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การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลร้องกวาง 

วันที่ 27 –28  กันยายน 2554 
 ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น จังหวัดเชียงราย 



ก าหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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วนัที ่ กิจกรรม 

27 ก.ย. 2554  Before Action Review (BAR) 

 ฝึกทกัษะการเป็นคุณลิขิต (ด-ูเขียน) 

 ฝึกทกัษะการเป็นคุณลิขิต (ฟัง-เขียน) 

28 ก.ย. 2554  ฝึกทกัษะการเป็นคุณลิขิตและคณุกิจ (ฟัง-เขียน)  

-   SHOPPING IDEA 

-   สรุปองคป์ระกอบการบนัทึกเรื่องเลา่ /คณุสมบตัคิณุลิขิต 

 ฝึกทกัษะการเป็นคุณอ านวย คณุลิขิต และคณุกิจ 

-   Knowledge mind map  

-   knowledge mapping/ knowledge matrix 

29 ก.ย. 2554  ฝึกปฏิบตั ิ

- competency gap  

- competency development plan 

 สรุปกระบวนการ และ AAR 
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85% 

15% 



ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

ไม่ได้มอง เฉพาะจากสิ่งที่ตาเห็นเท่านัน้ 

มองแบบไม่แยกส่วน  

มองว่าทุกส่วนมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องเชือ่มโยงกัน 

ส่วนย่อยสัมพันธ์กับส่วนใหญ่ 

ไม่ใช่วิธีคิดแบบเส้นตรง (๑ + ๑ ≠ ๒) 

ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็สามารถเป็นอย่างนั้น หรืออย่างอื่นได้  ไม่ตายตัว 

มีความเป็นไปได้หลายๆ อย่าง 



ทักษะการคิดเช่ือมโยง 

การพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ทั้งหมดว่า สัมพันธ์กัน 

เป็นการมองไปที่ “ความแตกต่าง” และ “ความสัมพันธ์” ระหว่างสิ่งนัน้
กับสิ่งอื่นๆ  

เป็นวิธีคิดที่เชื่อมโยงกับบริบท หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบสิ่งนั้น  

เป็นวิธีคิดอย่างเปน็กระบวนการ 

มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่มองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

เป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ ผสานเหตุปัจจัย 



ประโยชน์ของการคิดเชื่อมโยง 
ช่วยให้เกิดความคิดเพือ่พัฒนาองคก์รในภาพรวมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ประสานงานรว่มกับบุคคลอ่ืนให้เป็นไปตามกระบวนการและระบบการ
บริหารงานภายใน  

ท าให้มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้กับระบบภายใน
องค์กรที่เกิดขึ้นเป็นระบบ เชื่อมโยงกัน  

สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองคก์รได้อย่างมีประสทิธิภาพ 



บทสรุปการเขียนเรื่องเล่า 
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1. เรื่องเล่าต้องเล่าให้เห็น และมีความรู้สึกร่วม 
2. มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด เนื้อหามีความสัมพันธ์กัน 
3. มีบริบท  
4. สรุปด้วยข้อคิดที่ได้ 
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สรุปประเด็นการฟัง 

ปัจจัยส าคัญของการฟังที่ดี หรือ ฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep 
Listening) คือ   
o มีสมาธ ิ

o อยู่กับปัจจุบัน (อยู่กับเสียงที่ได้ยิน) 

o คิดเชื่อมโยงเป็นเรื่องราว 

o เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องราวนั้นจริงๆ 

การฟังเป็นประตูด่านแรกของ “การเรียนรู้” 
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สรุปประเด็นการฟัง (ต่อ) 
รู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีการฟังทีด่ี 

ท่าที พฤติกรรม 
(ภายนอก : สังเกตเห็นได้ง่าย) 

อยู่ในใจ   
(ภายใน : ไม่มีใครรู้-เห็น) 

• หันหน้ามองผู้พูด  
• สบตาผู้พูดด้วยสายตาระดับเดียวกัน 
• มีการแสดงการรับรู้ (พยักหน้าหรือแสดง             
สีหน้าว่าตั้งใจฟัง) 
• ฟังแบบไม่ขัดจังหวะ  ไม่ถามซอกแซก      
ไม่พูดแทรก ไม่พูดขัดคอ 
• ไม่แสดงท่าทีว่าตนเองรู้มาก่อนแล้ว  
   (พูดว่า อ๋อ รู้แล้วๆ ) 

• เปิดใจยอมรับ 
• มีการคิดโต้ตอบ 
• ท าความเข้าใจระหว่างฟัง 
• อดทนฟังการพูดให้จบ  
   (ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสิน) 
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10 = มีมาก        = ปานกลาง      = น้อย/ไม่มี 

เกณฑก์ารให้คะแนนการบนัทึกเร่ืองเล่า 

๑. มบีรบิท 

๒. มตีวัละคร 

๓. มคี าพดูส าคญั 

๔. มอีารมณ์ความรูส้กึ 

๕. อ่านแลว้เขา้ใจ เหน็ภาพชดัเจน 

๖. เรยีบเรยีงเน้ือหาเรือ่งราวไดต้่อเน่ือง 

๗. เกบ็รายละเอยีดไดเ้ยอะ 

๘. มชีื่อเรือ่งน่าสนใจ 

๙. ม ีKey Success Factors ทีส่ือ่และครอบคลุมประเดน็ส าคญั 

๑๐. สรุปหวัใจส าคญัของเรือ่ง 

๑๑. เขยีนกระบวนการไดถ้กูตอ้ง 



องค์ประกอบของการเล่าเร่ืองเพือ่ปลดปล่อย Tacit Knowledge 

ตัวละคร 

วิธีการ (How-to) 

อารมณ์ความรู้สึก 

บรรยากาศ/ปัจจัยแวดล้อม 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 

ใช้ค าพูดง่ายๆ  
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่อง (Flowcharting) 
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เป็นจริง อยากให้เป็น 
 

 หา/ท าความเข้าใจในความต่อเนื่อง  
และล าดับขั้นตอนของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 



Flowcharting  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

ข้อมูลป้อนเข้า  หรือผลลัพธ์กระบวนการ 

งาน หรือกิจกรรม 

ค าถามหรือการตัดสินใจที่ต้องการ 

จุดตัดในแผนภาพที่จะน าไปเขียนต่อตรงจุดอื่น 

ทิศทางการด าเนินไปของกระบวนการ 
13 
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ตัวอย่าง 
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เสร็จ 

ไม่เสร็จ 

ตกลงกันถึงขอบเขตของ
กระบวนการที่ต้อง

วิเคราะห์ 

วาดแผนภูมิโดยใช้สัญลักษณ์ที่ก าหนดไว้ 

แผนภูมิที่สร้างนั้น
เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ 

หารือแนวทาง 
การปรับปรุงท่ีจ าเป็น 

จัดล าดับขั้นตอน 

ระดมความคิดว่าข้ันตอนเหล่านั้นมีอะไรบา้ง 

ระบุขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดทา้ยแล้วใส่ลงในแผนภูมิ 



ตวัอยา่ง 



ลกัษณะของเรือ่งเล่า (Storytelling) 

• จุดเร่ิมต้น คอือะไร เร่ิมอย่างไร 
 
• เป้าหมาย หรือ ความมุ่งหวงัคอือะไร 
 
• กระบวนการหรือวธีิการเป็นอย่างไร 
 
• ผลที่ได้เป็นอย่างไร 
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การค้นหาศูนย์กลางองค์ความรู้/งาน ในกระบวนงาน 

ค้นหา “ศูนย์กลางงาน work centers” (WC)  
    

  Explicit knowledge (EK) 

 

ค้นหา “ศูนย์องค์ความรู้ knowledge centers” (KC) 

 

   Tacit Knowledge (TK) 
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Knowledge mapping 

เรารู้อะไร เราไม่รู้อะไร 

เรารู้ว่า........  
………………………………………
………………………………………
……………………….................. 

 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………... 

เราไม่รู้ว่า........  
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
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Knowledge/competency mapping 
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ชื่อยุทธศาสตร์ที่.....:……………………………. 

รายชื่อ สมรรถนะที่จ าเป็น 

K1 K2 K3 S1 S2 A1 A2 

นาย ก x x x x x 

นาย ข x x x x 

นาง ค x x x 

นาง ช x x x 



Competency gap analysis  
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สมรรถนะ สภาพปัจจุบนั ความส าคญั ส่วนต่าง 

1 2 3 4 5 ค่าเฉลีย่ 1 2 3 4 5 ค่าเฉลีย่ 

K1 

K2 

S1 

S2 

A1 

O1 

หาความเร่งด่วนของ KSAOs ในการพัฒนาเพื่อสนับสนุนความส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์ 



Competency 
Development Plan 
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competency target 
 

method 
 

evaluation KPI 

K1:การบริหาร
ความเสี่ยงด้าน 
HR 

ผู้รับผิดชอบงาน HR ของ 
 รพช./สสอ.ทุกแห่ง 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หน่วยงานจัดท า
แผนการบริหารความ
เสี่ยงด้าน HR 

จ านวนหน่วยงานที่ส่ง
แผนความเสี่ยงให้ สสจ.
ภายในก าหนด 

K2: HRIS ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลงาน HR 
ของ รพช./สสอ.ทุกแห่ง 

การสอนงาน ฐานข้อมูลด้าน HR เป็น
ปัจจุบัน 

จ านวนครั้ง/เดือนในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้าน 
HR ให้เป็นปัจจุบัน 

S1 

S2 

S3 

A1 

A2 

O1 



วชิาการ หลกัวชิา 
ทฤษฎ ี(Theory)  

มาจากการสังเคราะห์ วจิัย ใช้สมอง 
(Intellectual) 

เป็นกฎเกณฑ์ วธีิการ  

ขั้นตอนทีผ่่านการพสูิจน์ 

 ภูมปัิญญา เคลด็วชิา 
ประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติ 

(Practice) 

มาจากวิจารณญาณ ใช้ปฏิภาณ 
(Intelligent) 

 เป็นเทคนิคเฉพาะตัว  

 เป็นลูกเล่นของแต่ละคน 
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Explicit K. Tacit K. VS. 

ความรู้ท่ีหลากหลาย จดัได้เป็น ๒ ประเภท 

สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สคส.)  



ท าไมต้องเป็นเรือ่งเล่า (Storytelling) 

• มนุษยมี์ศกัยภาพในการเล่าเร่ืองมาตัง้แต่เกิด 
• เรื่องเล่าเป็นส่ิงอศัจรรยอ์นัเป็นธรรมชาติของมนุษย ์
• เรื่องบางเรื่องอธิบายให้เข้าใจได้ยาก  
• เร่ืองเล่าเป็นการอธิบายความหมายและวิธีคิดของเร่ืองราวนัน้
ได้ดี 

• เรื่องเล่ามีตรรกะเชิงวฒันธรรม คณุค่า ความดี ความงามซ่อน
อยู่ 

• เรื่องเล่าเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ โดยเฉพาะความรู้
ท่ีเป็นความรู้ปฏิบติั หรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
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ลกัษณะของเรือ่งเล่า (Storytelling) 

• เป็นการปลดปล่อยความรู้ฝงัลึก (Tacit Knowledge) หรือ 
    “ความรู้มือหน่ึง” หรือ “ความรู้ปฏิบติั” 
• เป็นการส่ือสารความส าเรจ็ในบริบทของผูเ้ล่า 
• เป็นเหตกุารณ์ประสบการณ์ความส าเรจ็ เลก็ๆ ของผูเ้ล่า 
• เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของคนท างาน 
• เป็นการถ่ายทอด  How-to ท่ีมีเกรด็ เคลด็ลบั หวัใจ ของการปฏิบติั
ให้ส าเรจ็ 

• มีตวัละครและบริบทแวดล้อมประกอบ 
• เป็นเรื่องสัน้ๆ (เล่าเพียง ๓ – ๕ นาที ต่อเร่ืองหรือประเดน็) 
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ประโยชน์ของเรือ่งเล่า (Storytelling) 

• ถ่ายทอดและเรียนรู้เร่ืองท่ีซบัซ้อนหรือเป็นนามธรรม  
ในรปูแบบท่ีเข้าใจง่าย 

• ถ่ายทอดและเรียนรู้ความละเอียดอ่อนและคณุค่าในมิติท่ีลึก 
โดยเฉพาะมิติด้านจิตใจ ชีวิต อดุมการณ์ และวิธีคิด 

• แสวงหาและเข้าใจความหมายได้ลึกซ้ึง 
• ซึมซบัเร่ืองราวและเข้าถึงความหมายต่างๆ ได้มากกว่าเพียงเสียง 
ท่ีได้ยิน 

• สร้างแรงบนัดาลใจท่ีดี  
• เป็นการช่ืนชมคนอ่ืนไปพร้อมกบัการเรียนรู้จากภายในของตนเอง 
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ประโยชน์ของเรือ่งเล่าต่อองคก์ร 
• เพื่อส่ือสารและกระตุ้นให้เกิดแนวคิดท่ีซบัซ้อน 
• เพื่อเผยให้เหน็ตวัตนและวิธีคิดของคนท างานหรือผูเ้ล่า 
• เพื่อเป็นการท างานร่วมกนั 
• เพื่อแบง่ปันความรูแ้ละแลกเปล่ียนส่ิงดีๆ ร่วมกนั 
• เพื่อส่ือสารความส าเรจ็ เทคนิควิธีการและผลลพัธก์ารท างาน 
• เพื่อความเข้าใจและสมัพนัธภาพท่ีดีภายในองคก์ร 
• เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนการท างานไปสู่เป้าหมายร่วมกนั 
 

การเรียนรูก้ารท างานระหว่างกนัจากเรือ่งเล่า  
จึงเป็นการเรียนรูท่ี้มีศกัยภาพของคนและองคก์ร 
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การประยุกต์ความรู้ในกระบวนการ
ท างาน 

 

 

 

จากยุ่งเหยงิ 
สู่ระเบยีบ 

 

 
จากไม่มีตวัตน 
สู่การปฏิบัตจิริง 

รวบรวมเนือ้หา จัดเกบ็ น าไปใช้ซ ้า 

I2 

การบูรณการอย่างฉลาด 

จากสารสนเทศ
สู่ความรู้ 



ความรู้มีอยู่ทุกหนแห่ง และมีหลากหลาย
รูปแบบ 

ความรู้มอียู่ใน ... 

 การน าเสนองาน, รายงาน, วารสาร  

 ใบอนุญาต, สิทธิบตัร,สินทรัพย์ทาง
ปัญญา 

 ฐานข้อมูล, ซอฟท์แวร์, เคร่ืองมอืความ
เส่ียง, การตรวจสอบ  

 ห้องสมุด, แคตตาลอ็ค, เอกสารส าคญั  

 คู่มอื, เอกสารนโยบาย, บนัทกึภายใน  

 ความสามารถส่วนบุคคล, ความทรงจ า, 
ความช านาญ, ประสบการณ์  

 ทมี, ชุมชน, กลุ่ม, เครือข่าย  

 การประชุม, เอกสารการอบรม, ข้อมูล
ส าหรับผู้บริหาร 

ความรู้ ... 

 วกิฤติเร่ืองเวลา, แท้จริง, สัมพนัธ์กบั
ปัจจุบนั  

 การสะท้อนกลบั, ซับซ้อน, ววิฒันาการ, 
มปีฏิสัมพนัธ์, ค้นพบโดยบังเอญิ  

 ยุ่งเหยงิ, เกดิขึน้โดยเฉพาะเร่ือง แต่มี
ประสบการณ์จากต่างทีต่่างเวลา  

 สังคม, มรีะเบยีบ, เกดิขนึโดยการซักถาม
, ท้าทายและโต้เถียง  

 กลัน่กรอง, สร้างสรร, เลอืกสรร 
 



Explicit vs. Tacit Knowledge 

Explicit knowledge 
 ค้นหาได้ง่ายกว่า  

 น าไปใช้ซ้ าได้โดยไม่เปลี่ยแปลงและเป็น
ในลักษณะเดียวกัน- ส าหรับการ
ตัดสินใจหรือตัดสินคดีความ  

 สามารถจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือในระบบคอมพิวเตอร์  

 จัดเก็บในรูปสิ่งประดษิฐ ์หรือรูปแบบ
อื่นที่สามารถวัดผล ค้นหา เผยแพร่และ
ตรวจสอบได้ 

Tacit knowledge 
 สิ่งที่ได้เรียนรู ้เทคนิคต่างๆ กรณีศึกษา

เรื่องเล่า 

 รายบุคคล, เหมาะกับกาละเทศะ, ท าให้
เป็นทางการและสื่อสารได้ยาก  

 สัญชาติญาณ, กฏตายตัว, คิดไว้แล้ว, 
กฏ turf and territory, มูลค่าที่วัด
ไม่ได ้

 ปรัชญาของสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
[Trivial fundamental philosophy] 



สรุปสิ่งที่เรียนรู้ 

ในกระบวนการจัดการความรู ้
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Knowledge management 
in a historical perspective 

: 

Knowledge management has 
many components : 

 

•Identifying  the knowledge  

•Capturing it  

•Align it  

•Store it  

•Make it re-usable  

•Value it  

•Manage it  
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Explicit vs. Tacit Kowledge 
โดยสรุป  

 Explicit : ทุกสิ่งที่สามารถรวบรวมและจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่างๆ และ
สามารถจัดท าเป็นคู่มือในระบบคอมพิวเตอร์ได้ จัดเป็น : ความฉลาดทางธุรกิจ [BUSINESS 
INTELLIGENCE]”  

ร้อยละ 15 ของความรู้ในองค์กรเป็น explicit knowledge  

 

 Tacit : เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคล ผู้ส่งมอบ ลูกค้า ถ่ายทอดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือจัดเก็บได้ยาก  

 

ร้อยละ 85 ของความรู้ในองค์กรเป็น tacit knowledge 



เป้าหมายการจัดการความรู้ 

1. เพื่อพัฒนางาน 

2. เพื่อพัฒนาคน 

3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4. ความเป็นชุมชนในที่น างาน 
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การจัดการความรู้ไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้ 

1. ไม่ใชเ่ป้าหมายในตัวของมันเอง 

2. ไม่ใชสู่ตรส าเร็จในการบรรลุผลในเรื่องใดเรื่องหนึง่ 

3. ไม่ใชว่ิธีการที่เป็นสูตรส าเรจ็ตายตัว 

4. ไม่ใช่การน าความรู้มาจัดระบบ /ท าpackage เพื่อให้เหมาะกับคนน า
ความรู้ไปใช้ 

5. ไม่ใช่การด าเนินการถอดความรูจ้ากกิจกรรมชุมชนหรือพฒันาชนบท 

6. ไม่ใช่กิจกรรมรวบรวมความรู้ น าไปใส่ในคอมพิวเตอร์ /ใส่เวปไซต์ 
เพื่อให้บริการผูอ้ื่น 
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KM process  

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  (Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and 
Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) 

 

(ก.พ.ร. / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) 35 
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1. ปัจจยัด้านการสร้างและจดัหาความรู้ 
(knowledge creation and acquisition) 

•1.1 การวเิคราะห์องคก์ร (organization analysis) 
 
•1.2 การวเิคราะห์งาน (job analysis) 
 
•1.3 การการวเิคราะห์บุคคล (person analysis) 

 
2. ปัจจยัด้านการจดัหมวดหมู่ความรู้  

 (knowledge codification) 

 2.1 ดา้นปฏิบติัการ (functional) 
2.2 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (technology) 
2.3 ดา้นการจดัการ (managerial) 
2.4 ดา้นพฤติกรรม (behavior) 

3. ปัจจยัด้านการแบ่งปันความรู้  
(knowledge distribution) 

 3.1 ความรู้ฝังแน่น (tacit knowledge) 
 - socialization 
 - internalization 
3.2 ความรู้แจง้ชดั (explicit knowledge) 
 - externalization 
 - combination 

 4. ปัจจยัด้านการใช้องค์ความรู้  
(knowledge use) 

  

 
4.1 การวเิคราะห์เพื่อวางแผนด าเนินงาน 
4.2 การตดัสินใจเลือกองคค์วามรู้ 
4.3 การปรับใชค้วามรู้ 
4.4 นโยบายผูบ้ริหารสนบัสนุน 
4.5 การใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลย ี
4.6 การสร้างแรงจูงใจ 

5. ผลการปฏิบัตริาชการ  
(performance) 

  

 5.1 มุมมองดา้นการพฒันาองคก์ร (organizational 
development perspective) 
5.2 มุมมองดา้นประสิทธิภาพ(efficiency perspective) 
5.3 มุมมองดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ(service quality 
perspective) 
5.4 มุมมองดา้นประสิทธิผล 
(effectiveness perspective) 

 

(ดร.วลัยาภรณ์  ทังสุภูต)ิ 



ส่ิงทีนั่กปฏิบัติควรรู้ 

1. การจัดการความรู้คืออะไร 

2. คนส าคัญของการจัดการความรู้ 

3. การจัดระบบการจัดการความรู้ 

4. การฝึกอบรม 

5. การเริ่มต้น โดนการค้นหาทุนปัญญาขององค์กร (เริ่มจากเล็กไปใหญ่) 

6. ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่ ลปรร. 

7. เครื่องมือต่างๆ 

8. ฐานข้อมูลความรู้ 

9. เครือข่ายการจัดการความรู้ 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. สร้างวัฒนธรรมใหม ่

2. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม 

3. สร้างและใช้ความรู้ในการท างาน สร้างบรรยากาศแห่งการ ลปรร. 

4. เรียนลัด 

5. สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์เชิงบวก 

6. จัดพ้ืนที่หรือเวท ี

7. พัฒนาคน 

8. ระบบให้คุณ ให้รางวัล 

9. หาเพื่อนร่วมทาง 

10. จัดท าขุมความรู้ (Knowledge asset) 38 
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ทีมการจัดการความรู ้ บทบาทหน้าที่ 

คุณเอื้อ “ระบบ” (Chief 
Knowledge Officer: CKO) 
 

• วิสัยทัศน์ความรู้ (KV: Knowledge vision) 
• ก าหนดความรู้ที่เป็นหัวใจขององค์กร 
• เสาะแสวงหาคุณอ านวยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
• ถ้าไม่ใช ่ผบห.สูงสุด มีหน้าที่น าวิสัยทัศน์ความรู้น าเสนอต่อ ผบห. 

คุณอ านวย (Facilitators) • มุ่งให้เกิด KS: Knowledge Sharing 
• เติมพลัง 
• ประสานเชื่อมโยง 
• นักขายภาพอนาคต  

คุณกิจ (Knowledge 
Practitioner) 

• จนท.ที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่ของตน (เป็นผู้เล่าเรื่อง) 

คุณลิขิต (Note taker) • จดบันทึกเรื่องเล่าเร้าพลัง (storytelling) ขุมความรู้ (KA: 
Knowledge Asset) แก่นความรู้ (Core competence) บันทึกการ
ประชุม หรืออื่นๆ 

คุณประสาน (Network 
manager) 

• ประสานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างองค์กร (ได้รับความวางใจ
จากภาค)ี 

คุณวิศาสตร์ (IT wizard) • ออกแบบระบบ IT ที่เหมาะสม 



Tools for KM  
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Tools Adoption 

1. Before Action Review: BAR เพื่อก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้รายบุคคล เพื่อปรับหลักสูตรให้มี
ความสัมพันธ์กับเป้าหมายของผู้สัมมนา 

1. Criteria of recording เพื่อใหคุ้ณลิขิตมีกรอบในการบันทึก 

2. Flow charting 
 

เพื่อสังเคราะห์เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น และสามารถก าหนดขั้นตอนการท างานที่ใช้ความรู้ (KC: Knowledge 
Center)  และเป็นงานประจ า (WC: Work Center) 

3. Knowledge Synthesis เพื่อสกัดองค์ความรู้ในแต่ละขั้นตอนการท างาน 

4. Competency mapping เพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับ KSAOs ที่สกัดมาได้ และน าไปท า 
Competency matrix 

5. Competency matrix เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง KSAOs กับชื่อบุคลากร 

6. Competency mind map เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง KSAOs กับสมรรถนะ 

7. Competency gap analysis เพื่อวิเคราะห์หา KSAOs ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 

8. Competency Development Plan เพื่อน า KSAOs ที่จ าเป็นเร่งด่วนไปสู่ระบบการพัฒนาบุคลากร 

9. After Action Review: AAR เพื่อสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างการท างาน 

10. retrospect เพื่อเรียนรู้กระบวนการท างานแบบเจาะลึก และน าไปปรับปรุง 
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