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บทนําการจดัการความรู้



เราจัดการความรู้ไปทาํไม 
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การจดัการความรู้ คือ 

• การรวบรวมองคค์วามรู้  ท่ีมีอยูใ่นองคก์รทั้งในตวับุคคล และ

เอกสารต่างๆ มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ

• ทุกคนในองคก์รสามารถใชค้วามรู้นั้นในการพฒันาตนเอง  

• ทุกคนในองคก์รสามารถนาํความรู้นั้นมาปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ เขา้ถึงความรู้

• องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามพนัธกิจท่ีตั้งไว้

• มีความสามารถในการแข่งขนั สามารถปรับตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงต่างๆไดท้นัเวลา  
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ความรู้มีกีป่ระเภท
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เราจัดการความรู้ไปทาํไม 
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ความรู้ 

• ความรูท้ีช่ดัแจง้ EK : Explicit Knowledge 

เอกสาร หนงัสือ ตาํรา ขั้นตอนปฏิบติัในการทาํงาน ไฟล ์วิดีโอ 

• ความรูท้ีฝั่งลกึ TK : Tacit Knowledge

ประสบการณ์  ความสามารถ ทกัษะในการทาํงาน ทกัษะการแกปั้ญหา 
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เราต้องจัดการความรู้ทัง้สองประเภท
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เป้าหมายของการจัดการความรู้คอือะไร
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การจดัการความรู้โมเดลปลาทู
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การจดัการความรู้โมเดลปลาตะเพียน
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การจดัการความรู้โมเดล ก.พ.ร.
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การจดัการความรู้โมเดลเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ                                                  

(Thailand Quality Award)  TQA
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“จินตนาการสําคญักว่าความรู้” จริงหรือ 

17



ยทุธศาสตรก์ารจดัการความรู้



ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ 
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ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้

วงภายนอก เปรยีบเสมอืนใบพดัในการขบัเคลือ่นวงลอ้

1) การจดัการ รวบรวมใหเ้ป็นหมวดหมู่และเกบ็ไวเ้ป็นความรู้

ขององคก์ร

2) เทคโนโลยี ช่วยในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะช่วยทาํใหค้วามรู้

สามารถกระจายไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึงข้ึน

3) วฒันธรรมองคก์ร ใฝ่รู้  เปิดใจ  รับความคิดเห็นใหม่ๆ 

มีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา มีความตอ้งการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ
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ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้

วงภายใน มี 6 องคป์ระกอบ
1) การรวบรวม

2) การใช้

3) การเพิม่คณุคา่

4) การแบ่งปัน

5) การเขา้ถงึ

6) การสรา้งและคงไวซ้ึง่ความรู้
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การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification)
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การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization)
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เราจะหาความรู้ได้จากทีไ่หน
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การกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Refinement)

• ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญั

• เน่ืองจากความรู้ท่ีไดม้านั้นจะตอ้งมีการตรวจสอบจากผูรู้้

• วา่เป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งและไดม้าตรฐาน

• เพื่อจะสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัขององคก์รได้
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การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 
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เราจะแบ่งปันความรู้กนัอย่างไร 
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การแบ่งปันความรู้ 

28



การแบง่ปันความรู้

คน 

ผูท่ี้มีความรู้จากการปฏิบติัจริง เป็นคนท่ีอยากแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ดว้ยความเตม็ใจ

สถานท่ี และบรรยากาศ   

ตอ้งเหมาะสม สบายๆ และผอ่นคลาย ทาํใหก้ลุ่มคนไดป้รึกษาหารือ 
กนัแบบเป็นกนัเอง

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  

อุปกรณ์ต่างๆสาํหรับการจดบนัทึก กระดาน กระดาษ 
หรือ คอมพิวเตอร์
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การเขา้ถึงความรู้
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ขมุความรู้ (Knowledge Assets)
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ขั้นตอนในการจดัการความรู้ ก.พ.ร.
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ขั้นตอนท่ี 1 การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification)

เราตอ้งมีความรู้เร่ืองอะไร?  เรามีความรู้เร่ืองนั้นหรือยงั?

• องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อการบรรลุวิสยัทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมายของ
องคก์ร 

• องคก์รมีองคค์วามรู้น้ีหรือยงั 

• อยูใ่นรูปแบบใด 

• อยูท่ี่บุคคลใด
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ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

ความรู้อยูท่ี่ใคร?  อยูใ่นรูปแบบอะไร? 

จะเอามาเกบ็รวมกนัไดอ้ยา่งไร?

• เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

• แสวงหาความรู้จากภายนอก  หากองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อองคก์รนั้น
ยงัไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ  

• การรักษาความรู้เก่า 

• การกาํจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้
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ขั้นตอนท่ี 3 การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ                            
(Knowledge Organization)

• จะแบ่งประเภทหวัขอ้อยา่งไร?
จะทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร?

• การวางโครงสร้างความรู้เพื่อเกบ็ความรู้อยา่งเป็นระบบ                      

ในอนาคต
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ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

จะทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร?

• การปรับปรุงรูปแบบเน้ือหาเอกสาร หรือองคค์วามรู้ใหส้มบูรณ์                    

และมีมาตรฐาน 
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ขั้นตอนท่ี 5 การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access)

เรานาํความรู้มาใชง้านไดง่้ายหรือไม่?

• เป็นการทาํใหผู้ใ้ชค้วามรู้สามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการไดง่้าย 
โดยอาจใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• บอร์ดประชาสมัพนัธ์มาช่วยเพื่ออาํนวยความสะดวก
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ขั้นตอนท่ี 7 การเรียนรู้ (Learning)

ความรู้นั้นทาํใหเ้กิดประโยชนก์บัองคก์รหรือไม่?

• การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา 
และปรับปรุงองคก์ร
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กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง ก.พ.ร.
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Right Knowledge...Right People...Right Place...Right Time…

ถกูความรู้ ถกูคน ถกูที่ ถกูเวลา
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ขอ้ควรระวงัของการจดัการความรู้

• คนในองคก์รไม่ทราบวา่ใครมีความรู้อะไรอยูบ่า้ง 
หรือ มีใครสนใจความรู้ของตนท่ีมีอยูบ่า้ง

• ไม่มีการแบ่งปันความรู้ เพราะตนเองไม่รู้วา่ตนนั้นมีความรู้อะไรอยูบ่า้ง

• การปกปิดความรู้ระหวา่งองคก์รเป็นเร่ืองปกติ  

• ไม่มีความสนใจในกลุ่มสมาชิกขององคก์รท่ีจะช่วยกนัเพิ่มพนูความรู้ 

• เพราะคิดวา่ยิง่มีความรู้อยูก่บัตวัจะทาํใหต้นเองมีอาํนาจ
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อุปสรรคของการจดัการความรู้

• ระบบความดีความชอบอาจไม่ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้  
หากพนกังานมองวา่ความรู้นั้นเป็นอาวธุส่วนตวัสาํหรับใชใ้นการ
ต่อสูแ้ข่งขนักบัเพื่อนร่วมงาน 

• สถานะท่ีไม่เท่าเทียมกนัอาจปิดกั้นการแลกเปล่ียน เช่น                        
พยาบาลส่วนใหญ่ลาํบากใจท่ีจะเสนอแนะวิธีรักษาผูป่้วยต่อแพทย์

• ความห่าง ทั้งในเชิงระยะทาง และดา้นเวลา ทาํใหก้ารแลกเปล่ียน
เกิดข้ึนไดย้าก 
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เครื่องมือการจดัการความรู้



ท่านรู้จักเคร่ืองมือการจัดความรู้อะไรบ้าง 
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เคร่ืองมือการจดัการความรู้
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เคร่ืองมือการจดัการความรู้ 

• การเล่าเร่ือง  (Story Telling)

• การทบทวนก่อนการปฏิบตัิ (Before Action Reviews)  BAR

• การทบทวนหลงัการปฏิบตั ิ(After Action Reviews)  AAR

• ชุมชนแนวปฏิบตัิ   (Communities of Practice)  CoP

• ฐานความรู้ความสําเร็จ (Best Practices) 

• ฐานความรู้บทเรียน (Lessons Learned)

• แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence)  CoE

• การเสวนา  (Dialogue)

• การใช้ทีป่รึกษาหรือพีเ่ลีย้ง (Monitoring Programs)

• เพ่ือนช่วยเพ่ือน  (Peer Assist)

• ฟอรัม ถาม-ตอบ  (Forum)
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การเล่าเร่ือง
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เทคนิคการเล่าเร่ือง
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การทบทวนก่อนการปฏิบติั
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การเขา้ถึงความรู้
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การทบทวนหลงัการปฎิบติั 
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ชุมชนแนวปฏิบติั 

CoP (Community of Practice)
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ชุมชนแนวปฏิบติั CoP
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ชุมชนแนวปฏิบติั CoP
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ท่านคดิว่าจะมีชุมชนแนวปฏิบัติ  CoP อะไรบ้าง 
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การเรียนรู้
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ทีมการจดัการความรู้



ท่านคดิรู้จกัทมีการจดัการความรู้อะไรบ้าง 
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ทีมการจดัการความรู้ 

• คุณเอือ้            เป็นผู้บริหารระดับสูง ทาํหน้าทีจั่ดการความรู้ขององค์กร 

• คุณกจิ            ผู้ทีรั่บผดิชอบตามหน้าทีข่องตน 

• คุณวศิาสตร์    ออกแบบระบบไอที

• คุณอาํนวย       เช่ือมโยงคน สร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั

• คุณลขิิต           ผู้ทาํหน้าทีจ่ดบันทกึ สกดัองค์ความรู้ 
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ทีมการจดัการความรู้ 
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คุณอาํนวย (Facilitator)
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คุณอาํนวย ไม่ใช่ ….
63



คุณลิขิต  Note Taker

• เร่ืองเล่าจากกิจกรรม “เร่ืองเล่าเร้าพลงั” 

• “ขมุความรู้” เพื่อการบรรลุเป้าหมายงานแต่ละช้ินจากเร่ืองเล่า

• “แก่นความรู้” เพื่อการบรรลุผลสมัฤทธ์ิของงานแต่ละช้ิน

• บนัทึกการประชุมตามท่ีตกลงกนั

• บนัทึกอ่ืนๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดัการความรู้

• มีความต่อเน่ือง
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คุณลิขิต  Note Taker

การเตรียมตวัก่อนการบันทกึ 

ศึกษาขอ้มูล เร่ืองราว ของการประชุม/กิจกรรม ท่ีจะเป็นผูบ้นัทึก การเตรียมความ
พร้อมทางร่างกาย จิตใจและสมาธิ (เช่นนอนใหเ้พียงพอ ทาํใจใหเ้บิกบาน เปิดใจ)

เห็นคุณค่าของกิจกรรมท่ีตนจะบนัทึก

ระหว่างบันทกึ

Deep listening  เนน้คุณภาพ  

ความครบถว้น บนัทึกทุกความคิดแมผู้บ้นัทึกจะไม่เห็นดว้ย  

เสร็จทนัเวลา
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คุณลิขิต  Note Taker

หลงัการบันทกึ 

การทวนสอบ กลัน่กรองความรู้                        (Knowledge Refinement)

นาํบนัทึกไปจดัเกบ็ความรู้ตามหมวดหมู่          (Knowledge Organization)

เผยแพร่ความรู้เพ่ือใชป้ระโยชน์                 (Knowledge Access and Utilization)

ยกระดบับนัทึก/ความรู้ใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน   (Knowledge Development)
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ทมีการจดัการความรู้ของท่าน ควรมีใครบ้าง 
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ความสาํเรจ็ของการจดัการความรู้

• ใจ (Heart) ทีม่คีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํ
• ตามมาดว้ยสมอง (Head) ทีค่ดิวางแผนงานในการดาํเนินการต่างๆ
• การลงมอืทาํ หรอืลงมอืปฏบิตัิ (Hand) ดว้ยตนเอง

ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ
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Workshop การจดัการความรู้



กิจกรรม เปิดใจเขียน mindmap แนะนําตวัเอง

71



กิจกรรม เปิดใจเขียน Mindmap แนะนําตวัเอง

1. ช่ือ

2. ช่ือเล่น

3. อาชีพ

4. คติประจาํใจ

5. ความภมิูใจ

6. ความรู้สึกวนัน้ี
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สุม่ Present

Post ลงใน line กลุม่
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กจิกรรม การทบทวนก่อนการปฎบัิต ิ BAR

งานเดีย่ว
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กจิกรรม การทบทวนก่อนการปฎบัิต ิ BAR

งานเดีย่ว
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กจิกรรม การทบทวนหลงัการปฎบัิต ิAAR
งานเดีย่ว
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กจิกรรม การทบทวนหลงัการปฎบัิต ิAAR
วนัที่ 1
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กจิกรรม การทบทวนหลงัการปฎบัิต ิAAR
วนัที่ 2
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กจิกรรม การทบทวนหลงัการปฎบัิติ AAR
วนัที่ 3

82



กจิกรรม การทบทวนหลงัการปฎบัิต ิAAR
วนัที่ 4
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KM Workshop1

การเขียนเร่ืองเล่า งานเด่ียว

โดยการเขยีนเรือ่งเลา่ (Story Telling) จากการฟัง เปลีย่น TK เป็น EK
รายละเอียดของเรือ่งเล่ามีดงัน้ี

1. ตัง้ชือ่เรือ่งใหน่้าสนใจ
2. นามปากกา
3. เลา่เรือ่งจรงิ
4. เขยีนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิ

5.เขยีนสิง่ทีส่ามารถตอ่ยอด และนําไปปฏบิตัไิดใ้นงานของตนเอง
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สุม่ Present

Post ลงใน line กลุม่
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KM Workshop 2

ถอดบทเรียนโครงการของตนเอง
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KM Workshop2
ถอดบทเรียนโครงการหรือกิจกรรมในโครงการของตนเอง

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม แบ่งกลุ่มตามโครงการ

ฝึกปฏิบติั การถอดบทเรียนจากโครงการ  เพ่ือตอบคาํถาม Q1 Q2 และ Q3 ดงัน้ี

Q1 : สภาพความสาํเร็จของโครงการน้ีเป็นอยา่งไร

Q1.1 เป้าหมายของโครงการคืออะไร Q1.2 ผลท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นอยา่งไร

Q2 : ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น     

Q2.1 หาสาเหตุวา่เกิดจากอะไร  Q2.2 ควรวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจยัใหค้รอบคลุมวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจยั/เง่ือนไข ทั้ง +และ-

Q3 ขอ้เสนอแนะหากตอ้งทาํโครงการน้ีอีก

(ขอ้เสนอแนะตอ้งเจาะจง ปฏิบติัได ้: Specific Actionable Recommendations : SARs : ใคร ทาํอะไร 

ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร) (Improve Project Plan)
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ใบงานสําหรบัการถอดบทเรยีน

ส่วนที ่2 : 
2.1 ผลที�เกดิขึ �น เมื�อเทยีบกบั เป้าหมาย (วตัถปุระสงค ์

ผลผลติ ผลลพัธ ์ตวัช ี �วดั ) เป็นอย่างไร
ไดต้ามที�กาํหนด ไดน้อ้ยกวา่ ไดม้ากกวา่  

อื�นๆ (ระบุ ).................... 
2.2 เพราะอะไรผลจากขอ้ 2.1 จงึเป็นเชน่นั�น

………………………………………………………………………………..

ส่วนที ่1 : สรุปโครงการโดยสงัเขป ในประเด็น 
1.1 ชื�อโครงการ
1.2 ที�มา
1.3 วตัถปุระสงค ์ตวัช ี �วดั
1.4  ระยะเวลาดาํเนินการ
1.5 สถานะของโครงการ (สิ �นสดุ กาํลงัดาํเนินการ ฯลฯ )
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ใบงานสําหรบัการถอดบทเรยีน

กจิกรรม
อะไร

ทําเพือ่อะไร/
ทําไม

ทําอย่างไร ผลทีเ่กดิขึน้
เป็นอย่างไร

ปัจจยัอะไร
ทําใหเ้กดิ

ความสําเรจ็
(รวมเคล็ด

ลบั/เทคนิค/
วธิกีาร)

ปัจจยัอะไร
ทําใหไ้ม่

สําเรจ็/มขีอ้
ควรระวงั

อะไร

ส่วนท ี 3 : หากตอ้งทาํโครงการ/กจิกรรมน้ีอกี ใหม้คีุณภาพมากขึน้ มขีอ้เสนอแนะ
อยา่งไร (บนฐานความเป็นไปได)้

ระบุวา่ใคร ทาํอะไร ทีไ่หน เมือ่ไหร่ อยา่งไร (SARs)

89



กลุม่ offline : จาํนวน 13 กลุม่

1. ผศ.ดร.จฑุารตัน์ สถริปัญญา

2. ผศ.ดร.วภิาดา เวทยป์ระสทิธิ ์
กลุม่ online : จาํนวน 3 กลุม่

1. อ.ดร.เพญ็ สขุมาก

2. อ.วลัภา ฐาน์กาญจน์
3. ผศ.ดร.ปรชัญานนัท์ เทีย่งจรรยา

KM Workshop การแบง่กลุม่
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• Present 
• สุม่กลุม่ทีจ่ะเตรยีมนําเสนอ

• ในแต่ละประเดน็ (4 ประเดน็)
• กลุม่ๆละ 30 นาที

• ซกัถาม แลกเปลีย่นความเหน็

• ทัง้ Online และ Offline

นําเสนอตามใบงาน 2
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KM Workshop 3

ออกแบบแผนการจดัการความรู้ในองคก์รของท่าน
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แบบฟอร์แผนการจดัการความรู้
93



ตวัอยา่งแผนการจดัการความรู้
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• Present ครัง้ถดัไป
• สุม่กลุม่ทีจ่ะนําเสนอ

ในแต่ละประเดน็ (4 ประเดน็) 
• กลุม่ๆละ 15 นาที
• ทัง้ Online และ Offline

นําเสนอแผนการจดัการความรู้
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KM Workshop 4 (การบา้น)

หาองคค์วามรู้ใหม่ในองคก์รของท่าน                                                     

โดยใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้ท่ีไดเ้รียนมา
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1) ใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้อะไร (KM Tools)

2) ไปสกดัความรู้มาไดอ้ยา่งไร   (KM Process)

3) ใครคือผูรู้้ กลัน่กรองความรู้อยา่งไร

4) แสดงความรู้ทีไ่ด้มาคืออะไร (KA)

5) จะนาํไปแบ่งปันความรู้ไดอ้ยา่งไร (KS)

6) องคก์ร/ชุมชน ไดป้ระโยชน์อยา่งไน (KV)

7) สนบัสนุนพนัธกิจหลกัขององคก์ร/ชุมชน อยา่งไร 

8) จะทาํใหก้ารแบ่งปันความรู้ย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร (Culture)

KM Workshop นาํเสนอวธีิการท่ีไดข้ององคค์วามรู้ใหม่
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• Present ครัง้ถดัไป
• สุม่กลุม่ทีจ่ะนําเสนอ

ในแต่ละประเดน็ (4 ประเดน็) 
• กลุม่ๆละ 15 นาที
• ทัง้ Online และ Offline
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