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คาํนํา 
หนังสือฉบบัน้ีจดัทาํข้ึน สําหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัการจดัการ

ความรู้ (Knowledge Management) หรือ KM  โดยนาํประเด็นท่ีควรรู้เก่ียวกบัการ

จดัการความรู้มารวบรวมไวเ้พื่อให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจไดง่้าย  อีกทั้งมีการสรุป

เน้ือหาในแต่ละประเด็นและมีภาพประกอบคาํบรรยาย  

การท่ีไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรจากหลายหน่วยงานตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา               

ทาํให้ผูเ้ขียนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้ขา้ร่วมอบรมมากมายหลายร้อยคน              

การสอนวิชาการจดัการความรู้ทั้งในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงการ

ทาํงานวิชาการกับนักศึกษา การทาํวิจยักับชุมชน  และการทาํงานในตาํแหน่ง

บริหารของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทาํให้เขา้ใจว่าจะสามารถนาํการจดัการ

ความรู้ไปใชง้านจริงไดอ้ยา่งไรให้เหมาะสมกบับริบทของชุมชน องคก์ร ทั้งภาครัฐ

และเอกชน  

ผูเ้ขียนมีความตั้งใจใหห้นงัสือเล่มน้ีเป็นคู่มือ KM  เพื่อใชใ้นการพฒันาตนเอง และ

นาํไปปฎิบติัไดจ้ริง KM เป็นเร่ืองง่าย ใครๆกท็ําได้ 

ขอขอบคุณ ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาการจัดการความรู้ทุกท่าน  ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ 

ภาพประกอบจากเอกสารอา้งอิงทุกท่าน มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

วภิาดา เวทยป์ระสิทธ์ิ                                                                                               

กรกฎาคม 2563                                                                                                                          
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KM 
เราจัดการความรู้ไปทาํไม                                                                                                                              

เพื่อพฒันาคน พฒันางาน พฒันาชุมชน และพฒันาองค์กร ให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ 

เป็นองคก์รท่ีมีการเรียนรู้ และเป็นองคก์รท่ีย ัง่ยนื 

การจดัการความรู้  

การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ทั้งในตวับุคคลและ

เอกสารต่างๆมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถใชค้วามรู้นั้นใน

การพัฒนาตนเอง   ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และนําความรู้นั้ นมา

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทาํให้องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้

ตามพนัธกิจ  และสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆได้ทนัเวลา  รวมถึงมี

ความสามารถในการแข่งขนั โดยมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นองค์กรทีย่ัง่ยนื  

          [1] 

ในการจดัการความรู้จะประกอบดว้ยคนท่ีอยูใ่นองคก์รมีความเขา้ใจในงานของตนเอง

อย่างลึกซ้ึง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น        

การปฎิบติังานท่ีเป็นเลิศ และมีการเก็บบทเรียนท่ีลม้เหลวเพื่อจะไดไ้ม่ทาํผิดซํ้ าๆอีก            

คนในองค์กรได้เขา้ถึงความรู้ท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั ไดใ้ช้ความรู้ ทุกท่ี ทุกเวลา สามารถ

ปฏิบติังานและพฒันางานตามกระบวนการต่างๆไดท้นัเวลา  ให้มีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานสูงเพื่อทาํใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งนัน่เอง 
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  Knowledge 

ความรู้มีอยู่สองประเภท คือ 1) ความรู้ท่ีชดัแจง้ เช่น หนงัสือ วิดีโอ และ 2) ความรู้ท่ี                   

ฝังลึก เช่น ประสบการณ์และทกัษะต่างๆในการจดัการความรู้                                           

เราต้องจัดการความรู้ทัง้สองประเภท 

ความรู้ท่ีชดัแจง้ EK : Explicit Knowledge  

ความรู้ท่ีชดัแจง้ คือ ความรู้ท่ีเป็นเอกสาร หนงัสือ ตาํรา ขั้นตอนปฏิบติัในการทาํงาน 

ไฟล์ วิดีโอ ซ่ึงเราสามารถอ่านหรือดูเพื่อทาํความเขา้ใจได้โดยง่าย เป็นความรู้ท่ีเป็น

รูปธรรม ถา้เทียบกบัภูเขานํ้าแขง็ก็คือบริเวณท่ีอยูเ่หนือนํ้าซ่ึงมีประมาณ 20 % 

 

  [2] 
 

ความรู้ท่ีฝังลึก TK : Tacit Knowledge 

ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน คือ ประสบการณ์  ความสามารถ ทกัษะในการทาํงาน ทกัษะ

การแกปั้ญหา เป็นความรู้ท่ีเป็นนามธรรม  ถา้เปรียบเทียบกบัภูเขานํ้าแขง็ก็คือส่วนท่ีอยู่

ใตน้ํ้ า ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 80% 
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  KM Goal เป้าหมายในการจัดการความรู้คอือะไร                           

 

การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนางาน  ทําให้องค์กรประสบ

ความสาํเร็จในการดาํเนินงานตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร 

เป้าหมายขององคก์ร  

เป้าหมายหลกัในการจดัการความรู้ คือ เราตอ้งทราบก่อนวา่องคก์รของเรามีเป้าหมาย

อะไร ตอ้งการจะเดินไปยงัทิศทางใด  ความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการทาํงานคือ

อะไร   ความรู้ท่ีทาํให้ผลิตภณัฑ์และบริการเป็นไปตามขอ้กาํหนดคืออะไร ความรู้ท่ี

ถูกตอ้งคืออะไร และความรู้ท่ีจาํเป็นและสําคญัต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์รหรือ

ชุมชนคืออะไร    

   [4] 

 

เป้าหมายของแต่ละองคก์รจะแตกต่างกนัไป  ดงันั้นการจดัการความรู้จะมีลกัษณะเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร เราจึงต้องเข้าใจเป้าหมายขององค์กรอย่าง                   

ถ่องแท้ จึงจะสามารถการจัดการความรู้ได้ดี  เพื่อทาํให้คนในองค์กรเก่งข้ึนตาม                 

ท่ีองคก์รอยากใหเ้ป็นนัน่เอง 
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KM SECI 

Model  

การจัดการความรู้โมเดล Nonaka และ Takeuchi    

เกลียวความรู้   ความรู้ทั้งสองประเภท TK และ EK มีการเปล่ียนไปเปล่ียนมาได ้                              

            [3] 

Socialization… การเปลีย่นความรู้จาก TK  ไปเป็น TK                              

คือ การพูดคุยกันในท่ีทาํงานระหว่างคนในองค์กรแบบไม่เป็นทางการ  เน้นการ           

แลก เปลีย่นการ เรียนรู้ (share)  

Externalization… การเปลีย่นความรู้จาก TK  ไปเป็น EK  
คือ การประชุมหารือกนั ทบทวนความคิด  แลว้มีการจดบนัทึกเป็นเอกสาร ภาพ เสียง                    

หรือ อดัเป็น VDO  เน้นการสร้างความรู้ (create)  

Combination… การเปลีย่นความรู้จาก EK  ไปเป็น EK    
คือ การนาํเอกสาร ภาพ เสียง VDO ต่างๆ มาวิเคราะห์ซ่ึงเป็นการบูรณาการความรู้ท่ีมี

อยู ่      สรุปประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการทาํงาน เน้นการจับความรู้ (capture) 

Internalization… การเปลี่ยนความรู้จาก EK  ไปเป็น TK    
คือ การดาํเนินงานตามแนวทางท่ีสรุปไว ้ เป็นการสั่งสมประสบการณ์ในตวัเราให้

สามารถปฎิบติังานไดจ้ริง เน้นการเรียนรู้ (learn)  
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  KM Tuna 

Model   

การจัดการความรู้โมเดลปลาทู             

เทคนิคง่ายๆในการจดัการความรู้  โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด  จากสถาบนัส่งเสริม

การจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)   

โมเดลปลาทู  

การจดัการความรู้ท่ีเราจะออกแบบนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัวปลา                

ตวัปลา และ หางปลา 

[5] 

KV (Knowledge Vision)  

หัวปลา คือ การกาํหนดเป้าหมายว่าเราตอ้งการทาํ KM ไปทาํไม ทาํเพื่อแก้ปัญหา

อะไร หรือ ทาํใหค้นเก่งข้ึนในเร่ืองใด 

KS (Knowledge Sharing)  

ตวัปลา คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกท่ีทาํ KM ร่วมกนั จะดาํเนินการ

อยา่งไร มีใครเก่ียวขอ้งบา้ง 

KA (Knowledge Assets)  

หางปลา คือ การจดัเก็บความรู้ท่ีมีอยู่เพื่อนาํมาใช้งาน  เปรียบเสมือนกบัการสะบดั

หางปลา ทาํใหป้ลาเคล่ีอนท่ีไปขา้งหนา้  

 

 

http://clm.up.ac.th/SearchPortal.aspx?word=%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1+(%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%aa.)&type=au:&log=false
http://clm.up.ac.th/SearchPortal.aspx?word=%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1+(%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%aa.)&type=au:&log=false
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KM                            

ปลาตะเพียน 

การจัดการความรู้โมเดลปลาตะเพยีน             

เทคนิคในการจดัการความรู้ขององคก์รท่ีมีความเช่ือมโยงกนั   

 

โมเดลปลาตะเพียน 

ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการกาํหนดวิสัยทศัน์หลกั และหน่วยงานยอ่ยมีการดาํเนินการตาม

วสิัยทศัน์นั้นร่วมกนั 
 

[6] 

 

โมเดลปลาตะเพียนเป็นบทขยายความของโมเดลปลาทู วา่ "หวัปลาใหญ่" เป็นส่ิงท่ีทุก

หน่วยงานย่อยร่วมกันกาํหนด เรียกว่า วิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) เม่ือร่วมกัน

กาํหนดแลว้ ก็ร่วมกนัดาํเนินการตามเป้าหมายนั้นเปรียบเสมือนการท่ี "ปลาเล็ก" ทุกตวั 

"วา่ยนํ้า" ไปในทิศทางเดียวกนั โดยท่ีแต่ละตวัมีอิสระในการ "วา่ยนํ้า" ของตนเอง  และ 

"ปลาเล็ก" ทุกตวั "วา่ยนํ้า" ไปในทิศทางเดียวกนั 
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KM ก.พ.ร. 

Model  

การจัดการความรู้โมเดล ก.พ.ร.                                                                                                

มีการกาํหนดเป้าหมายของ KM ตามพนัธกิจ และวสิัยทศัน์ขององคก์ร  

เป้าหมายการจดัการความรู้  
ในการจดัการความรู้จะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายให้เป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือก

วา่จะแกปั้ญหาหรือดาํเนินการใหดี้ข้ึน 

 

[7] 

 

หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะมีการใช้การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางานและพัฒนา

หน่วยงานตามพนัธกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ในระดบักรม ระดบัจงัหวดั หรือ ระดบัอาํเภอ 

โดยเป้าหมายท่ีจะจดัการความรู้ก็จะแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีตามนโยบายของผูว้่า

ราชการจงัหวดัหรือผูบ้ริหารว่ามีความตอ้งการจะเน้นการจดัการความรู้ในเร่ืองใด เช่น 

จงัหวดัพทัลุงเน้นการจดัการความรู้เร่ืองการปลูกข้าวสังข์หยด จงัหวดักระบ่ีเน้นการ

จดัการความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ 
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KM                      

TQA Model  

การจัดการความรู้โมเดลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ                                                   

(Thailand Quality Award)  TQA   

การจดัการความรู้ในหมวดท่ี 4 เป็นฐานในการขบัเคล่ือนองคก์ร 

การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้  

ในการดาํเนินการขององคก์รคุณภาพระดบัโลก  ตอ้งใช้ความรู้ในการสร้างนวตักรรม

ใหม่ๆ เพื่อให้เป็นองค์กรชั้นนาํทางธุรกิจ มีการบูรณาการกนัตั้งแต่ผูน้าํองคก์รวางแผน

เชิงกลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด โดยมีการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถ

สูงในการดําเนินงานตามกระบวนการต่างๆขององค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการ

ดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ และเป็นการพฒันาขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการของ

องคก์ร TQA ซ่ึงถือเป็นรางวลัระดบัโลก (World Class) 

 

 [8]  

พื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลั TQA มีลักษณะเช่นเดียวกับ

รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National 

Quality Award (MBNQA) 
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สรุปท้ายบท      
จากคาํกล่าวของอลัเบิร์ต ไอสไตน์ “Imagine is more important than knowledge.”   

“จินตนาการสําคญักว่าความรู้” จริงหรือ    

ความรู้ คือ พื้นฐานท่ีเราได้มาจากตาํราหรือจากประสบการณ์ของผูค้นท่ีได้เรียนรู้

ร่วมกนั เรามีความรู้เพื่อช่วยให้เขา้ใจส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบตวั เราจดัการความรู้เพื่อให้

องคก์รของเราย ัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีสามารถปรับตวั และเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั เป็นองคก์ร

ท่ีมีชีวิตหรือไม่ลม้หายตายจากไปนัน่เอง ถา้เป็นองค์กรของรัฐ เป้าหมาย คือ การบริการ

ประชาชนใหมี้ความสะดวกสบาย ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและชุมชนมีความสุข   

การจดัการความรู้สามารถจดัการแมแ้ต่ชีวิตของเราเอง  หากเราตอ้งการท่ีจะเป็น

อะไร เม่ือตั้งเป้าหมายแล้วมุ่งมัน่ในการทาํส่ิงนั้น เราก็สามารถฝึกฝนเรียนรู้ไปเร่ือยๆ                    

เราจะเก่งเองเม่ือมีชัว่โมงบินในเร่ืองนั้นสูงข้ึน 

 

   
 

อยา่งไรก็ตาม  เป้าหมายท่ีสําคญัท่ีสุด ไม่ไดอ้ยูท่ี่เรามีความรู้อะไรอยู่บา้ง แต่อยูท่ี่สามารถ

ใช้จินตนาการของเราบนพื้นฐานความรู้ท่ีมีอยู่ เพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  ซ่ึงการสร้าง

ความเจริญ ความผาสุก ต่อองค์กร ชุมชน ประเทศชาติบา้นเมือง หรือ มนุษยช์าติ ถือเป็น

เป้าหมายอนัสูงสุดของเราท่ีเกิดมาบนโลกใบน้ี  
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บทที ่2 
 

ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ 
(Knowledge Management Strategy) 
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KMS 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มีความสาํคญัมาก เราตอ้งพิจารณาการปรับเปล่ียน

วฒันธรรมในองคก์ร และการจดัการประเด็นความรู้ท่ีเราตอ้งการ 

ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้  
ปัจจุบนัมีข้อมูลมากมายท่ีเราสามารถเข้าถึงได้  หากมีการจดัการขอ้มูลเหล่านั้น    

โดยรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่และเก็บไวเ้ป็นความรู้ขององค์กรจะทาํให้องค์กรนั้น

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นองคก์รชั้นนาํ 

 [9] 

การนาํเทคโนโลยต่ีางๆมาช่วยในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะช่วยทาํใหค้วามรู้สามารถ

กระจายไดอ้ย่างรวดเร็วและทัว่ถึงข้ึน วฒันธรรมของคนในองค์กรท่ีใฝ่รู้เปิดใจรับ

ความคิดเห็นใหม่ๆ มีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา มีความตอ้งการพฒันาตนเองอยู่เสมอ

จะทาํใหอ้งคก์รนั้นมีความย ัง่ยนื   

การจดัการเทคโนโลยี และวฒันธรรมองคก์รเปรียบเสมือนใบพดัในการขบัเคล่ือน

วงล้อของการจดัการความรู้ภายในทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การรวบรวม การใช้  

การเพิ่มคุณค่า การแบ่งปัน การเขา้ถึง การสร้าง และการคงไวซ่ึ้งความรู้ 
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1) การรวบรวม

ความรู้ 

การค้นหาและรวบรวมความรู้ 

การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 

ขั้นตอนในการรวบรวมความรู้นั้นจะตอ้งเร่ิมจาก การท่ีเราจะตอ้งรู้วา่ ความรู้ท่ีตอ้งการ

นั้นอยูท่ี่ไหน  โดยเราตอ้งคน้หาและแสวงหาความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รใหเ้จอเสียก่อน 

  [10] 

 

ความรู้ท่ีจาํเป็นในการขบัเคล่ือนองค์กรคืออะไรบา้งและอยู่ท่ีใคร ซ่ึงในแต่ละองค์กร            

จะมีเป้าหมายในการดาํเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีแตกต่างกนัไป 
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   2) การใชค้วามรู้ 
การใช้ความรู้ทีไ่ด้ให้เป็นประโยชน์   

ความรู้ท่ีจะนาํมาใชน้ั้น มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีผูรู้้ (expert) ท่ีสามารถกรองความรู้ท่ีได ้                

วา่มีความถูกตอ้งหรือไม่ และสามารถนาํไปปฏิบติังานไดจ้ริง 

การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 

การท่ีเรามีความรู้อยูม่ากมายนั้น  การจดัระบบของความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่มีความสาํคญั

ต่อการใชง้าน  

[11] 

การกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Refinement) 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัเน่ืองจากความรู้ท่ีไดม้านั้นจะตอ้งมีการตรวจสอบ

จากผูรู้้ว่าเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งและไดม้าตรฐานเพื่อจะสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติั

ขององคก์รได ้

 
 



 

 
                                                                                                                      การจัดการความรู้ Knowledge Management    19 

 

 

3) การเพ่ิมคุณค่า

ความรู้ 

การแสวงหาความรู้เพิม่เติมเพือ่สร้างคุณค่า 

การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition)  

ขั้นตอนน้ีเป็นการพิจารณาวา่ความรู้ท่ีมีอยูน่ั้นมาจากความรู้สองส่วน คือ 1) ความรู้ท่ีชดั

แจง้ เช่นเอกสารตาํราวิดีโอหรือการคน้ควา้บทความวิชาการหรือจากอินเตอร์เน็ต  และ 

2) ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน ซ่ึงจะตอ้งหาว่าผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆในองค์กร

ของเรานั้นคือใคร  อยูท่ี่ไหน ซ่ึงเราอาจจะตอ้งไปสัมภาษณ์เพื่อเปล่ียนความรู้ท่ีอยูใ่นตวั

คนใหเ้ป็นความรู้ท่ีสามารถจดัเก็บเป็นเอกสารใหเ้ป็นระบบได ้      

 

[12] 
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4) การแบ่งปันความรู้ 
การแบ่งปันความรู้      มีอยูด่ว้ยกนั 3 องคป์ระกอบ 

คน   

ผูท่ี้มีความรู้จากการปฏิบติัจริง เป็นคนท่ีอยากแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ย

ความเตม็ใจ 

สถานท่ี และบรรยากาศ    

ตอ้งเหมาะสม สบายๆ และผอ่นคลาย ทาํใหก้ลุ่มคนไดป้รึกษาหารือกนัแบบเป็น

กนัเอง 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ   

อุปกรณ์ต่างๆสาํหรับการจดบนัทึก กระดาน กระดาษ หรือ คอมพิวเตอร์ 
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5) การเขา้ถึงความรู้ 
การเข้าถงึและแสวงหาความรู้เพิม่เติม                                                                                  

ตอ้งอาศยัคลงัความรู้ หรือ platform ในการเก็บความรู้ดว้ยระบบเทคโนโลยี 

      [13] 

 
การจดัเก็บในรูปแบบเอกสาร  หรือ โดยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
• ง่ายต่อการสืบคน้ และนาํไปใช ้
• ตอ้งมีการสรุปประเด็นสาระสาํคญั และการอา้งอิง 
• สะดวกต่อการถ่ายโอน และกระจายความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น  ฐานขอ้มูล Best 

practice  ฐานขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญ 
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6) การสร้างและคงไว ้
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และยกเลกิความรู้ทีไ่ม่ทนัสมัย 

ขมุความรู้ (Knowledge  Assets) 

 

 

[14] 
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KM ก.พ.ร 
ขัน้ตอนในการจัดการความรู้ Knowledge Management Process  ของ ก.พ.ร. 

ขั้นตอนการจดัการความรู้  
 

ขั้นตอนในการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 7  ขั้นตอนไดแ้ก่ 

 

 [15] 
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KM ก.พ.ร 
ขัน้ตอนในการจัดการความรู้ Knowledge Management Process  ของ ก.พ.ร. 

ขั้นตอนท่ี 1 การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 

เป็นการพิจารณาองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อการบรรลุวสิัยทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมายขององคก์ร 

และพิจารณาวา่องคก์รมีองคค์วามรู้น้ีหรือยงั อยูใ่นรูปแบบใด หรืออยูท่ี่บุคคลใด 
เราตอ้งมีความรู้เร่ืองอะไร?  เรามีความรู้เร่ืองนั้นหรือยงั? 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  

(Knowledge Creation and Acquisition) 

เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือแสวงหาความรู้จากภายนอกหากองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น

ต่อองคก์รนั้นยงัไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ  รวมถึงการรักษาความรู้เก่า และการกาํจดัความรู้

ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 
ความรู้อยูท่ี่ใคร?  อยูใ่นรูปแบบอะไร?   จะเอามาเก็บรวมกนัไดอ้ยา่งไร? 
 

ขั้นตอนท่ี 3 การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ                            

(Knowledge Organization) 
เป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต 
จะแบ่งประเภทหวัขอ้อยา่งไร?    จะทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร? 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement) 
 

เป็นการปรับปรุงรูปแบบเน้ือหาเอกสาร หรือองคค์วามรู้ใหส้มบูรณ์และมีมาตรฐาน  

จะทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร? 
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KM Process

ก.พ.ร. 

ขัน้ตอนในการจัดการความรู้ Knowledge Management Process  ของ ก.พ.ร. 

ขั้นตอนท่ี 5 การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 

เป็นการทาํให้ผูใ้ช้ความรู้สามารถเขา้ถึงองค์ความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้าย โดยอาจใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ Web board หรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์มาช่วยเพื่ออาํนวยความ

สะดวก 
 

เรานาํความรู้มาใชง้านไดง่้ายหรือไม?่ 
 

ขั้นตอนท่ี 6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้                     

(Knowledge Sharing) 
 

มี 2 กรณีคือ 1) กรณีเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง อาจจัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ หรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ และ 2) กรณีเป็นความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน อาจจดัทาํเป็น

ระบบทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม  ชุมชนแนวปฏิบติั (CoP) 

ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) การยืมตวับุคลากร

มาช่วยงาน หรือเวทีแลกเปล่ียนความรู้ (Forum)  เป็นตน้ 
 

มีการแบ่งบนัความรู้ใหก้นัหรือไม?่ 

 

ขั้นตอนท่ี 7 การเรียนรู้ (Learning) 
เป็นการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา และปรับปรุงองคก์ร 

ความรู้นั้นทาํใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รหรือไม?่ 
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CMP ก.พ.ร 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง                                        

Change Management Process   

 

 [15] 

 

กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior Management)   
 

การเปล่ียนแปลงค่านิยม  พฤติกรรมของผูบ้ริหารและบุคลากร ยึดแนวการทาํงานท่ีเปิดรับ 

และพร้อมจะสร้างสรรค์งานใหม่ๆ พร้อมเป็นผูแ้บ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนั  เพื่อสร้าง

บรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน    
 

องคป์ระกอบท่ี 2  การส่ือสาร (Communication)    
 

ทาํใหทุ้กคนเขา้ใจถึงส่ิงท่ีองคก์รจะดาํเนินการร่วมกนั 
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CMP ก.พ.ร 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง                                        

Change Management Process   

 

องคป์ระกอบท่ี 3 กระบวนการและเคร่ืองมือ (Process and Tools)  
 

ช่วยใหก้ารคน้หา การเขา้ถึง การถ่ายทอด และการแลกเปล่ียนความรู้เพื่อใหมี้ความสะดวก

รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชก้ระบวนการและเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ี 4  การเรียนรู้ (Learning)   
 

สร้างความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสําคญัและหลกัการของการจดัการความรู้ โดยการ

เรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธีิการ และการประเมินผล   
 

องคป์ระกอบท่ี 5  การวดัผล (Measurement)   
 

เพื่อให้ทราบวา่การดาํเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ การวดัผลตอ้งพิจารณา

ดว้ยวา่จะวดัผลท่ีขั้นตอนไหน อนัไดแ้ก่ วดัระบบ (System) วดัท่ีผลลพัธ์ (Output) หรือวดัท่ี

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Outcome)  
 

องคป์ระกอบท่ี 6 การยกยอ่งชมเชยและการใหร้างวลั        

(Recognition and Rewards)   
 

การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน                

ทุกระดบั โดยจะตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ของรางวลั ประกาศเกียรติคุณ คาํยก

ยอ่งชมเชย เป็นตน้ 
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KM   ขอ้ควรระวงัของการจดัการความรู้ 

• คนในองค์กรไม่ทราบว่าใครมีความรู้อะไรอยู่บา้ง หรือ มีใครสนใจความรู้ของตนท่ีมี

อยูบ่า้ง 
• ไม่มีการแบ่งปันความรู้เพราะตนเองไม่รู้วา่ตนนั้นมีความรู้อะไรอยูบ่า้ง 

• การปกปิดความรู้ระหวา่งองคก์รเป็นเร่ืองปกติ  และไม่มีความสนใจในกลุ่มสมาชิกของ

องค์กรท่ีจะช่วยกนัเพิ่มพูนความรู้ เพราะคิดว่ายิ่งมีความรู้อยู่กบัตวัจะทาํให้ตนเองมี

อาํนาจ 

                    

อุปสรรคของการจดัการความรู้ 

• ระบบความดีความชอบอาจไม่ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้  หากพนักงานมองว่า

ความรู้นั้นเป็นอาวธุส่วนตวัสาํหรับใชใ้นการต่อสู้แข่งขนักบัเพื่อนร่วมงาน  
• สถานะท่ีไม่เท่าเทียมกนัอาจปิดกั้นการแลกเปล่ียน เช่น พยาบาลส่วนใหญ่ลาํบากใจ           

ท่ีจะเสนอแนะวธีิรักษาผูป่้วยต่อแพทย ์ 

• ความห่าง ทั้งในเชิงระยะทาง และดา้นเวลา ทาํใหก้ารแลกเปล่ียนเกิดข้ึนไดย้าก  
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สรุปทา้ยบท  
Right Knowledge...Right People...Right Place...Right Time… 

 

ถูกความรู้ ถูกคน ถูกท่ี ถูกเวลา 
 

                
 

 

 
 

 

ความท้าทาย คือ การจดัการความรู้เพื่อให้สามารถตอบสนองการทาํงานของ               

ทุกคนในองค์กร โดยสามารถปฏิบติังานต่างๆไดอ้ย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งยงัสามารถใชค้วามรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นระบบในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

และทนัเวลานัน่เอง 
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บทที ่3 
 

 

เคร่ืองมือการจดัการความรู้ 

(Knowledge Management Tools) 
 

 
  



 

 
                                                                                                                      การจัดการความรู้ Knowledge Management    32 

 

 

KM Tools เคร่ืองมือการจัดการความรู้  

 

 [16] 

 

เคร่ืองมือการจดัการความรู้มีหลายแบบใหเ้ลือกใช ้ดงัต่อไปน้ี 

 

• การเล่าเร่ือง  (Story Telling) 

• การทบทวนก่อนการปฏิบติั (Before Action Reviews)  BAR 
• การทบทวนหลงัการปฏิบติั (After Action Reviews)  AAR 
• ชุมชนแนวปฏิบติั   (Communities of Practice)  CoP 
• ฐานความรู้ความสาํเร็จ (Best Practices)  
• ฐานความรู้บทเรียน (Lessons Learned) 
• แหล่งผูรู้้ในองคก์ร (Center of Excellence)  CoE  

• การเสวนา  (Dialogue)   
• การใชท่ี้ปรึกษาหรือพี่เล้ียง (Monitoring Programs) 

• เพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer Assist)   
• ฟอรัม ถาม-ตอบ  (Forum)   
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Story Telling  การเล่าเร่ือง 

 

 

 

ลกัษณะของเร่ืองเล่า 
• เขา้ใจง่าย 

• เล่าจากมุมมองของคนสาํคญัคนใดคนหน่ึง 

• มีการสอดแทรกแนวคิด 

• เกิดข้ึนไม่นาน 

• เป็นเร่ืองจริง   

• เล่าสั้นๆ หน่ึงเร่ืองมีประเด็นเดียว  

• จบลงดว้ยความสุข   
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Story Telling   การเล่าเร่ือง 
 

ขอ้ดีของเร่ืองเล่า 
• เป็นตวัเช่ือมต่อความรู้ ความเขา้ใจในผูฟั้งใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ 

• กระตุน้ใหผู้ฟั้งนาํบทเรียนไปใชก้บังานของตนเอง   

• ไม่ทาํใหเ้กิดช่องวา่งของการรับรู้กบัการปฏิบติั 

• เล่าเร่ืองในประเด็นเดียวกนัแต่สะทอ้นความรู้ /วธีิการคนละแบบ 
 

ขอ้ควรคาํนึงของเร่ืองเล่า 

• ใหผู้ฟั้งตดัสินใจเอง 

• เล่าเฉพาะเหตุการณ์และผลท่ีเกิดข้ึน  

• วเิคราะห์คุณค่าของเร่ืองท่ีจะเล่า 

• ใชภ้าษาพูดท่ีเรียบง่ายๆ 

 

ผลท่ีไดข้องเร่ืองเล่า 

• ก่อใหเ้กิดความร่ืนรมย ์

• ถ่ายทอดข่าวสาร 

• รักษาวฒันธรรม 

• สร้างพนัธภาพ สร้างชุมชน 

•  เกิดการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 
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Story Telling  เทคนิคการเล่าเร่ือง 

 

 
 
 

ผูเ้ล่า 
• ทบทวนเร่ืองเล่ามาอยา่งดี มีประสบการณ์ตรง ยิม้แยม้แจ่มใส ใหค้วามสนใจต่อผูรั้บฟัง 

• รู้สึกวา่ผูฟั้งเป็นกลัยาณมิตร ภูมิใจในความสาํเร็จ 

• เล่ามาจากใจ/ไม่ตีความ   แสดงออกมาทางหนา้ตา แววตา ท่าทาง นํ้าเสียง  

ผูฟั้ง 

• ฟังอยา่งตั้งใจ active/deep listening คาํถามท่ีแสดงความสนใจ/ช่ืนชม 

 

บรรยากาศของการประชุม 
• หอ้งประชุมสงบ เงียบ บรรยากาศเป็นอิสระ   

• ผ่อนคลาย บรรยากาศของกลัยาณมิตร 
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BAR   
 

การทบทวนก่อนการปฏิบัติ  (Before Action Review) 
 

วตัถุประสงค์สําคญัในการทาํ BAR คือ ชดัเจนในเป้าหมายร่วมกนั ชดัเจนกบัภาพของ

ความสําเร็จของตน รู้บทบาทหน้าท่ีของตนและภายในทีม อีกทั้งเป็นการจดัการและ

ป้องกนัความเส่ียง ทาํใหป้ฏิบติังานสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

 

[17] 

 

คาํถามสาํหรับ BAR  ไม่ตายตวั  สามารถพลิกแพลงออกแบบได ้โดยคาํนึงถึง การมีส่วน

ร่วมของทีมและแรงบนัดาลใจใหทุ้กคนมีพลงัในการทาํงานร่วมกนัใหไ้ด ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
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AAR   การทบทวนหลังการปฎบัิติ (After Action Review) 
 

เป็นกิจกรรมท่ีใช้ทบทวนหรือประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบติั (CoP)             

ในแต่ละคร้ังว่ามีจุดดีจุดดอ้ยอย่างไร รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคในการทาํ CoP  

เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการทาํ CoP ในคร้ังต่อไปให้ดีข้ึน อีกทั้งเป็นการเปิด

โอกาสใหส้มาชิกในกลุ่มไดเ้สนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เพื่อการปรับปรุงการทาํ CoP 

ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุ่มและสมาชิก 

 

คาํถามในการทาํ AAR 
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CoP ชุมชนแนวปฏิบัติ  (Community of Practice)  

 

• เป็นกลุ่มคนท่ีมารวมตวักนัอยา่งไม่เป็นทางการ  

• มีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  

• สร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 

• มาจากคนท่ีอยูใ่นกลุ่มงานเดียวกนัหรือมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงร่วมกนั 

• มีความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ในการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนัจะเป็นส่ิง                   

ท่ีสาํคญั 

• มีความแตกต่างจากการจดัตั้งทีมงานเน่ืองจากเป็นการรวมกนัอยา่งสมคัรใจ 

• ควรมีการบนัทึกส่ิงท่ีเรียนรู้ระหวา่งกนั 

• ใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัสาํหรับสมาชิกท่ีใหค้วามร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่อ          

เป็นตวัอยา่งแก่คนอ่ืนๆต่อไป 

• ควรส่งเสริมให ้CoP มีการเติบโตและขยายตวั 
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               CoP การสร้างชุมชนแนวปฏิบัติ 

 

CoP มีหลายรูปแบบ 

• เล็ก หรือ ใหญ่ 

• อายยุนื หรือ อายสุั้น 

• อยูร่วมกนั หรือ กระจายตวั 

• เป็นเน้ือเดียว หรือ เป็นเน้ือผสม 

• เกิดข้ึนเอง หรือ จงใจใหเ้กิด 

• ภายในขอบเขต หรือ ขา้มขอบเขต 
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CoP  
 สมาชิกที่เข้าร่วม CoP 
 

• กลุ่มแกนหลกั  (ผูป้ระสานงาน 5%) : นดัประชุม บนัทึกขอ้มูลต่างๆ 

• กลุ่มประจาํ (ผูเ้ช่ียวชาญ 15%) :  โพสตก์ระทู ้ 

• กลุ่มเปลือกนอก (ผูส้นใจ 80%) : ดูเวบ็ไซตอ์ยา่งเดียว  

 

 

 

 

หลกัในการดูแล CoP 
 

• ออกแบบให้เกิดววิฒันาการ 

• เช้ือเชิญสมาชิกใหเ้ขา้ร่วมในระดบัท่ีต่างกนั 

• พฒันาพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตวั 

• มุ่งเนน้ท่ีคุณค่า 

• ผสมผสานความคุน้เคยและความต่ืนเตน้เพื่อสร้างจงัหวะใหชุ้มชน 
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     KM Tools 
ฐานความรู้  (Knowledge Bases) 

• เป็นการเก็บขอ้มูลความรู้ต่างๆท่ีองคก์รมี โดยเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูล 

• สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ

ระบบอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง 

• ควรคํานึงถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 
 

ฐานความรู้ความสาํเร็จ หรือ วธีิปฎิบติัท่ีเป็นเลิศ                   

(Best Practice) 
 

แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หมายถึง เป็นวิธีปฎิบติัในกระบวนการธุรกิจ ซ่ึงมีส่วนอยา่ง

ยิ่งในการทาํให้องคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ดว้ยผลลพัธ์ในการดาํเนินการท่ี

เป็นเลิศ เพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัองคก์ร 

 

ฐานความรู้บทเรียน (Lesson Learned) 

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้ท่ี เ กิดข้ึนจาก

ประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของความสําเร็จ ความลม้เหลวและขอ้เสนอแนะใน

เร่ืองท่ีสนใจ โครงการ หรือกลุ่มท่ีปรึกษา ตวัอยา่งท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการจดัการองค์

ความรู้ในองคก์รในช่วงยคุตน้ของการจดัการความรู้ การท่ีมีศูนยก์ลางความรู้จาก 

ผูเ้ช่ียวชาญ ทาํให้พนกังานทั้งองคก์รสามารถเขา้มาเรียนรู้จากประสบการณ์ของ

ผูเ้ช่ียวชาญไดโ้ดยตรง หากเราสามารถดาํเนินการได้ดี ฐานองคค์วามรู้น้ีจะเป็น

เคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการจดัการองคค์วามรู้สาํหรับองคก์ร 
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     KM Tools 
 

แหล่งผูรู้้ในองคก์ร (Center of  Excellence) CoE 
 

เป็นการกาํหนดแหล่งผูรู้้ในองค์กร และรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น เพื่อให้ทราบว่า             

จะสามารถติดต่อ สอบถามผูรู้้ไดท่ี้ไหนอยา่งไร   

 

การเสวนา (Dialogue) 

การเสวนา เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผูอ่ื้นและความหลากหลายทาง 

ความคิดท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหส้มาชิกเห็นภาพท่ีใกลเ้คียงกนั จากนั้นจึงจดัประชุมหรืออภิปราย

เพื่อแกปั้ญหา หรือหาขอ้ยติุไดโ้ดยง่าย  
 

การใชท่ี้ปรึกษาหรือพี่เล้ียง (Mentoring System) 

เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว  เป็นวิธีการหน่ึงในการสอนงานและให้

คาํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด  นอกจากจะใหค้าํปรึกษาในดา้นการงานแลว้ ยงัเป็นท่ีปรึกษาเม่ือมี

ปัญหาหรือสับสน   ท่ีสําคญัพี่เล้ียงจะตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีในเร่ืองพฤติกรรม จริยธรรม 

และการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร 
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Peer Assist 

 

เพือ่นช่วยเพือ่น 

 
เป็นการจดัการความรู้ก่อนลงมือทาํกิจกรรมเพื่อแสวงหาผูช่้วยท่ีมีความแตกต่าง เพื่อมา

แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ เปิดมุมมองความคิดท่ีหลากหลายจากการแลกเปล่ียน

ระหวา่งทีมท่ีมีทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหไ้ม่มองอะไร

เพียงดา้นเดียว  

 

การประชุมหรือการปฏิบัติการร่วมกัน โดยมีผูท่ี้ได้รับเชิญจากทีมภายนอก  เข้ามา

แบ่งปันประสบการณ์ความรู้กบัทีมเจา้บา้น เพื่อทาํความเขา้ใจความรู้ในเร่ืองต่างๆผา่น

ประสบการณ์ของผูอ่ื้น เพื่อใหรู้้วา่ ใครรู้อะไร และจะไม่ทาํผดิพลาดซํ้ าในส่ิงท่ีผูอ่ื้นเคย

ผดิพลาดมาก่อน 

                    

ขอ้ตกลงในการใหค้าํปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”  

 
• แบ่งเวลาโดยเท่าเทียมกนั การให้คาํปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้ความสําคญักบั

การแบ่งเวลาอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อจะไดมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัไดอ้ย่าง

เตม็ท่ี  

 

• รักษาความลบัเป็นส่วนตวั การให้คาํปรึกษาตอ้งรับประกนัไดว้า่ ผูใ้ห้คาํปรึกษาจะ

ไม่เปิดเผยหรือพูดเร่ืองของผู ้มารับคาํปรึกษา ผู ้ให้คาํปรึกษาจะต้องเก็บเป็น

ความลบัและตอ้งเคารพความเป็นส่วนตวัของผูท่ี้รับคาํปรึกษาเสมอ       

 

• ไม่ปฏิเสธ ไม่ตาํหนิ เม่ือมีผูม้าขอรับคาํปรึกษา ผูใ้ห้คาํปรึกษาตอ้งแสดงให้ผูม้า

รับคาํปรึกษารับรู้ว่า เรายินดีท่ีจะรับฟังปัญหาของเขาและเช่ือในส่ิงท่ีเขาพูดอย่าง

ตั้งใจ เม่ือฟังแลว้ตอ้งไม่ตาํหนิหรือวจิารณ์ และไม่ปฏิเสธในส่ิงท่ีเขาเล่ามา  
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Forum 

 

เวทีถาม-ตอบ 
 

Forum หรือ เวบ็บอร์ด คือ กระดานสนทนา กระดานแจง้ข่าวสาร ขอ้มูล และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกนั ระหว่างผูเ้ยี่ยมชมเวบ็ไซต์กบัเจา้ของเวบ็ไซต ์โดยเวบ็ไซต์ท่ีใช้สําหรับ

การแลกเปล่ียนบทสนทนา การพูดคุย กระดานข่าวสาร กระดานสนทนา สามารถตั้ง

หวัขอ้เพื่อประกาศข่าวสาร หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้ 

 

 

 
 

 

Forum คือ เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนพื้นท่ีเสมือนท่ีสร้างข้ึนโดยใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนพื้นท่ีเสมือนท่ีอนุญาต

ใหผู้อ่้านแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดลงไปในบลอ็ก และผูเ้ขียนไดเ้ขียน

โตต้อบต่อความคิดเห็นนั้นไปมากนัอยา่งแตกฉานความรู้ หรือส่ิงท่ีตอ้งการจะรู้ 
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KM Plan แผนการจัดการความรู้ 
 

แบบฟอร์มอยา่งง่ายในการทาํแผนการจดัการความรู้  

 
 

ตวัอยา่งการทาํแผนการจดัการความรู้เร่ืองการพฒันางานและคน 
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สรุปทา้ยบท บันไดส่ีข้ันสู่การเรียนรู้  
 

 

จากเคร่ืองมือการจดัการความรู้ต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ส่ิงสําคญัเราตอ้งเขา้ใจ

ว่าผูท่ี้พร้อมในการเรียนรู้มีอยู่หลายระดบั บางคนก็ไม่สนใจ หรือไม่ยอมรับรู้

อะไรเลย หรือทาํเป็นไม่รู้ไม่ช้ี ซ่ึงคนประเภทน้ียงัดีกวา่คนท่ีไม่รู้แลว้ช้ี  เพราะ

จะทาํให้ผูต้ามไปผิดทาง  บางคนรับรู้แต่ไม่ได้นาํไปใช้  บางคนสามารถรับ

ความรู้นั้นมาและทาํเลียนแบบไดเ้ลย การท่ีเราสามารถนาํความรู้นั้นมาต่อยอด

ปรับปรุงให้ตรงกับบริบทของเราเอง  และสามารถนํากลับไปใช้งานอย่าง                       

มีประสิทธิภาพ จึงจะถือว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด และนวัตกรรมต่างๆ                   

ก็จะสามารถเกิดข้ึนมาจากการต่อยอดความรู้นัน่เอง 
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เอกสารอา้งอิง  
 

 

 

[16] ภก.ดร. ประชาสรรค ์แสนภกัดี,  Mind Mapping  เคร่ืองมือการจดัการความรู้   

http://www.prachasan.com/kmcorner/kmtools1.pdf   

 [17] ฤทธิไกร ไชยงาม, BAR ; Before Action Review (ทบทวนก่อนการปฏิบติั), 

https://www.gotoknow.org/posts/644238 

 [18] ดร.ประพนธ์ ผาสุกยดื, การจดัการความรู้ฉบบัมือใหม่หดัขบั, ใยไหม, 2547 
http://resource.thaihealth.or.th/library/10738 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.prachasan.com/kmcorner/kmtools1.pdf
https://www.gotoknow.org/posts/644238
http://resource.thaihealth.or.th/library/10738
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บทที ่4 
 

 

 

ทีมการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management Team) 
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KM Team ทีมการจัดการความรู้จดัการความ 
 

คุณเอ้ือ            เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ทาํหนา้ท่ีจดัการความรู้ขององคก์ร  

คุณกิจ                ผูท่ี้รับผดิชอบตามหนา้ท่ีของตน  

คุณวศิาสตร์    ออกแบบระบบไอที 

คุณอาํนวย        เช่ือมโยงคน สร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั 

คุณลิขิต             ผูท้าํหนา้ท่ีจดบนัทึก สกดัองคค์วามรู้  
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KM Team   คุณเอ้ือ  

ผูบ้ริหารระดบัสูง  กาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ จดัสรร

ทรัพยากรท่ีใชใ้นกิจกรรมจดัการความรู้ สร้างบรรยากาศ ในการเรียนรู้ พร้อม

คอยเช่ือมโยงให้เขา้กบักิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร     

อีกทั้งติดตามความเคล่ือนไหวของการดาํเนินการ และช่ืนชมในความสาํเร็จ  

 

คุณกิจ  
 

ผูป้ฏิบติังาน เป็นผูท้าํกิจกรรมหรือเป็นเจา้ของงาน  ซ่ึงจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ และ

ทาํการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

คุณวศิาสตร์ 
เจา้หน้าท่ีดา้น IT “คุณลิขิต” ตอ้งทาํงานประสานกบั “คุณวิศาสตร์” เพื่อสร้าง

ฐานความรู้ หรือคลงัความรู้ ท่ีง่ายต่อการใชง้านของพนกังานในองคก์ร และง่าย

ต่อการปรับใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
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Facilitator   คุณอาํนวย 

ทําหน้าท่ีเหมือนผู ้อ ํานวยเพลง สร้างความสอดประสานกลมกลืน และ                    

นําศกัยภาพ ความสามารถของทุกคน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง

ความสาํเร็จ โดยจะตอ้งเป็นผูส่ื้อสารและสร้างความเขา้ใจระหวา่งหน่วยงาน 

 

  
 

• นาํกลุ่มไปสู่การหาคาํตอบ  

 

• สร้างวสิัยทศัน์ และพฒันาแผน 

 

• จูงใจทุกคนใหน้าํเป้าหมายท่ีตกลงกนัไว ้ไปสู่ความสาํเร็จ 
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Facilitator คุณอาํนวย 

[23] 

 

 

ส่ิงท่ีเขา้ใจผดิวา่เป็นหนา้ท่ีของคุณอาํนวย 

คุณอาํนวยไม่ใช่   ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
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KUSA ปัจจัยที่จะนําไปสู่การเป็นคณุอํานวยที่ด ี 

K = Knowledge 

• ความรู้เร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล     

• การสร้างแรงจูงใจ/การให้รางวลั   

• การเรียนรู้   ทีมงาน    

• PDCA   (Plan Do Check Act) 

• การจดัการ การบริหาร  ความรู้เชิงจิตวทิยา  เทคโนโลย ี 

• บริบทของส่ิงท่ีทาํ   

• การจดัการองคก์ร          

     

 

U = Understand  

• เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

• เขา้ใจธรรมชาติมนุษย ์   

• เขา้ใจวา่การทาํงานยอ่มมีอุปสรรค  

• วฒันธรรมองคก์ร 

• จุดมุ่งหมายองคก์ร       

• คุณค่าการจดัการความรู้ 
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KUSA ปัจจัยที่จะนําไปสู่การเป็นคณุอํานวยที่ด ี 

S = Skill 

• ใหโ้อกาส รับฟังความคิดเห็น   

• กระบวนการกลุ่ม การบริหารอารมณ์                

• อดทน  ใส่ใจ                  

• ทกัษะการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

• ช่างสังเกต  การปรับตวั   การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking)        

• การดึงศกัยภาพบุคคล/ทีมงาน  

• มีเทคนิคการจูงใจ/สนบัสนุน    สร้างบรรยากาศ     

• ทกัษะการส่ือสาร  มนุษยสัมพนัธ์    ถ่ายทอด/ประชาสัมพนัธ์      

     

 

A = Attitude 

• เปิดโอกาส ทศันคติเชิงบวก       

• เช่ือวา่การจดัการความรู้ช่วยพฒันามนุษยแ์ละองคก์รได ้

• ใจกวา้ง  มีใจรัก ประนีประนอม มองเห็นศกัยภาพของคนอ่ืน   

•  มองโลกในแง่ดี  คิดนอกกรอบ       

• วสิัยทศัน์กวา้งไกล EQ สูง อดทน อดกลั้น          

• เช่ือมัน่ในการทาํงานเป็นทีม   ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
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       Note Taker คุณลิขิต  
 

“คุณลิขิต” คือ ผูท้าํหนา้ท่ีจดบนัทึกในกิจกรรมจดัการความรู้ โดยทาํหนา้ท่ีเป็นการ 

เฉพาะกิจใน workshop การจดัการความรู้ หรืออาจทาํหนา้ท่ีเป็นระยะยาว 

                                   
 

ส่ิงท่ี “คุณลิขิต” จดบนัทึก   
 
• เร่ืองเล่าจากกิจกรรม “เร่ืองเล่าเร้าพลงั”  
• “ขมุความรู้” เพื่อการบรรลุเป้าหมายงานแต่ละช้ินจากเร่ืองเล่า 

• “แก่นความรู้” เพื่อการบรรลุผลสมัฤทธ์ิของงานแต่ละช้ิน 

• บนัทึกการประชุมตามท่ีตกลงกนั 

• บนัทึกอ่ืนๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดัการความรู้ 

• มีความต่อเน่ือง 
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Note Taker หนา้ท่ีของคุณลิขิต  
• สรุปประเด็นใหส้มาชิกทุกคนเห็นโดยไม่มีการปรับเปล่ียนคาํพูด (ใช ้Flip chart) 
• ตรวจสอบส่ิงท่ีจดบนัทึกเป็นระยะ   

• ช่วยผูน้าํกลุ่ม  เพื่อทาํใหเ้กิดความต่อเน่ืองของขอ้มูล 

• จดัทาํสรุปส่ิงท่ีบนัทึกได ้

• นาํเสนอใหก้ลุ่มพิจารณา 

ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับคุณลิขิต 

• การจบัใจความและบนัทึกเป็นเร่ืองเล่า 
• การสกดัประเด็นเป็นขมุความรู้ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีเวลาจาํกดั การทาํหนา้ท่ี

ของคุณลิขิตตอ้งทาํ 3 อยา่งไปพร้อมๆกนั คือ ฟัง คิด เขียน จึงตอ้งฝึกใหจ้บัใจความ

ไดเ้ร็ว และจดประเด็นยอ่ยไว ้แลว้ค่อยเติมถอ้ยคาํใหส้ละสลวยภายหลงั 
• ความรู้ความเข้าใจสาระของเร่ืองท่ีจดบนัทึก การแลกเปล่ียนเรียนรู้มีเวลาจาํกดั                

การช่วยใหคุ้ณลิขิตทาํหนา้ท่ีดีข้ึนนั้น คุณลิขิตตอ้งศึกษาสาระเร่ืองราวมาล่วงหนา้ 
• ทกัษะดา้นภาษา 

• ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และการใชซ้อฟทแ์วร์พิเศษบางอยา่งในการช่วยจบัความรู้

ใหเ้ป็นหมวดหมู่อยา่งรวดเร็ว 

• ทกัษะการเขา้ไปติดตาม  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคุณกิจ 
 

เคลด็ลบัสาํหรับคุณลิขิต 

• ซกัถามเพื่อทาํความกระจ่าง  เพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง 
• บนัทึกเฉพาะคาํหรือวลีท่ีเป็นคาํสาํคญั โดยไม่จาํเป็นตอ้งเขียนทุกคาํพูด 

• ใชค้าํพูดท่ีผูก้ล่าวใช ้ ไม่ใช่การแปลความ 
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Note Taker โครงสร้างของการจดบันทึก  

1) การเตรียมตวัก่อนการบนัทึก  
 

• ศึกษาขอ้มูล เร่ืองราว ของการประชุม/กิจกรรม ท่ีจะเป็นผูบ้นัทึก การเตรียมความ

พร้อมทางร่างกาย จิตใจและสมาธิ (เช่นนอนใหเ้พียงพอ ทาํใจใหเ้บิกบาน เปิดใจ) 

• เห็นคุณค่าของกิจกรรมท่ีตนจะบนัทึก 
 

2) ระหวา่งบนัทึก 
 

•  Deep listening  เนน้คุณภาพ   
• ความครบถว้น บนัทึกทุกความคิดแมผู้บ้นัทึกจะไม่เห็นดว้ย   
• เสร็จทนัเวลา 

 

3) หลงัการบนัทึก  
• อาจมีการทวนสอบ กลัน่กรองความรู้               (Knowledge Refinement) 

• นาํบนัทึกไปจดัเก็บความรู้ตามหมวดหมู่          (Knowledge Organization) 

• เผยแพร่ความรู้เพื่อใชป้ระโยชน์                       (Knowledge Access and Utilization) 

• ยกระดบับนัทึก/ความรู้ใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน   (Knowledge Development) 
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สรุปทา้ยบท  
 

 

 
 

การจดัการความรู้จะสาํเร็จได ้ ตอ้งเร่ิมจากใจ (Heart) ท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํ 

ตามมาด้วยสมอง (Head) ท่ีคิดวางแผนงานในการดาํเนินการต่างๆ และ

สุดท้ายคือการลงมือทํา หรือลงมือปฏิบัติ (Hand) ด้วยตนเองจึงจะเกิด

ผลสําเร็จและไดเ้รียนรู้เป็นประสบการณ์จริง  นอกจากน้ีการจดัการความรู้

เป็นการจดัการความสมัพนัธ์ท่ีอาศยัผูค้นทุกระดบัในองคก์รมาหลอมรวมกนั 

เรียนรู้ร่วมกนั ดูแล และแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั ทาํให้องค์กรนั้นเติบโต

เจริญรุ่งเรืองและเป็นองคก์รแห่งความสุขนัน่เอง 
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เอกสารอา้งอิง  

 

 

 

 

[19] ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภาดา เวทยป์ระสิทธ์ิ  ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  

http://staff.cs.psu.ac.th/Wiphada/  

 

[20] วิจารณ์ พานิช, ขอบฟ้าใหม่ในการจดัการความรู้, มูลนิธิสถาบนัส่งเสริม    

การจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2559, 232 หนา้, กรุงเทพฯ : 

http://scqa.sci.psu.ac.th/sckm/qafiles/file/book_wijan1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://staff.cs.psu.ac.th/Wiphada/
http://scqa.sci.psu.ac.th/sckm/qafiles/file/book_wijan1.pdf
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ประวตัิผู้แต่ง 

  

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภาดา เวทยป์ระสิทธ์ิ  ปัจจุบนั เป็นอาจารยส์อนใน

ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 

การศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

• ปริญญาโท สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ University of Missouri Columbia 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาเอก สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

• Endeavour Executive Fellowships University of Western Australia              

ประเทศออสเตรเลีย 

การบริหาร 
• เคยตาํรงตาํแหน่ง หวัหนา้ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์                                

คณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

• เคยตาํรงตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันาฝ่ายเผยแพร่และ

สารสนเทศวจิยั  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

• เคยตาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการวทิยาลยันานาชาติ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยากร 
• วทิยากรดา้นการจดัการความรู้ แก่หน่วยงานของรัฐ เช่น สาํนกังานจงัหวดั  

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาล และ มหาวทิยาลยัต่างๆ 

• ผูต้รวจประเมิน  การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA 
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ผศ.ดร.วภิาดา เวทยป์ระสิทธ์ิ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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