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หลักสูตร “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานประจ า” 
 

วันที่ 7 – 9  กุมภาพันธ์ 2555 
 ณ ทีคการ์เด้นท ์รีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย 
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ดร.วัลยาภรณ์  ทังสุภูติ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
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Before Action Review 
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3 

ท่านคิดว่าจะได้อะไร 
จากการมาเข้าร่วม 

หลักสูตรในคร้ังน้ี?? ท่านอยากได้อะไร 
จากการมาเข้าร่วม 

หลักสูตรในคร้ังน้ี?? 
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ทักษะการฟัง 
ทักษะการบันทึก  
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
บูรณาการร่วมกับการท างานประจ า 
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ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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ท าไมต้องคิดเช่ือมโยง???? 
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Example of a process flow  
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แผนงานวิจัย 
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ผงัความคิด (mind map) 
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กิจกรรม “อะไรกันเนี่ย?” 
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• เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร คิดถึงอะไร ฯลฯ 
• เขียนเป็น Mind Map 
• น าเสนอ โดยใช้ค าที่อยู่ใน Mind Map 
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ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

ไม่ได้มอง เฉพาะจากสิ่งท่ีตาเห็นเท่านั้น 

ไม่แยกส่วน  

ทุกส่วนมีความสัมพันธก์ัน 

ส่วนย่อยสัมพันธ์กับส่วนใหญ่ 

ไม่ใช่วิธีคิดแบบเส้นตรง (๑ + ๑ ≠ ๒) 

ไม่ตายตัว 

มีความเป็นไปได้หลายๆ อย่าง 



ทักษะการคดิเช่ือมโยง 

การพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ทั้งหมดว่า สัมพันธ์กัน 

เป็นการมองไปที่ “ความแตกต่าง” และ “ความสัมพันธ”์ ระหว่างสิ่ง
นั้นกับสิ่งอื่นๆ  

เป็นวิธีคิดทีเ่ชื่อมโยงกับบริบท หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบสิ่งนั้น  

เป็นวิธีคิดอย่างเป็นกระบวนการ 

มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่มองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

เป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ ผสานเหตุปัจจัย 



ประโยชน์ของการคิดเชื่อมโยง 

ช่วยให้เกิดความคิดเพื่อพฒันาองค์กรในภาพรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการและ
ระบบการบริหารงานภายใน  

ท าให้มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
ภายในองค์กรที่เกิดขึ้นเป็นระบบ เชื่อมโยงกัน  

สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แก้ไขปัญหาข้อขัดแยง้ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพ 



19 

ทักษะการบันทึกจากภาพ 
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กิจกรรม “จะรู้มั๊ยเนี่ย” 

ข้างหลังภาพ 

เขียน “อะไร หรืออย่างไรก็ได”้  
เพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ เห็นภาพชัดเจน 

 



บทสรุปการเขียนเรื่องเล่า 

21 

1. เล่าให้เห็น และมีความรู้สึกร่วม 
2. มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด  
3. เนื้อหามีความสัมพันธ์กัน 
4. มีบริบท  
5. สรุปด้วยข้อคิดที่ได ้
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ทักษะการบันทึกจากการฟัง 



กิจกรรม “เก็บทุกเม็ด” 

 เขียนเรื่องราวที่ได้ฟัง 

ร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกัน คนละ ๑ นาที   

หมุนเวียนกันเขียนทีละคน 

น าเสนอ 

 

กติกาคือ  ห้ามพูดใดๆ ท้ังสิ้น 
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สรุปประเด็นการฟัง 

ปัจจัยส าคัญของการฟังที่ดี หรือ ฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep 
Listening) คือ   
o มีสมาธิ 

o อยู่กับปัจจุบัน (อยู่กับเสียงที่ได้ยิน) 

o คิดเชื่อมโยงเป็นเรื่องราว 

o เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องราวนั้นจริงๆ 

การฟังเป็นประตูด่านแรกของ “การเรียนรู”้ 
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สรุปประเด็นการฟัง (ต่อ) 

รู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีการฟังที่ด ี
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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พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ในที่นี้หมายถึง 
 

(1) การฟังอย่างมสีติ 

(2) การฟังอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน (ไม่มีตัวกูของกูขณะฟัง) 

(3) การฟังอย่างปราศจากอคติ (ไม่ล าเอียงด้วยรัก/ชัง/หลง/กลัว) 

(4) การฟังด้วยจิตที่ปรารถนาจะฟังความจริงตามที่มันเป็นจริง 

(5) การฟังด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ (ไม่คิดจะจ้องจับผิด หรือจ้องจดจ าค าคม) 

(6) การฟังโดยปราศจากการประเมินค่า/ตีความขณะฟัง 

(7) การฟังด้วยท่าทีที่เคารพต่อผู้พูดอย่างจริงใจ 

(8) การฟังตั้งแต่ต้นจนจบกระแสความ 
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Deep Listening 

 

 To really listen to 

others, say David Rome and 

Hope Martin, we must first 

learn to listen to ourselves. 

They teach us three techniques 

for tuning in to body, speech, 

and mind. 
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Listening level 

28 รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ 



เร่ืองเล่าจาก VCD จริงๆ นะ 

แบ่งกลุ่ม 

ช่วยกนัเขยีนเร่ืองทีไ่ด้ดู ให้มรีายละเอยีดเหมอืนต้นฉบับมากทีสุ่ด 

ตั้งช่ือเร่ืองของกลุ่ม 

หาปัจจัยความส าเร็จของเร่ือง 

น าเสนอ 
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30 = มีมาก        = ปานกลาง      = น้อย/ไม่มี 

เกณฑก์ารให้คะแนนการบนัทึกเร่ืองเล่า 

๑. มบีรบิท 

๒. มตีวัละคร 

๓. มคี าพดูส าคญั 

๔. มอีารมณ์ความรูส้กึ 

๕. อ่านแลว้เขา้ใจ เหน็ภาพชดัเจน 

๖. เรยีบเรยีงเนื้อหาเรือ่งราวไดต้่อเน่ือง 

๗. เกบ็รายละเอยีดไดเ้ยอะ 

๘. มชีือ่เรือ่งน่าสนใจ 

๙. ม ีKey Success Factors ทีส่ือ่และครอบคลุมประเดน็ส าคญั 

๑๐. สรุปหวัใจส าคญัของเรือ่ง 

๑๑. เขยีนกระบวนการไดถ้กูตอ้ง 



LOGO 

Day 2 

31 



32 

ทักษะการบันทึกจากการประสบการณ์ 



กิจกรรม “เรื่องของฉนั – เรื่องของเธอ  

  แบ่งกลุ่มตามลักษณะงาน 

  ทุกคนเล่าเรื่องความส าเร็จจากประสบการณ์ท างานของตัวเอง 1 ประเด็น 

  กลุ่มเลือกมา 1 เร่ือง 

  ช่วยกันบันทึกเร่ืองเล่าความส าเร็จของผู้เล่าเรื่องทีก่ลุ่มเลือก 
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องค์ประกอบของการเล่าเร่ืองเพือ่ปลดปล่อย Tacit Knowledge 

ตัวละคร 

วิธีการ (How-to) 

อารมณ์ความรู้สึก 

บรรยากาศ/ปัจจัยแวดล้อม 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 

ใช้ค าพูดง่ายๆ  
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1. เล่าให้เห็น และมีความรู้สึกร่วม 

2. มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด  

3. เนื้อหามีความสัมพันธ์กัน 

4. มีบริบท  

5. สรุปด้วยข้อคิดที่ได้ 

 

ตัวละคร 

วิธีการ (How-to) 

อารมณ์ความรู้สึก 

บรรยากาศ/ปัจจัยแวดล้อม 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 

ใช้ค าพูดง่ายๆ  

 การเล่าเรื่องจะส าเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ 

 ผู้เล่า 

 ผู้ฟัง 

 บรรยากาศ 
 

 



LOGO 

กระบวนงาน (process) 
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Example of a process flow  
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85% 

15% 



การเขียนแผนผังกระบวนงาน 
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่อง (Flowcharting) 
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เป็นจริง อยากให้เป็น 
 

 หา/ท าความเข้าใจในความต่อเนื่อง  
และล าดับขั้นตอนของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 
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Flowcharting 

สัญลักษณ ์ ค าอธิบาย 

ข้อมูลป้อนเข้า  หรือผลลัพธ์กระบวนการ 

งาน หรือกิจกรรม 

ค าถามหรือการตัดสินใจที่ต้องการ 

จุดตัดในแผนภาพที่จะน าไปเขียนต่อตรงจุดอื่น 

ทิศทางการด าเนินไปของกระบวนการ 
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A 



ตัวอย่าง 
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เสร็จ 

ไม่เสร็จ 

ตกลงกันถึงขอบเขตของ
กระบวนการที่ต้อง

วิเคราะห์ 

วาดแผนภูมิโดยใช้สัญลกัษณ์ที่ก าหนดไว้ 

แผนภูมิที่สร้างนัน้
เสร็จสมบูรณ์หรอืไม่ 

หารือแนวทาง 
การปรับปรุงที่จ าเป็น 

จัดล าดบัขั้นตอน 

ระดมความคิดว่าขั้นตอนเหล่านัน้มีอะไรบา้ง 

ระบุขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดท้ายแลว้ใสล่งในแผนภูมิ 



ตวัอยา่ง 



ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนการ 
ชือ่กระบวนการ.......................................................................... 

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ................................................... 

ล าดบัที ่ ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารที่
เก ีย่วขอ้ง 

Yes 

Yes 

No 

No 

จดุเริม่ตน้ และ  
สิน้สดุของกระบวนการ 

การตดัสนิใจ กจิกรรมและ 
การปฏบิตังิาน 

ทศิทาง/ 
การเคลือ่นไหว 
ของงาน 

จดุเชือ่มตอ่ระหวา่งขัน้ตอน  
(เชน่ กรณีการเขยีนกระบวนการ 
ไมส่ามารถจบไดภ้ายใน 1 หนา้) 



 
 

ชือ่กระบวนการ......กระบวนการรับหนังสอืภายนอก................. 

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ... รอ้ยละของเอกสารทีรั่บไดภ้ายใน 2 วัน............  

ล าดบั ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1 
5 นาท ี บนัทกึขอ้มลูรับหนังสอืเขา้ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ เจา้หนา้ทีส่ารบรรณ 

2 
5 นาท ี

 

หัวหนา้สารบรรณ ตรวจสอบหนังสอืเบือ้งตน้ 

และรวบรวมน าเสนอตอ่ ผอ.สบก 

หัวหนา้ 
ฝ่ายสารบรรณ 

3 
1 วัน หัวหนา้ฝ่ายบรหิารพจิารณาหนังสอืภายนอก

กอ่นสง่มอบใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 

หัวหนา้ฝ่ายบรหิาร 

4 
10 นาท ี เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูการสง่เอกสารในระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์และจัดสง่หนังสอืไปยังส านัก

เจา้ของเรือ่ง 

เจา้หนา้ทีธ่รุการ
ของฝ่ายบรหิาร 

5 
5 นาท ี เจา้หนา้ทีส่ านักเจา้ของเรือ่งบนัทกึขอ้มลูลงรับ

เอกสารในระบบอเิล็กทรอนกิส ์

เจา้หนา้ทีธ่รุการ
ของฝ่าย/กลุม่งาน
เจา้ของเรือ่ง 

 

6 
5 นาท ี เจา้หนา้ทีส่ านักเจา้ของเรือ่งจัดแฟ้มเสนอ ผอ.

ส านัก พจิารณามอบหมายใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
เจา้หนา้ทีธ่รุการ
ของฝ่าย/กลุม่งาน
เจา้ของเรือ่ง 

 

เสนอ        
หวัหนา้

ฝ่ายบรหิาร  

จัดสง่หนังสอืไปยงั 
ฝ่าย/กลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ลงทะเบยีนรับ 

ตรวจสอบหนังสอืเบือ้งตน้ 

ฝ่าย/กลุม่งานเจา้ของเรือ่ง 
ลงรับเอกสาร 

เสนอ 
ฝ่าย/กลุม่งาน 
เจา้ของเรือ่ง 

ตัวอย่าง1 



ข้อเสนอแนะ 

ผสมผสานสิ่งที่ใส่เข้าไป/สิ่งที่ได้รับออกมา  เพื่อ
แสดงผลที่ได้รับระหว่างกระบวนการ 

ใสข่้อมูลทีมงานในแต่ละขั้นตอน  เพื่อให้เห็นบทบาท
ของทีมต่างๆที่ต้องท างานร่วมกัน/โอนมอบงานให้กัน 

การสั่งงานจากบนลงล่าง  ด้วยการสร้างแผนภูมิ
ระดับบนอยู่ที่หัวกระดาษ แล้วจึงลงรายละเอียดใน
แต่ละขั้นตอนใต้แผนภูมิที่ระดับบนนั้น 
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ลักษณะของเรื่องเล่า (Storytelling) 

• จุดเริ่มต้น คืออะไร เริ่มอย่างไร 
 
• เป้าหมาย หรือ ความมุ่งหวังคืออะไร 
 
• กระบวนการหรือวิธีการเป็นอย่างไร 
 
• ผลที่ได้เป็นอย่างไร 
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LOGO 

การค้นหาจุดศูนย์กลางองค์ความรู้/จุดศูนย์กลางงาน 
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การค้นหาศูนย์กลางองค์ความรู/้งาน ในกระบวนงาน 

ค้นหา “ศูนย์กลางงาน work centers” (WC)  
    

  Explicit knowledge (EK) 

 

ค้นหา “ศูนย์องค์ความรู้ knowledge centers” (KC) 

 

   Tacit Knowledge (TK) 
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งาน 

1. ชื่อกระบวนงานที่วิเคราะห ์

2. สมาชิกกลุ่ม 

3. เรื่องเล่ากระบวนงาน 

4. กระบวนงาน (KC/WC) 

5. KNOWLEDGE  MAPPING 

6. AAR 
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Knowledge mapping 

เรารู้อะไร เราไม่รู้อะไร 

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

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

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

 
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
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Shopping Idea 
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สมรรถนะหลกัข้าราชการ 
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1. มุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. การบริการที่ด ี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 
 
K = knowledges = ความรู้ 
S = skills = ทักษะ (เกิดจากการน าความรู้มาใช้บ่อยๆ) 
A = abilities = ความสามารถ (เกิดจากการที่บุคลากรมีทักษะ แล้วมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ) 
O = other characteristics = คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 



1. น า KSAOs จาก competency mapping ระบุความสัมพันธ์กับ 
กระบวนการขั้นตอนที่เป็น KC ทุกๆประเด็น 
  
2. ระบุ Knowledge carrier ของ KSAOs (จาก competency 
mapping)  ใน KC แต่ละขั้นตอนการท างาน โดยช่องที่ 1 ต้องน ามา
ระบุทุกประเด็น ส่วนช่องที่ 2-3 ไม่จ าเป็นต้องน ามาระบุทุกประเด็น 
 
3. ระบุ document ของ WC  
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Knowledge/competency matrix 
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ชื่อกระบวนงานที่.....:……………………………. 

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 



LOGO 

Day 3 
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Core 
process 



Competency gap analysis  
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สมรรถนะ สภาพปัจจุบัน ความส าคญั ส่วนต่าง 

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

K1 

K2 

S1 

S2 

A1 

O1 

หาความเร่งด่วนของ KSAOs ในการพัฒนาเพื่อสนับสนุนความส าเร็จของกระบวนงาน 



Competency gap analysis 
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ผลต่าง 
 ผลต่าง ติดลบ 
 ผลต่าง บวก   
 ผลต่าง ศูนย ์



Competency Development Plan 
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competency target 
 

method 
 

evaluation KPI 

K1:การบรหิาร
ความเสี่ยงด้าน 
HR 

ผู้รับผิดชอบงาน HR ของ 
 รพช./สสอ.ทุกแห่ง 

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร หน่วยงานจัดท า
แผนการบริหารความ
เสี่ยงด้าน HR 

จ านวนหน่วยงานที่สง่
แผนความเสี่ยงให้ สสจ.
ภายในก าหนด 

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

การสอนงาน ฐานข้อมูลด้าน HR เป็น
ปัจจุบัน 

จ านวนครั้ง/เดือนในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลดา้น 
HR ให้เป็นปัจจุบัน 

S1 

S2 

S3 

A1 

A2 

O1 



วิชาการ หลักวิชา 

ทฤษฎี (Theory)  

มาจากการสังเคราะห์ วิจัย ใช้
สมอง (Intellectual) 

เป็นกฎเกณฑ์ วิธีการ  

ขั้นตอนที่ผ่านการพิสูจน ์

 ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา 

 ประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติ 
(Practice) 

 มาจากวิจารณญาณ ใช้ปฏิภาณ 
(Intelligent) 

 เป็นเทคนิคเฉพาะตัว  

 เป็นลูกเล่นของแต่ละคน 

62 

Explicit K. Tacit K. VS. 

ความรู้ท่ีหลากหลาย จดัได้เป็น ๒ ประเภท 



ท าไมต้องเป็นเรื่องเล่า (Storytelling) 

• มนุษยมี์ศกัยภาพในการเล่าเร่ืองมาตัง้แต่เกิด 
• เร่ืองเล่าเป็นส่ิงอศัจรรยอ์นัเป็นธรรมชาติของมนุษย ์
• เร่ืองบางเร่ืองอธิบายให้เข้าใจได้ยาก  
• เร่ืองเล่าเป็นการอธิบายความหมายและวิธีคิดของเร่ืองราวนัน้ได้ดี 
• เร่ืองเล่ามีตรรกะเชิงวฒันธรรม คณุค่า ความดี ความงามซ่อนอยู่ 
• เร่ืองเล่าเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ โดยเฉพาะความรู้ท่ีเป็นความรู้

ปฏิบติั หรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
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ลักษณะของเร่ืองเล่า (Storytelling) 

• เป็นการปลดปล่อยความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) หรือ 
    “ความรู้มือหนึ่ง” หรือ “ความรู้ปฏิบัติ” 
• เป็นการสื่อสารความส าเร็จในบริบทของผู้เล่า 
• เป็นเหตุการณป์ระสบการณ์ความส าเร็จ เล็กๆ ของผู้เล่า 
• เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของคนท างาน 
• เป็นการถ่ายทอด  How-to ที่มีเกร็ด เคล็ดลับ หัวใจ ของการ
ปฏิบัติให้ส าเร็จ 

• มีตัวละครและบรบิทแวดลอ้มประกอบ 
• เป็นเรื่องสั้นๆ (เล่าเพียง ๓ – ๕ นาที ต่อเรื่องหรือประเดน็) 
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ประโยชน์ของเรื่องเล่า (Storytelling) 

• ถ่ายทอดและเรียนรู้เรื่องที่ซับซ้อนหรือเป็นนามธรรม  
ในรูปแบบทีเ่ข้าใจง่าย 

• ถ่ายทอดและเรียนรู้ความละเอียดอ่อนและคุณค่าในมติิที่ลึก โดยเฉพาะมิติ
ด้านจิตใจ ชีวิต อุดมการณ์ และวิธีคิด 

• แสวงหาและเข้าใจความหมายไดล้ึกซึ้ง 
• ซึมซับเรื่องราวและเข้าถึงความหมายต่างๆ ได้มากกว่าเพียงเสียง 

ที่ได้ยิน 
• สร้างแรงบันดาลใจที่ดี  
• เป็นการชื่นชมคนอืน่ไปพร้อมกบัการเรียนรู้จากภายในของตนเอง 
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85% 

15% 



ความรู้มอียู่ทุกหนแห่ง และมหีลากหลายรูปแบบ 

ความรู้มอียู่ใน ... 

 การน าเสนองาน, รายงาน, วารสาร  

 ใบอนุญาต, สิทธิบัตร,สินทรัพย์ทางปัญญา 

 ฐานข้อมูล, ซอฟท์แวร์, เคร่ืองมอืความเส่ียง, 
การตรวจสอบ  

 ห้องสมุด, แคตตาลอ็ค, เอกสารส าคญั  

 คู่มอื, เอกสารนโยบาย, บันทึกภายใน  

 ความสามารถส่วนบุคคล, ความทรงจ า, ความ
ช านาญ, ประสบการณ์  

 ทมี, ชุมชน, กลุ่ม, เครือข่าย  

 การประชุม, เอกสารการอบรม, ข้อมูลส าหรับ
ผู้บริหาร 

ความรู้ ... 

 วกิฤตเิร่ืองเวลา, แท้จริง, สัมพนัธ์กบัปัจจุบัน  

 การสะท้อนกลบั, ซับซ้อน, ววิฒันาการ, มี
ปฏิสัมพนัธ์, ค้นพบโดยบังเอญิ  

 ยุ่งเหยงิ, เกดิขึน้โดยเฉพาะเร่ือง แต่มี
ประสบการณ์จากต่างทีต่่างเวลา  

 สังคม, มรีะเบียบ, เกดิขึนโดยการซักถาม, ท้า
ทายและโต้เถียง  

 กลัน่กรอง, สร้างสรร, เลอืกสรร 
 



Explicit vs. Tacit Knowledge 

Explicit knowledge 
 ค้นหาได้ง่ายกว่า  

 น าไปใช้ซ้ าได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงและ
เป็นในลักษณะเดียวกัน- ส าหรับการ
ตัดสินใจหรือตัดสินคดีความ  

 สามารถจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือในระบบคอมพิวเตอร ์ 

 จัดเก็บในรูปสิ่งประดิษฐ์ หรือรูปแบบ
อื่นที่สามารถวัดผล ค้นหา เผยแพร่
และตรวจสอบได ้

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] 



งาน 
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1. ชื่อกระบวนงาน 
2. สมาชิกกลุ่ม 
3. เรื่องเล่ากระบวนงาน 
4. กระบวนงาน (KC/WC) 
5. KNOWLEDGE  MAPPING 
6. COMPETENCY MIND MAP 
7. K CARRIER 
8. DOC. 
9. COMPETENCY GAP ANALYSIS 
10. COMPETENCY DEVELOPMENT PLAN 



กระบวนการจัดการความรู้ 
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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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เป้าหมายการจัดการความรู ้

1. เพื่อพัฒนางาน 

2. เพื่อพัฒนาคน 

3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

4. ความเป็นชุมชนในที่น างาน 
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การจัดการความรู้ไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้ 

1. ไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมนัเอง 

2. ไม่ใช่สูตรส าเร็จในการบรรลุผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

3. ไม่ใช่วิธีการที่เป็นสูตรส าเร็จตายตัว 

4. ไม่ใช่การน าความรู้มาจัดระบบ /ท าpackage เพื่อให้เหมาะกับคนน าความรู้
ไปใช้ 

5. ไม่ใช่การด าเนินการถอดความรู้จากกิจกรรมชุมชนหรือพัฒนาชนบท 

6. ไม่ใช่กิจกรรมรวบรวมความรู้ น าไปใส่ในคอมพิวเตอร์ /ใส่เวปไซต์ เพื่อ
ให้บริการผู้อื่น 
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Knowledge applied in business processes 
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from  

chaos  

to 

structure 

 

 

 

 

 
from 

abstract  

to practical 

knowledge 

Content  

capturing 

Storage Re-usability 

I2 

Intelligent 

Integration 

from  

information  

to  

knowledge 

(AREOPA) 



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) 
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1. ปัจจัยด้านการสร้างและจัดหาความรู้ 
(knowledge creation and acquisition) 

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

 
2. ปัจจัยด้านการจัดหมวดหมู่ความรู้  

 (knowledge codification) 

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

3. ปัจจัยด้านการแบ่งปันความรู้  
(knowledge distribution) 

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

 4. ปัจจัยด้านการใช้องค์ความรู้  
(knowledge use) 

  

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

5. ผลการปฏิบัติราชการ  
(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  ทงัสุภูต)ิ 



ส่ิงทีนั่กปฏบิัตคิวรรู้ 

1. การจัดการความรู้คืออะไร 

2. คนส าคัญของการจัดการความรู ้

3. การจัดระบบการจัดการความรู้ 

4. การฝึกอบรม 

5. การเริ่มต้น โดนการค้นหาทุนปัญญาขององคก์ร (เริ่มจากเล็กไปใหญ่) 

6. ด าเนินการจัดหาพื้นที่ ลปรร. 

7. เครื่องมือต่างๆ 

8. ฐานข้อมูลความรู้ 

9. เครือข่ายการจัดการความรู้ 

 
77 



78 

ทีมการจัดการความรู ้ บทบาทหน้าที่ 

คุณเอื้อ “ระบบ” (Chief 
Knowledge Officer: CKO) 
 

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

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

คุณกิจ (Knowledge 
Practitioner) 

• จนท.ที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่ของตน 

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

คุณประสาน (Network 
manager) 

• ประสานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างองค์กร (ได้รับความวางใจจาก
ภาค)ี 

คุณวิศาสตร์ (IT wizard) • ออกแบบระบบ IT ที่เหมาะสม 


