดใด

2. นําเสนอผลการกําหนดองคความรู และหาขอสรุป รายการองค

ความรู อยางนอย 2-3 องคความรู ของ สลน. พรอมใหเหตุผลท่ี

เลือกองคความรูดังกลาว 

39



กิจกรรมท่ี 2 ( 1 ช่ัวโมง)    
1. ระบุกิจกรรมหลักท่ีตองดําเนินการในแตละข้ันตอนของ

กระบวนการจัดการความรู โดยใชแบบฟอรม แผนการจัดการ

ความรู 

2. กําหนดเปาหมาย/ตัวช้ีวัดในแตละกิจกรรมหลัก กลุมเปาหมายท่ี

เก่ียวของ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินการ 

3. ระบุวาในแตละข้ันตอนของกระบวนการจัดการความรู ตอง

ดําเนินกิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลงใด ควบคูไปดวย 

4. นําเสนอแผน 
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ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ
• ผู้บริหาร

• บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร

• การส่ือสาร

• เทคโนโลยีที่เข้ากับพฤตกิรรมและการทาํงาน

• การให้ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยี

• แผนงานชัดเจน

• การประเมินผลโดยใช้ตวัชีว้ัด

• การสร้างแรงจูงใจ



การจัดการความรู้ ที่แท้จริง

ผิวเผิน 

• เขียนแผน

• สกัดความรู้ที่ต้องการใช้งาน

• นําขึน้ระบบสารสนเทศ

• ได้ศูนย์กลางความรู้และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผ่านการประเมนิ 

ยั่งยืน

• บุคลากรมีทกัษะในการแลกเปล่ียน
แบ่งปันความรู้ฝังลึก (TK) ที่ได้จากการ
ปฏบิตัิ

• มีวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้

• เหน็คุณค่าของการสร้างความรู้ขึน้ใช้เอง
ในกจิการของตน



บทบาทใหม่ของการบริหาร “ทุนมนุษย”์

Relationship Builder

Human Capital Steward

Rapid Deployment 
Specialist

Knowledge Facilitator
• ผูดู้แลทุนมนุษย์

• ผูป้ระสานสมัพนัธ์ • มืออาชีพท่ีฉบัไว

• ผูอ้าํนวยความรู ้



Q & A
การจัดการความรู
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