
 

การบรรยาย 

เรื่อง การจดัการความรู ้

(Knowledge Management : KM) 
และการจัดท า OPL 

( การบรรยายให้กบัก าลงัพล กวทส.วศ.ทร.และ บก.วศ.ทร.) 
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o ตัวท่าน พร้อมแล้วหรือยัง?  แสดง KM leadership 

ทีมงานของท่าน พร้อมแล้วหรือยัง?   แสดงการมี Teamwork ที่ด ี

หน่วยงานของท่าน พร้อมแล้วหรือยัง?  หากพร้อม แสดงการเป็น  LO 
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   ความรู้   คือ   สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การค้นคว้า
หรือประสบการณ์  รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 
ความเข้าใจหรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับ
มาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละ
สาขา  

 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) 

นิยาม ความรู้ 
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คุณค่าของ “ความรู้” 

ความรู้เป็นสินทรัพย์ 
ใช้แล้วไม่มีวันหมด   

ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม 
ยิ่งใช้มากเท่าไร ยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น 
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การจัดการความรู้  
 คือ การรวบรวม สรา้ง จดัระเบียบ แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช ้

ความรูใ้นองค์กร โดยพฒันาระบบจาก ขอ้มูล ไปสู่ สารสนเทศ 

เพือ่ใหเ้กิด ความรู ้และปัญญาในท่ีสดุ 

 ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร 

 ช่วยท าให้หน่วยงานพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ละ   

   ประสบผลส าเร็จมากขึ้น 
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KM   
ไม่ใช่องค์ความรู้   

KM   
เป็นเครื่องมือ(tool) ในการพัฒนา 
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ตกลง KM คอือะไร? 

ทีแ่น่ๆ ... ตอ้งไมใ่ชแ่บบนี ้

8 



9 



 เครื่องมือ ผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนางาน 

 เครื่องมือ สร้างพลังทวีคูณ (Synergy) จากการรวมหมู่พลังที่แตกต่าง 

หลากหลาย 

 เครื่องมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

 เครื่องมือ ใช้ความรู้ของท้ังในและนอกหน่วยงาน 

 เครื่องมือ ดึงศักยภาพของคน & ทีมออกมาใช ้

 เครื่องมือ ที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
 

สรุป การจัดการความรู้ คือ... 
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KM 
เป็น “เครื่องมือ” บริหาร  
ชนิดหน่ึง ต้องเลือกใช้ 
ให้เหมาะกับสถานการณ ์
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ต้องรู้จกั “ปรบัเครื่องมือ” ให้เข้ากบับริบท 
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การจัดการความรู้ 
vs 

การจัดการความไม่รู้ 

Knowledge management 

Knowless management 
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“ In the knowledge economy, the whole can 

be many times greater than the sum of the 

parts” 
“ ในยุคระบบเศรษฐกจิฐานความรู้  ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ (จากการจดัการความรู้ ) มี
มากกว่าผลรวมขององค์ประกอบแต่ละส่วน” 

 

 

Making 1+1=11 
 

http://www.corporatelongitude.com  15 

http://www.entovation.com/ENTOVATN/edvinsson.htm
http://www.corporatelongitude.com/


16 



17 



18 



19 



บนัได 5 ขัน้ ของระบบการเรียนรู้   

ไม่รู้ 
ไม่รู้ ไม่ช้ี vs. ไม่รู้ แล้วช้ี 

1 

รบัรู้  
แต่อาจไม่ได้น าไปใช้ 

  
2 

เลียนรู้  
รบัมา ท าเลียนแบบ 

3 

เรียนรู้ 
เลียนแบบ พฒันาต่อยอด 

4 

5 รู้แจ้ง 
ปัญญาญาณ 
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I  can not do it.  ฉันท าไม่ได้ ตายแน่ๆ  1 

 I am not sure. ฉันไม่แน่ใจ ..จะรอดไหม    
2 

I will try. ฉันจะลองท า...สู้โว้ย 3 

 I can do it.  
    ฉันสามารถท าได.้.เกือบตาย  

4 

5  I did it. 
ฉันท าแล้ว 
(รอดตายมาแล้ว) 

ความท้าทายเมื่อ...ลกูปลาเจอฉลามหิว 
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ฟังบรรยายอย่างเดียว  
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ที่จะเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ 

ต้องเรียนรู้โดยการปฏิบัต ิ 23 



• ถ้าอยากจะเข้าใจ KM ก็ต้องลงมือท าอย่ามัวแต่นั่ง 
   ถกเถียงกันเรื่องนิยาม และความหมาย 
• KM นั้นเหมือนกับจักรยานต้อง “ขึ้นอาน” ขี ่จึงจะเป็น 
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  KM จะไม่เติบโตในวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการ
สั่งการและควบคุม (Command and 
Control) 

  KM ที่ทรงพลัง อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรได้ 

  ในทางกลับกัน วัฒนธรรมองค์กร ก็อาจท าให้ 
KM แคระแกรนหรือเหี่ยวเฉาตายไปได้ 
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องคก์รแห่งการเรียนรู ้

Learning Organization : Peter M. Senge (1990) 

เป็นองคก์ารซึง่คนในองคก์ารสามารถขยายขอบเขตความสามารถ

ของเขา เพื่อก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง  เป็นท่ี           

ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดและขยายแนวความคิดใหม่ๆ ออกไป สามารถ

แสดงออกทางความคิด ไดอ้ย่างอิสระ และเป็นท่ีๆ คนจะเรียนรู ้

ดว้ยกนัอย่างต่อเน่ือง 
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สร้าง “ใจ” 

สร้าง “ปัจจัย” 

สร้าง “วิสัยทัศน์” 

Passion, People 

Process, Infrastructure, Management 

Purpose, Direction, 
 Shared Vision, 
  Leadership 

บันไดสามขั้น 
สู่การเป็น LO 

(องค์กรแห่งการเรียนรู้) 

ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด 27 



LO 

1 

2 

3 

4 

5 

Organization’s positions determine what they see and need to know 

Courtesy Dr SA Perlmutter and adapted from Elliot Jaques – Stratified Systems Theory ดดัแปลงจาก 28 



คุณสมบัติของคนในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 

• คนที่รักการเรียนรู ้
• ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
• เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
• มีตัวแบบความคิดที่ดี และถูกต้อง 
• คิดอย่างเป็นระบบ 
• สามารถท างานเป็นทีมได้ดี 
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ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 

• ป้องกันความรู้สูญหาย 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ  

• ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น 

• ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

• การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล 

• เพิ่มศักยภาพขององค์กร  
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50% 60% 70% 80% 90% 
สัดส่วนผู้เห็นด้วย 

การกระจายอ านาจ 

ลดการท างานซ า้ซ้อน 

พัฒนาคุณภาพ 

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นวตักรรม 

เกิดความยืดหยุ่น 

สร้างการยอมรับ 

เพ่ิมศักยภาพในการตัดสินใจ 

ปร
ะโ
ยช

น์ท
ีไ่ด้
รับ

 
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 

ที่มา: The Cap Gemini 

Ernst & Young 
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องค์กร บรรลุเป้าหมาย 

การท างาน 
มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 
(บรรลุเป้าหมาย) 

คน คิดเป็น ท าเป็น 

คนและ 
องค์กร 
เก่งข้ึน 

เป้าหมายการจัดการความรู้  
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ความรู ้สู ่ปัญญา 

ข้อมูล Data 

สารสนเทศInformation 

ความรู้Knowledge 

ปัญญาWisdom 

(อ้างอิงจาก : BDO Chartered) 
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ความรู้ (Knowledge) 

มักจะมีการแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

 1) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge, EK) 

 2) ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge, TK) 
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ความรู้ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge) 

• เป็นความรู้ที่เห็นได้ชัดเจน  

• เป็นรูปธรรม 

• เป็นความรู้ที่อยู่ในต ารับต ารา เช่น หลักวิชาหรือทฤษฎี
ทั้งหลาย 

อนัไดม้าจากการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์                       

ผ่านกระบวนการพิสูจนผ่์านกระบวนการวิจยั 
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ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) 

• เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (กึ๋นและความเก๋าในทักษะ          
/พรสวรรค์ เป็น Talent)  
• เป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่ชัด / อธิบายยาก            
• เป็นความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ (สิบรู้ไม่เท่าเคย) 

• เป็นเคล็ดวิชา (Tactics) 
• เป็นภูมิปัญญา (Wisdom)                
• เป็นสิ่งที่มาจากการใช้วิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ  
• เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติแต่ละท่าน 
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ถึงแมค้วามรูป้ระเภท TK น้ีจะเห็นไดไ้ม่ชดัเจน
เหมือนความรูป้ระเภท EK แตก็่เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให้

งานบรรลผุลส าเร็จไดเ้ช่นกนั 

ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) 

เชื่อว่าความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) มีทุกคน 
ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง 

น ามาแบ่งปัน เรียนรู้ด้วยกัน...ทุกคนท าได้ 
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Explicit Knowledge 

Tacit Knowledge 

          ภูเขาน า้แขง็(ความรู้ 2 ประเภท) 38 



ขั้นตอนการจัดการความรู้ชัดแจ้ง 

1. เข้าถงึ
ตีความ 

4. รวบรวม/
จัดเกบ็ 

2. น าไปปรับใช้ 
(ภายใต้บริบทเรา) 

3. เรียนรู้
ยกระดับ 

Explicit 
Knowledge 

- จากความผิดพลาด 
- จากความส าเร็จ 

- เกิด Best Practice ได้ 

- แก่นแท้ + บริบท 

“ การถอดบทเรียน” 

- จัดหมวดหมู่/ 
taxonomy 

- เข้าถงึง่ายๆ 
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อาจจะ จัดการ ได้ไม่ง่ายนัก  

เป็นความรู้ท่ีมีชีวิตจิตใจ ไม่สามารถบังคับใครหรือ ฝืนใจ ให้ใคร
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ออกมาได้ 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ฝังลึก (TK) 

บางท่านอาจจะ เออร์ล่ีรีไทร์ ท าให้ความรู้เหล่านัน้สูญหายไป
อย่างน่าเสียดาย 
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3. สรา้งความรู/้
ยกระดบั 

2.เรยีนรูร้ว่มกนั 
Capture/Learn 

4. น าไปปรบัใช ้

1.มีใจแบ่งปัน 

Care & Share 

Tacit 
Knowledge 

ขั้นตอนการจดัการความรู้ฝังลกึ 

41 



KM นั้นเป็นปลาทูหนึ่งตัว  

โมเดลปลาท ู

Knowledge Vision (KV) 
        Knowledge Sharing Knowledge Assets (KA) 

“ คลังความรู้”   “ วิสัยทัศน์-เป้าหมาย” 
-ตอบค าถามว่าท า KM 
เพ่ืออะไร? 
- หัวข้ออะไรที่จะท าเพ่ือให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
- มี CKO เป็นผู้ก ากับ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- ต้องสร้างบรรยากาศ 
- ต้องสื่อสารกันเป็นกลุ่มไม่
เป็นทางการก็ได้ – สภากาแฟ 

- มี KM Fa. เป็นแกนน าทีม
แคะความรู้ออกมา 

- ถังความรู้ที่จัดท าเพ่ือ
น าไปใช้ (KM by 
Actions) 
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Model “ปลาทู” “คุณอ านวย” 
Knowledge 
Facilitator 

Knowledge 
Practitioner 

“คุณกจิ” 

“คุณเอือ้” 
Chief 
Knowledge 
Officer : CKO Knowledge Assets 

ส่วนหาง สร้างคลงัความรู้ 

เช่ือมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT 

“สะบดัหาง” สร้างพลงัจาก CoPs 

 

Knowledge Vision 

ส่วนหัว ส่วนตา 

มองว่าก าลงัจะไปทางไหน 

ต้องตอบได้ว่า “ท า KM ไปเพือ่อะไร” 

Knowledge Sharing 

ส่วนกลางล าตวั ส่วนที่เป็น “หัวใจ” 

ให้ความส าคญักบัการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ช่วยเหลอื เกือ้กูลซ่ึงกนัและกนั (Share & Learn) 

KV KS KA 
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วิสัยทัศน์ร่วมกัน 

ลูกปลาทูมีอิสระ ในการคิด แสดงความคิดเหน็และการปฏิบัต ิ 

ไหวไหมให้เราช่วย 

หมดแรง 

แม่ปลาทูน าลูกๆ ไปยังแหล่งอาหาร 
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สรุปวิธีการจัดการความรู ้

ความรู้ชัดแจ้ง ที่มีอยู่เช่น
ในต ารา ฯลฯ 

ความรูฝ้ังลึกที่มีอยูใ่น

ตวัของบางคน 

จดัการถ่ายทอดใหบุ้คคลอ่ืนรู ้

และน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบั  

งานของตนและของหน่วยงาน 
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Knowledge 
Management 

การจัดการความรู้ ต้องท าให้ถูกที่ถูกทาง 
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การบริหารจัดการเพ่ือให้ “คน” ท่ีต้องการใช้ความรู้ 
ได้รับความรู้ที่ต้องการใช้ ในเวลาที่ต้องการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท างาน 
 

Right   Knowledge 

Right   People 

Right   Time 
(Source: APQC) 

การจัดการความรู้ 
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วงจรความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model) 

( อ้างอิงจาก : Nonaka & Takeuchi ) 

Socialization Externalization 

Internalization Combination 

ความรู้ท่ีชดัแจ้ง  
(Explicit Knowledge) 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง  
(Explicit Knowledge) 

ความรู้ท่ีฝงัอยู่ในคน (Tacit Knowledge) 

ความรู้ท่ีฝงัอยู่ในคน 
(Tacit Knowledge) 
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แนวคิด “การจัดการ” ความรู ้

รวบรวม/จัดเก็บ น าไปปรับใช้ 

เข้าถึง 
ตีความ 

ความรู้เด่นชัด 
Explicit 

Knowledge 

Access/Validate 

store 
apply/utilize 

เรียนรู้ 
ยกระดับ 

เน้น 2 T 
Tool  &  Technology 

ความรู้ซ่อนเร้น 
Tacit 

Knowledge 

สร้างความรู ้
ยกระดับ 

มีใจ/แบ่งปัน 

เรียนรู้ร่วมกัน 

Create/Leverage 

Care & Share 

       

เน้น 2 P 
People  &  Process 

Capture& Learn 
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องค์ประกอบส าคญัของวงจรความรู้ 
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เช่น  

1. จัดประชุม อบรม สัมมนา 

2. จัดให้มีการศึกษาดูงาน หรือศึกษาจาก Best Practice 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (เปิดใจ รับฟัง เคารพความคิดเห็น) ระหว่าง 

– บุคคลในหน่วยงาน (เช่น มุมกาแฟ/มุมพบปะพูดคุย) 

– บุคคลนอกหน่วยงาน (เช่น เชิญมาเล่าเรื่องสู่กันฟัง) 

4. จัดให้มีมุมหนังสือ/ห้องอ่านหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์ /สื่อรูปแบบอ่ืน               
เช่น VCD/Internet  

5. สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ตลาดนัดความรู้  

เครื่องมือการจัดการความรู้  (KM Tools) 
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เครื่องมือในการปฏิบัติ 

• ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP) 

• การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs) 

• การเสวนา (Dialogue) 

• ฐานความรู้บทเรียนจากความส าเร็จ (Lesson Learned 
and Best Practice Databases) 
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เครื่องมือในการปฏิบัติ (ต่อ) 

• การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review, AAR) 
• แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence) 
• การเล่าเรื่อง (Story Telling) 
• เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 
• เวทีถาม- ตอบ (Forum) 
• การทบทวนก่อนการปฏิบัติ (Before Action Review, BAR) 
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กระบวนการจัดการความรู้   

(Knowledge Management Process : KMP) 
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 

ความรู้นัน้ท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

57 



  ท าอย่างไรให้กระบวนการจัดการความรู้ “มีชีวติ” 

คน  ต้อง “อยาก” ท า 
คน ต้องมีทรัพยากรที่จ าเป็น (เครื่องมือ ฯลฯ) 
คน ต้องรู้ว่าท าอย่างไร (ฝึกอบรม, เรียนรู)้ 
คน ต้องประเมินได้ว่าท าได้ตามเป้าหมายหรือ 
  ท าแล้วได้ประโยชน์หรือไม่ 
คน  ต้อง “อยาก” ท า และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
  (มีแรงจูงใจ) 

• รู้ว่าจะท าอะไร 
• ท าแล้ว ตัวเอง 
  ได้ประโยชน์อะไร 
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  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
• ผู้บริหารต้องเข้าใจและให้การสนับสนุน 
• บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
• ต้องมีการสื่อสารอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
• การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เข้ากับพฤติกรรมและการท างาน 
• ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้และ

การใช้เทคโนโลยีให้เป็น 
• มีแผนงานชัดเจน (กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา) 
• มีการประเมินผลการด าเนินการโดยต้องใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
• มีการสร้างแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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Care & Share /  Give & Grow 

 การจัดการความรู้               การจัดการความสัมพนัธ์ 

Share & Shine (อิ่มเอมใจ) 61 



เราจะเร่ิมต้นที่ตรงไหน เพ่ือให้สามารถเริ่มได้ทันที 

เราจะท าอย่างไร ให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (การท างาน) 
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หน่ึงประเดน็หน่ึงบทเรียน 
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OPL คืออะไร...ท าอย่างไร... 
• การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ  ประสบการณ์จากบุคคล ผ่านบทเรียนหนึ่ง

ประเด็น 
• เครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ผ่านการจดบันทึก เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน สื่อสาร

ระหว่างกัน  ในระยะเวลาอันสั้น 
• เป็นความรู้ที่เน้นรูปภาพ หรือข้อความสั้น กระชับ  เรียนรู้ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว 
• เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ช่วยในการค้นหาผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องต่างๆ 
• เป็นเครื่องมือของ กระบวนการจัดการความรู้ (KMP)  

–บ่งชี้ สร้าง สะสม กลั่นกรอง จัดเก็บ น าไปใช้  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้   
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I  can not do it.  ฉันท าไม่ได้  1 

 I am not sure. ฉันไม่แน่ใจ    
2 

I will try. ฉันจะลองท า 3 

 I can do it.  
    ฉันสามารถท าได ้ 

4 

5  I did it. 
ฉันท าแล้ว 

ความท้าทายเมื่อจะท า OPL 
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ประเภทองค์ความรู้ OPL 
01 ความรู้พื้นฐาน (เน้นหลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน  ได้จากเอกสารต ารา แหล่ง
อ้างอิงหลายท่ี เพื่อนมาเรียบเรียงให้ง่ายต่อการเข้าใจ ถึงแก่นแท้) 
02 ความรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (เป็นการน าทฤษฎีหลักการไป
ปฏิบัติแล้ว น าความรู้ที่ได้มาเขียน + เทคนิค ทักษะท่ีต้องปฏิบัติ/พึงระวัง / จุด
ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ) 
 - ข้อปฏิบัติ (Do) และ ข้อห้ามปฏิบัติ (Do not) 
 
03 เทคนิค ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ / อุปกรณ์  
 - การติดตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม... 
          - การค้นหาต าแหน่งที่ตั้งโดยใช้เครื่อง GPS 
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ประเภทองค์ความรู้ OPL 

04 การปรับปรุงประบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
(เป็นหัวข้อความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบโจทย์ในเรื่อง...... 
 - เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการบริการ 
 - ลดของเสีย 
 - ลดเวลา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ แต่ได้ผลดีหรือดี
กว่าเดิม   
 - ลดความสิ้นเปลือง ลดการใช้แรงงาน 
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ประเภทองค์ความรู้ OPL 
04 การปรับปรุงประบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 - ลดข้อผิดพลาด ลดการท างานซ้ าซ้อนกัน   
 - ลดการท าซ้ า (เพราะแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ)  
 - เพิ่มความง่าย สะดวกในการปฏิบัติ 
 - ลดการรอคอย (คอยการตรวจสอบ คอยการตัดสินใจ 
คอยเพราะรอให้อีกขั้นตอนหน่ึงเสร็จก่อน)  
          - ลดเวลาการหาเอกสาร (หาหนังสือราชการไม่เจอ....) 
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ประเภทองค์ความรู้ OPL 
05  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการบริการ 
 - เพิ่มราคาผลิตภัณฑ์ด้วยต้นทุนเดิม =  เพิ่มก าไร 
 - การเพิ่มอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์ 
          - การยืดอายุการใช้งาน (Self life นานขึ้น) 
          - การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่าย แล้วลูกค้า/
ผู้รับบริการพึงพอใจ  (ยินดีที่จะซ้ือ/พอใจในการจ่าย แม้ราคาจะสูงขึ้น) 
          - การเบิกจ่าย/การสมัครแบบออนไลน์ 
 - การท าให้สารสนเทศเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา anytime anywhere  
           - การเอาระบบ E – ticket , E – learning , E- Commerce, E- 
Banking, …. 
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ประเภทองค์ความรู้ OPL  (ปี งป.63) เพิ่ม 

06  การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ์
07 การใช้ applications ส าเร็จรูป/สร้างเอง  
    เพื่อเพิ่มปรับปรุงหรือประสิทธิภาพ 
    กระบวนงานหลัก 
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พนัธกิจ/วิสยัทศัน์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

กลยทุธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

Desired State of KM Focus Areas 

ความรู้ที่ส าคญัต่อองค์กร 
-  ความรู้เกี่ยวกบัลกูค้า 
-  ความสัมพนัธ์กับผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ 
-  ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสัง่สม 
-  ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 
-  ความรู้เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ และบริการ 
-  ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร 
-  ฯลฯ  

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การวดัผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวลั 

(Recognltion and Rewards) KM Action Plans 
(6-step model) 

Change Management Process 

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ 
(Process 

Tools) 

การสือ่สาร 
(Communication) 

การเตรียมการ 
และปรับเปลีย่นพฤติกรรม
(Transltion and Behavior  

Management) 

World-Class KM 
Environment 

ปัญหา 

เป้าหมาย 
(Desired 

state) 

(Work process) 

(ขอบเขต KM) 

(เป้าหมาย KM) 

(แผนการจดัการความรู้) 

1 

2 3 
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งานของฝ่ายอ านวยการ 
• ธุรการ  : งานสารบรรณ / พธิีการทางศาสนา/ จัดเลีย้ง
บริการ 

• ก าลังพล : การจัดท าตัวชีว้ดั/ สิทธิก าลังพล/ การพฒันา
ก าลังพล/ เคร่ืองราชฯ/ การจัดท าค าสั่ง......ฯลฯ/ เงนิบ าเหน็จ
บ านาญ กบข./ เงนิค่าเส่ียงภยั/ เหรียญความสามารถ/ การ
จัดท าแผน Happy workplace ฯลฯ)  

• ส่งก าลังบ ารุง : ให้ดูวงรอบการส่งก าลังบ ารุง หรือเน้นการ
จัดหา การจ าหน่าย การจัดท า NSN, Catalog 
Number, ฯลฯ   
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งานของฝ่ายอ านวยการ 
• โครงการและงบประมาณ (งานด้านยุทธการ การฝึก การ
จัดท าแผน.....การจัดท าค าของบประมาณ / การติดตาม
งาน)  

• กรรมวธีิข้อมูล (การใช้ tools ใน Microsoft 
office/ windows, Cyber, Outlook, 
Applications..), การเช็ค Hardware,การใช้ 
Software, การฝึก P-ware, การเขียน Website, 
การเป็น Admin….. 

• การเงนิ (การจัดท าการเบกิ...../การผลักใช้ ....            
การบริการด้านการเงนิให้กับก าลังพลหน่วยอย่างไร) 
นวตักรรมการเงนิ/การธนาคาร / การจ่ายภาษีเงนิได้ 
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ปัญหา รากปัญหา 

การประเมินผล 

ผลลัพธ์ 

น ามาปรับปรุง/
เขียนคู่ มือการ
ปฏิบัติงาน 

PDCA 
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- ท าให้เกิด................. 
- ช่วยส่งเสริม............ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในด้าน............ 
- ช่วยลดของเสีย............... 
- มีขั้นตอนการปฏิบัติท่ี................ 
- มีแบบแผนในการปฏิบัติ.......... 
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กระบวนการจัดการความรู้  VS  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

        KM Process         Change Process 
1. การบ่งช้ีความรู้ 1. การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 2. การส่ือสาร 

3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 3. กระบวนการและเคร่ืองมอื 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 4. การเรียนรู้ 

5. การเข้าถึงความรู้ 5. การวดัผล 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ 6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวลั 

7. การเรียนรู้ 

(ที่มา สถาบันเพิ่มผลผลิต) 90 
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Hand Head Heart 

 การจัดการความรู้จะประสบผลส าเร็จได้ 
กต่็อเมื่อเรา..... 

92 
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