
น.ท.อนิวัตร ปัสสาโก
๑๙ เม.ย.๖๒

การจัดการความรู้
เพื่อมุ่งสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง

Knowledge Management to High Performance 
Organization
(KM  - HPO)



วัตถุประสงค์ของการบรรยายความรู้

น ำหลักกำรของ KM ไปใช้ในกำรตอบแบบประเมินกำร
จัดกำรควำมรู้ของแต่ละหมวด (KMA) ได้อย่ำงเหมำะสม 
บนพ้ืนฐำนของควำมเข้ำใจของเหตุ –ที่มำ-ผล-ผลลัพธท์ี่ได้ 
เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนเป็นไปอย่ำงมีแบบแผน

 สร้ำงควำมเข้ำใจในเช่ือมโยงของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้

กบักระบวนกำรปฏบิัติงำนให้เป็นสิ่งเดียวกนั

มีมุมมองกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้  กบักำรพัฒนำคน เป็น

เร่ืองเดียวกนั ท ำด้วยกนั พร้อมกนั ได้รับผลลัพธด้์วยกนั



กำรเรียนรู้  เป็นสิ่งที่ท ำให้มีกำรปรับตัวเข้ำกบั

สิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้



องคก์ารใดท่ีมีการเรียนรูที้่ดี ท่ามกลางกระแสของการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถปรบัตวัได้

TQM

Reengineering

LO



...การจัดการความรู้ในองค์กร...
 ความรู้ (Knowledge) หมายถึงประสบการณ์จริงที่เกิดจากการเห็นจริงและได้

ลงมือปฏิบัติ
 การเรียนรู้ (Learning) กระบวนการในการหาและสั่งสมความรู้ ทักษะ และ

ความถนัด
 ความรู้ (Knowledge) เกิดจากการรู้ (Knowing) คือ...
รู้ว่าอะไรคืออะไร (Know-What)
รู้ว่าท าอย่างไร (Know-How)
รู้ว่าเพราะอะไรถึงท าอย่างนั้นอย่างนี้ (Know-Why)
รู้ว่าท าเวลาใด (Know-When)
รู้ว่าต้องถามใครถ้าเกิดปัญหา (Know-Who)



ความรูใ้น
กระดาษ

Body of 

Knowledge

ความรูใ้นคน

Process 

of Knowing

ความรูใ้น
เครอืขา่ย

Learning

Community



สว่นที ่1 
เนน้การจดัระบบ

Body

Of

Knowledge



ฝึกการใชส้มอง 
ท ัง้สองฝั่ง

เหตผุล เหตปุจัจยั

Dialogue

Storytelling

Discussion

Problem-solving

วเิคราะห ์สงัเคราะห์ จนิตนาการ ความรูส้กึ

สว่นที ่2 
เนน้การจดักระบวนการ

Process

of

Knowing



มคีวามสนใจใน
เรือ่งเดยีวกนั
 มปีญัหารว่มกนั
 แสวงหาบางอยา่งรว่มกนั

มเีรือ่งทีจ่ะแบง่ปนั
 ประสบการณ์
 ประเด็นความส าเร็จ
 เทคนคิการแกป้ญัหามคีวามสมัพนัธท์ ีด่ ี

 สนทิสนม คุน้เคย
 ไวเ้นือ้เชือ่ใจ
 รูส้กึปลอดภยั

สว่นที ่3 เนน้การสรา้ง CoPs
Community of Practices คอืที่ๆ  คนหลายๆ คนมารวมตวักนัเป็นชุมชน

CoPs จะเกดิไดต้อ้งอาศยั 3 องคป์ระกอบหลกั



Knowledge Level

ข้อมลู.......สารสนเทศ..........ความรู้...........ปัญญาปฏิบติั
Data Information Knowledge     Wisdom

สังเคราะห์
เปรียบเทยีบ 
เช่ือมโยง น าไปใช้ให้เช่ียวชาญ/

พฒันาต่อยอด

















LO คืออะไร

 องค์กรแห่งการเรียนรู(้Learning Organization: LO)

กระบวนการของการปรับปรุงการกระท าด้วยความรู้ ความเข้าใจที่ดีกว่า

Peter M. Senge ให้นิยามไว้ว่า

- ที่ๆบุคลากรไดข้ยายความสามารถอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่
ปรารถนา

- ที่ซึ่งใส่ใจและให้ความส าคัญกับแบบแผนความคิดใหม่ๆและการ
พัฒนาต่อยอดความคิด

- ที่ซึ่งแรงบันดาลใจเป็นอิสระ

- ที่ซึ่งบุคลากรมีการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องและรู้ที่จะเรียนรู้รว่มกันอย่าง
ต่อเนื่อง



“องค์การเรียนรู้ผ่านกลุ่มบุคคลที่เรียนรู้ การเรียนรู้ของ         

แต่ละคนไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เกิดการเรียนรู้ในองค์การ

ขึ้น แต่การเรียนรู้ขององค์การจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อบุคคลมีการ

เรียนรู้เท่านั้น"

Peter M. Senge ได้กล่าวว่า



องค์กรใดจะเป็น LO ?
พิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ส่วน

LO (learning Organization) องค์กรของการเรียนรู้
OL (Organizational Learning) กระบวนการเรียนรู้ในระดับ

องค์กร
OK (Organizational Knowledge) องค์ความรู้หรือความรู้ที่

ส าคัญและจ าเป็น
KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้ 



ท าไมตอ้งเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(LO)

องคก์รแหง่การเรยีนรูแ้ละบรหิารความรู ้ดร.วรภทัร ์ภูเ่จรญิ (พมิพค์ร ัง้ท ี ่1 มกราคม 2549)

- เพราะมีความได้เปรียบเหนือคูแ่ข่งอย่างถาวร
- เป็นองค์กรอมตะ เจริญเติบโต และยั่งยืน
- บุคลากรสนุกสนาน มีความสุขอยากมาท างาน

แบบเดมิๆ นา่เบือ่  อกศุลจติ อกศุลจติ



การตดิต ัง้  LO  ในองคก์ร

LO เสมอืนการปลกูตน้ไม้

ความร ู้

ความร ู้

ความร ู้



วนิยัการเรยีนรูข้อง Peter Senge

มวีสิยัทศันร์ว่ม

(Shared Value)

มกีารเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทมี
(Team Learning)

การคดิอยา่งเป็นระบบ

(Systems Thinking)

ระบบการคดิ 
(Mental Model)

ความเชีย่วชาญ
เฉพาะบคุคล 

(Personal Mastery)



LO: Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้

Sheared 
Vision

Mental 
Model

Team 
Learning

System 
Thinking

Personal 
Mastery

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
Common Idea & Direction

ไม่ยึดติดกรอบคิดเดิม

My premises about 

how the world work

การคิดอย่างเป็นระบบ
คาดคะเนด้วยเหตุผล

การสนใจใฝ่รู้
ตลอดเวลา

Self Management

เรียนรู้กนัทัง้ทีม/
พฒันาเป็นองคร์วม
Thinking together



วินัยการเรียนรู้ของ Peter Senge
1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล (Personal Mastery)

- คนในองค์กรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง

2. ระบบการคิด (Mental Model)
- ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ วุฒิภาวะที่ได้จากการสั่งสม
ประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ท าให้บุคคลนั้นๆ มี
ความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม



วินัยการเรียนรู้ของ Peter Senge

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ของคนในองค์กร  ให้สามารถ

มองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน

4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) ของ  สมาชิกในลักษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็น

เป้าหมายส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กันอย่าง

สม่ าเสมอ    

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ของคนในองค์กร มี กันเป็นระบบ

โดยรวม(Total System) ได้ อย่างเข้าใจแล้วสามารถ มองเห็นระบบย่อย

(Subsystem) ท่ีจะน าไปวางแผนและด าเนินการท า ส่วนย่อยนั้นให้เสร็จทีละส่วน



ความเกีย่วขอ้งของ  KM  กบั  LO

KM  =  KV + KS + KA

LO  =  SV + TL + LP

CoPs KF

ที่มา  ดร. ประพนัธ ์ ผาสุขยืด



สรุปองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้  มี 5 องค์ประกอบ 

การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และการเรียนรู้
ระดับองค์การ
2. ประเภทของการเรียนรู้  ได้แก่  การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้จากการ
คาดการณ์ การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3. ทักษะการเรียนรู้  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ

- บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)
- แบบแผนทางความคิด (Mental Model)
- การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
- การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
- การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
- การสนทนา/แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์อย่างแบบมีแบบแผน (Dialogue)



การจดัการความรู ้(Knowledge Management) ในองคก์ร

การจดัการความรู ้

1. หาความรูท้ ีจ่ าเป็น

วเิคราะหจ์าก
วสิยัทศัน์

เร ือ่งส าคญัเรง่ดว่น

ปญัหาขององคก์ร

2. จดัการความรู ้
(Management )

3. ท าใหเ้กดิวงจรเรยีนรู ้
(Learning Cycle )

ผลกัดนัใหน้ า
ความรูไ้ปใช้

น าความรูไ้ปใช้

น าความรูท้ ีไ่ด(้รวม
ปญัหาและ

อปุสรรค) เก็บเขา้
คลงัความรู ้



ผลกัดนัใหน้ า
ความรูไ้ปใช้

น าความรูไ้ปใช้

น าความรูท้ ีไ่ด ้
(รวมปญัหาและ
อปุสรรค) เก็บ
เขา้คลงัความรู ้

ความรูช้ดัแจง้ 
(Explicit Knowledge)

เชน่ บทความหนงัสอื เทปเสยีง 
วดิโีอ ฯลฯ

ความรูท้ ีอ่ยูใ่นคน
(Tacit Knowledge)

เชน่ ทะเบยีนผูเ้ชีย่วชาญในดา้น
ตา่งๆ

การท าใหเ้กดิวงจรเรยีนรู ้(Learning Cycle)

• กอ่นท างาน
• ขณะท างาน
• หลงัจบการ
ท างาน

คลงัความรู ้

1

2

3

4



ท าความเขา้ใจข ัน้ตอนปฏบิตังิานและพจิารณาประยกุตก์บั KM

 ใชห้ลกัการ PDCA ท าความเขา้ใจ และพจิารณาประยกุตก์บั KM 

ความรูท้ ีจ่ าเป็นตามเป้าหมาย

ใชค้วามรูใ้นการลงมอืปฏบิตั ิ

ใหบ้รรลตุามเป้าหมาย

ตรวจสอบวา่ปฏบิตับิรรลตุามเป้าหมาย

น าความรูท้ ีไ่ด ้

ไปจดัการตามระบบ 

หรอืกลบัไปวางแผน

เพือ่ใหไ้ดค้วามรู ้

ทีต่อ้งการ



การจัดการความรู้ของ วศ.ทร. 
ควรมุ่งเน้น (Focus) ที่อะไร

 ต้องมุ่งพัฒนาคนท างาน/กลุ่มคนท างานใช้ความรู้ ที่หมั่นฝึกฝนการท างาน
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
CoP
Technology Knowledge (ความรู้เชิงเทคโนโลยี)
Managerial Knowledge  (ความรู้เชิงการบริหาร)

 มุ่งเน้นการสร้างวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) / นวัตกรรม
เท่าที่จะท าได้ ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และความสามารถในการให้ค าแนะน า               

(เป็นที่ปรึกษาของครู)
 ปรับปรุงการใช้ ICT เพื่อความรวดเร็วและมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ



ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จาก KM (Output)
KM ช่วยในการพัฒนาต่อยอดทักษะในการแก้ปัญหาของหน่วย

โดยการรวบรวมประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยสิ่งที่จะได้คือ 
วิธีการท างานที่ดี ถูกต้อง เป็นเลิศ
กฎเกณฑ์การท างานอย่างมีแบบแผน
วิธีการใช้เอกสารส าคัญประกอบการท างาน (Reportsitory)
แหล่งความรู้ (Knowledge Portal) 
รายชื่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญ (Contacts)

 ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ ท างาน แก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจ



ผลประโยชนร์ะยะยาวที่จะได้จาก KM (Outcome)

• คนท างานใช้ความรู้จะพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) คือ ทุกคนมีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา/เชี่ยวชาญ (Personal Mastery) 

• ท าให้หน่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

• สร้างนวัตกรรมหรือการพัฒนาที่ก้าวกระโดด                          
มีความสามารถในเชิงการแข่งขัน (เทียบเคียงหน่วยงานอ่ืน)



แผนภาพกระบวนการการจัดการความรู้

ความร ูจ้ากทีม

ประสบการณ์

และการปฏิบติั

สรา้งความร ูย้กระดบั

เรยีนร ูร้ว่มกนั

รวบรวม ตีความ จดัระบบ เขา้ถึง

มีใจแบ่งปัน

น าไปปรบัใช้



การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Share & Learn) รว่มกนั

ถา่ยทอดและ
แลกเปลีย่นความรู ้

เพือ่สกดัความรูอ้อกมา

ถา่ยทอดและ
แลกเปลีย่นความรู ้

เพือ่สอน/
พฒันาคนอืน่

ดงึความรูท้ ีม่อียูเ่ดมิ
ออกมา

น าความรูเ้ดมิไปใช้

เพือ่สรา้งความรูใ้หม่
ใหเ้พิม่ข ึน้



เครือ่งมอื/วธิกีารในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใน วศ.ทร.

ชุมชนนกัปฏบิตั ิ(CoP)

การเลา่เร ือ่ง (Story Telling)

การเสวนา (Dialogue)

 การประชุม (Meeting)

อืน่ๆ (Other)

เครือ่งมอื/วธิกีารเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 การสมันาเรือ่งความรู ้

ตา่งๆ (Knowledge 

Forum)

 อืน่ๆ (Other)

บนัทกึ

เลา่/พดูคยุ

 การบนัทกึความรูบ้ทเรยีนและ

ความสาเร็จ (Lesson Learned)

 การบนัทกึภาพและเสยีง

(Pictures & Movies)

 OPL, บทความและ อืน่ๆ 

ปรกึษา/ขอความ
ชว่ยเหลอืจากผูรู้ ้

 การใชท้ ีป่รกึษา

หรอืพีเ่ล ีย้ง 

(Mentoring 

System)

 อืน่ๆ (Other)

น าเสนอ
ผลงาน



การแบง่ปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น วศ.ทร. เกดิไดจ้าก

ปจัจยัหลกั
ของการ

แบง่ปนัและ
แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

มเีป้าหมาย
ชดัเจน

มผีูน้ าเป็น
แบบอยา่ง

มสีรา้ง
เครอืขา่ย
ผูป้ฏบิตั ิ

ม ี
วฒันธรรม
องคก์ร
เหมาะสม

มกีาร
จดัการ

ความรูท้ ีใ่ช้
ในงาน
ประจ าวนั

ได้

มสีรา้ง
แรงจงูใจ
เหมาะสม

6 ปจัจยัหลกัของการแบง่ปนั

และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้



วศ.ทร. มอีงคป์ระกอบหลกัของการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Knowledge Sharing)

มสี ิง่อานวยความสะดวกทีช่ว่ย

ใหก้ารแบง่ปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

คน
(People) มคีนทีม่ปีระสบการณ์มาเลา่

และแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

เชน่ ดา้น CBRN ดว้ยความ

ต ัง้ใจมุง่ม ัน่

มสีถานทีแ่ละบรรยากาศทีด่ ี

และเหมาะสมในการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

- พืน้ทีต่ ัง้หนว่ยโลง่ โปรง่ 

สบาย ไมค่บัแคบแออดั 

สถานที ่(Process) สิง่อ านวยความสะดวก 
(Infrastructure) 



วศ.ทร. มีเทคนิคที่สนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้

วิธีการที่ วศ.ทร. ได้น ามาใช้ในองค์การเพื่อให้บุคคลใน
องค์การมีการเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ที่
ส าคัญ (ทางการและไม่เป็นทางการ) ได้แก่

• การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ACTION LEARNING
• มีแหล่งมาตรฐานอ้างอิง BENCHMARKING
• มีการสอนงาน COACHING
• มีระบบพี่เลี้ยง MENTORING
• การส่งต่องาน/แฟ้มงานเพื่อการพัฒนาสานต่อ PORTFOLIO





วศ.ทร. ไดพ้ฒันา KM เพือ่การปรบัปรงุองคก์รอยา่งไร

 มกีารตรวจสอบ KM วา่ตอ้งเชือ่มโยงกบั Vision/Mission หรอื 

Organizational goals รวมถงึทบทวน Vision/Mission KM

 มกีารตรวจสอบ KM Process ใหค้รบวงจรและหมนุตลอดเวลา

 KM process ตอ้งเป็น Systematic approach (Definable, 

Repeatable, Measurable and Predictable)

 มุง่สรา้ง KM ทีฝ่งัเขา้ไป(Embedded)ในระบบงานประจ าอยา่ง

ท ัว่ถงึ 

 ม ีInfrastructure และ Culture ทีส่นบัสนนุโดย ผบ.ชา เป็น

แบบอยา่งทีด่ ี

 สรา้งก าลงัพลในองคก์รให้ “เห็นประโยชน”์ และ “อยากท า” KM



งานบรรลุเป้าหมาย
มีการก าหนด

เป้าหมายของงาน

การควบคุมคุณภาพ (QC)
ประกันคุณภาพ (QA)
เทคนิค 5 ส
ก าหนด KPI ใน St.
วงจร PDCA
การควบคุมภายใน
+  การสวัสดิการภายในที่เอื้อต่อคุณภาพ กพ. 
+ การจัดการความรู้ (KM)

วิธีการ/เครือ่งมือ/เทคนิคอ่ืนๆ

เป้าหมาย



นโยบาย ผบ.ชา ทีต่ ัง้เป้าใหว้งจรการจดัการความรู ้(KM) ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งและย ัง่ยนื

ท าความเขา้ใจ
ภารกจิของ
องคก์ร

ระบสุ ิง่ท ีอ่งคก์รเกง่                   
(Key Org. Knowledge)

พฒันาความเกง่ให้
เป็นจดุแข็งของ

องคก์ร

มุง่พฒันาองคก์รใหเ้ป็นเลศิ และ
ปรบัตวัไดท้กุสถานการณ์

KM







KM Process  : กระบวนการจัดการความรู้
Leibowitz ได้เสนอแนะแนวทางดังนี้   (น าไปเสริมจากทฤษฎีแรก)

1. Identify: ระบุความรู้ที่เป็น Core competency ขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์หรือ Core Business และ competency รายบุคคลที่จ าเป็นต่อภารกิจและ 
Gap ของความรู้

2. Capture:  แสวงหาความรู้ การสร้างเครือข่าย  การเปลี่ยน Tacit เป็น Explicit การ
รวบรวมกรณีศึกษา อบรม สัมมนา เป็นต้น เพื่อปิด Gap นั้น

3. Screen:  คัดกรองความรู้ ความรู้ที่ได้มาอาจเป็นแค่ขยะความรู้ ประเมินคุณค่าดูว่า
ขัดแย้งกันเองไหม เป็นความรู้ที่แท้จริงหรือลอกกันมา

4. Store: จัดเก็บความรู้เป็นฐานความรู้ขององค์กร

5. Usage:  การน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา สร้างประสิทธิภาพประสิทธิผล

6. Create: การต่อยอดความรู้ พัฒนาความรู้เฉพาะด้านขององค์กร





ต้องแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่าง

กระบวนการจัดการความรู้ - กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

วสัิยทัศน์/ พนัธกจิ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ /

กลยุทธ์/ กระบวนงาน

ขอบเขต KM

เป้าหมาย 
(Desired State)

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ
(Process &Tools)

การฝึกอบรม -
การเรียนรู้

(Training & Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and 
Reward)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
(Transition and Behavior

Management)

กระบวนการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้     
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)7. การเรียนรู้ (Learning)

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร
เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง
เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร
เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง

ความรู้นัน้ท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่

ความรู้นัน้ท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไรจะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไรจะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

กระบวนการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้     
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)7. การเรียนรู้ (Learning)

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร
เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง
เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร
เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง

ความรู้นัน้ท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่

ความรู้นัน้ท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไรจะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไรจะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร











ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้น า
- CEO เอื้อ สนับสนุนทรัพยากร
- CKO เอื้อ สนับสนุนวิชาการ ประสาน กระตุ้น เสริมสร้าง
แรงจูงใจ ติดตามผล โดยเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์
- KM Team อ านวย ประสานความร่วมมือ ติดตามประเมินผล
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

- หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญ เห็นคุณค่า



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

2. กระบวนการจัดการความรู้
- KV ชัดเจน แสดงให้เห็นความส าคัญ จ าเป็น เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายของ
องค์กร

- KS ชัดเจน เนียนไปกับเนื้องาน

- KA มีการจัดการทั้ง TK และ EK

Knowledge

Vision (KV)

Knowledge

Sharing (KS)

Knowledge

Assets (KA)

KM
ไม่ท ำไม่รู้





ความรูแ้ละการจดัการความรู ้

1. คน้หา 
K. Identify

2. สรา้งและแสวงหา
K. Creation &  

Acquisition

3. จดัใหเ้ป็นระบบ 
K. Organize

4. ประมวลกล ัน่กรอง 
K. Codification &

Refinement

5. เขา้ถงึ 
K. Access

6. แลกเปลีย่น
K. Sharing

7. เรยีนรู ้
K. Learning

โมเดลของสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาติ

กระบวนการและรปูแบบการจดัการความรู ้

โมเดลปลาทู

K. Vision
K. Sharing

K. Assets

ประพนธ์  ผาสุขยดื (2548)



























กรอบแนวทางเพือ่การจดัการความรูข้อง วศ.ทร. ปี งป.๖๒  

 ทบทวนผลการด าเนินการปี งป. ๖๑

 ทบทวนแผนแม่บทการจดัการความรู ้ทร. ปี ๕๗-๖๐  (หา Gap)

 นโยบาย ทร. ปี ๖๒

 ถอดแผนแม่บทการจดัการความรูข้อง ทร. (ฉบบัร่าง) มาจดัท าแผนการจดัการ

ความรูข้อง วศ.ทร. ปี งป. ๖๒

 ด าเนินการตามแผนการจดัการความรู ้(การติดตาม/ก ากบั)

 ท าการประเมินผลการจดัการความรูปี้ ๖๒ (อะไรยงัขาดบกพร่อง) 

 สรุป เอาหลกัการไปประยุกตใ์นการเขียนตอบค าถามตามหวัขอ้ประเมิน 

KMA ทั้ง 7 หมวด

 เอกสารแนบหรือหลกัฐานใหร้ะบุ เช่น ผ.๑-๑/  ผ. ๓-๓
 ถ่ายรูป (Capture)/ Copy





การแถลงนโยบาย จก.วศ.ทร.
๒ ต.ค.๖๑

ณ ห้องประชุม วศ.ทร. ๑



นโยบาย จก.วศ.ทร.

ความถูกต้องของเครื่องแต่งกาย ทรงผม
การแต่งกายชุดกีฬา  กางเกงวอร์ม ทร.แจก /เสื้อของหน่วย

 เน้นย้ าการปฏิบัติตามวินัยทหาร ความรับผิดชอบต่อตนเอง
การดูแลรักษาสุขภาพ + การป้องกันโดยการใช้ PPE
 ไม่ท าให้เกิดความแตกความสามัคคี
ห้ามก าลังพลยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ห้ามใช้เวลาราชการไปหาความสุขส่วนตัว
การให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น



นโยบาย จก.วศ.ทร.

การเสริมสร้างขีดสมรรถนะ ไปพร้อมกับ
ภารกิจหลักอย่างคู่ขนานและมั่นคง
กองและแผนกต่างๆ รวบรวมความคิดเห็น 
ว่าต้องการให้ วศ.ทร. มีการพัฒนา/มี
ทิศทางอย่างไร (Bottom up)

ก าลังพลไม่สร้างภาระหนี้สิน 



นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 
ประจ าปี งป.๖๒



ความมุ่งหมายโดยรวม

ด ารงจุดมุ่งหมายในการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ทร.
“เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทน าในภูมิภาค 

และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” 

บทบาทหลักของ ทร.
 การปฏิบัติการทางทหาร

 การรักษากฎหมายและการช่วยเหลอื

 กิจการระหว่างประเทศ

 ยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี : การสร้างก าลังรบที่เหมาะสม พร้อมปฏิบัติการ Two 
Oceans and Three Areas, OOAAA



แนวคิดการปฏิบัติงาน

 การเผชิญกบัภยัรูปแบบใหม่ มีแนวโนม้ให ้ทร. มีบทบาททีต่อ้ง

เปลีย่นแปลงไป จึงตอ้งพรอ้มเผชิญทั้งภยัรูปแบบเดิมและแบบ

ใหม่

บทบาทของ ศรชล. ทีถู่กจบัตามอง เมือ่เทียบกบั กอ.รมน.

ภายใตแ้นวคิดใหม่ “ ดีอย่างเดียวไม่พอ ตอ้งกลา้ทีจ่ะ

เปลีย่นแปลงใหท้นัสมยั : Stop the past, Start the 

New
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ค่านิยม ทร.
oการพทิกัษร์กัษาและเทิดทูนสถาบนัฯ

oสนบัสนุนการปฏิบติังานตามนโยบายส าคญัของรฐับาล และ 

คสช.

oด าเนินงานตามการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตรช์าติและสรา้ง

ความปรองดอง (ป.ย.ป.)

oพฒันา นขต.ทร. สามองคฯ์  และการบริหารจดัการ

o เป็น”กองทัพเรือทีป่ระชาชนเชือ่มัน่และภาคภมูใิจ”



นโยบายของ ผบ.ทร.
o ดา้นองคบุ์คคล  ๕ ข้อ

“ จติใจทีเ่ขม้แข็งและดีงาม ลว้นอยู่ในร่างกายทีส่มบรูณ”์
o ดา้นองคว์ตัถุ   โครงการเร่งด่วน ๔ โครงการ

“ก าลงัรบตอ้งมขีีดความสามารถสมบรูณใ์นตัวเอง”
o ดา้นองคย์ุทธวธีิ ๘ ขอ้

“ สปิริต นักรบชาวเรือ”
o ดา้นการบริหารจัดการ ๒ ขอ้

“ มโีครงสรา้งก าลงัรบทีเ่หมาะสม ยกระดับการบริหารจัดการ           
ทีโ่ปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และมคุีณธรรมและจริยธรรม”
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นโยบายของ ผบ.ทร. ด้านองค์บุคคล
๑. การเสริมสร้างความจงรักภักด ี“ปกป้องสถาบัน”

๒. การเสริมสร้างความมีวินัย ตามแบบฝึกใหม่ที่ได้รับพระราชทาน

๓. การสร้างขวัญและก าลังใจ – อาคารชุดหรือคอนโดมีเนียมข้าราชการ ทร. ขนาด ๔๗-๖๙ ชั้น 
จ านวน ๔ อาคารชุด 

- การจัดการแข่งขนั ไตรกีฬานาวีเฉลมิพระเกยีรติ : จากทะเลสู่ภูผา    จากฟากฟ้าสู่มหา
นที เดอะซีรีย์ ๕ ตอนจบ 

- การจัดการแข่งขนักฬีา ไตรกีฬา Iron Man ไตรกีฬามาตรฐาน              ไตรกีฬามือ
สมัครเล่น และทวิกีฬา เงื่อนไขคือ หน่วยก าลังรบหลัก 
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นโยบายของ ผบ.ทร. ด้านองค์บุคคล
๔. ขยายขีดความสามารถของก าลังพล : ก าหนดขีดสมรรรถนะหลักในหน่วยก าลังรบหลักและ
โครงการน าร่อง ได้แก่ กรมรบพิเศษที่ ๑ นสร.กร. กองพันลาดตระเวน พล.นย.   

- นักเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเลก็ ได้ มีความสามารถด้านภาษาองักฤษ ๖๐ 
-๘๐ ตามล าดับชั้นปี ตั้งแต่ปี งป. ๖๒ เป็นต้นไป

- นักเรียนจ่า สามารถเป็น ผู้น าทหารขนาดย่อมและครูฝึก ฯลฯ 

๕. การย้ายบรรจุก าลังพล ระบบอาวุโสเป็นระบบหลัก ยังคงมี Fast track ที่มีความชัดเจน  
โปร่งใส คนส่วนใหญ่ยอมรับและเข้าใจ 
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นโยบายของ ผบ.ทร. ด้านองค์วัตถุ
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ตอ้งก้าวหน้าตามหรือล้ าหน้าดว้ยเทคโนโลยี สอดคล้องกับการพัฒนา
ก าลังพล และความพร้อมรบในระดับแนวหน้าของภูมิภาค
 จัดหาอุโมงค์ลม
 จัดหา UAV ที่สามารถลาดตระเวนทางทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ ทรภ.
 การฟื้นคืนสภาพอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และการรุจ าหน่าย 
 การจัดหาและประจ าการยุทโธปกรณ์ใหม่ 
 เป็นต้น
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นโยบายของ ผบ.ทร. ด้านองค์ยุทธวิธี
 จัดเตรียมก าลังและใช้ก าลังของ ศรชล.  รองรับ พรบ. ศรชล.

 จัดตั้งหน่วย นป.สอ.รฝ. ๖๒๑ (เกาะกระ) รองรับการใช้ก าลัง + การอนุรักษ์
ท้องทะเลและสัตว์หายากในโครงการพระราชด าริ

 น า Outlook มาช่วยในการบริหารงานธุรการ

 ทุกหน่วย ต้องเกิดมาเพื่อสนับสนุนความพร้อมของหน่วย             
ก าลังรบ โดยไม่ต้องให้หน่วยก าลังรบร้องขอ ต้องท าทุกอย่าง
เพื่อให้หน่วยรบมีความพร้อม ไม่ใช่ท าเพื่อหน่วยตัวเอง ปัญหา
ความพร้อมของหน่วยก าลังรบต้องได้รับการแก้ไข เป็นอันดับแรก 



นโยบายของ ผบ.ทร. ด้านองค์ยุทธวิธี

 รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น /เตรียมการพร้อมรบตลอดเวลา 
การระดมสรรพก าลัง
 การก าหนดมาตรฐานของก าลังในการต่อสู้มุ่งเป้าหมายใน

การรบได้ และรบชนะ 

 “ ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย                                
ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ”



นโยบายของ ผบ.ทร. ด้านการบริหารจัดการ

 การปรับอัตราและโครงสร้าง สอ.รฝ. : Multi – Missions 
พร้อมในด้าน HA/DR 

 การปรับอัตราและโครงสร้างของ ยศ.ทร. 
 ปิดอัตราของ ศฝท.ยศ.ทร. และถ่ายโอนไปยัง นย. และ สอ.รฝ. เริ่ม             

๑ เม.ย.๖๒ (ผลัด ๑) 

 ปรับอัตราและโครงสร้างของ กร. ตั้ง กรมรบพิเศษที่ ๒ เพิ่มโดย
เกลี่ยอัตราจาก ศฝท.ยศ.ทร. 

 ยกระดับการใช้งบประมาณของ ทร. (ไม่เกินล าดับที่ ๒)



Thank You


