
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KM Manual 
   

 
 

 
 

 

[วิทยาเขตสุพรรณบุรี] 
 

 

ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ ทร. 
 ปี พ.ศ. 2562-2567 

 

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 



 

ค าน า 
 

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy – KBE) งานต่างๆ 
จ าเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลติให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการแข่งขัน 
หรือเป็นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่เป็นทุนส าคัญที่สุดขององค์กร และการพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้และเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge- based Society) อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติโดยการน าหลักการจดัการความรู้ไปเป็นเครือ่งมอืที่ใช้  ดังนั้น การจัดท าคู่มือ “การจัดการความรู”้ 
เล่มนี้ จะเป็นคู่มือเพื่อให้ นขต.วศ.ทร. ใช้เป็นแนวทางในด าเนินการการจัดการความรู้ ให้เป็นไปอย่างมีแบบ
แผน และมีมาตรฐาน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ วศ.ทร. และ ทร.  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการความรู้และคณะท างานฯ ตลอดจน
ก าลังพลของ วศ.ทร. มีความเข้าใจในการจัดการความรู้อย่างถูกต้อง จะได้ประโยชน์จากการใช้และศึกษาซึ่ง
หากเข้าใจผิดว่าการจัดการความรู้เป็นเปูาหมาย ความผิดพลาดของการจัดการความรู้จะเข้ามา และกลายเป็น
การจัดการความรู้เทียมหรือปลอม เป็นเพียงการด าเนินการเพื่อให้เข้าใจได้ว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้นเอง  

  
 

  
คณะท างานผูส้่งเสริมการจัดการความรู้ วศ.ทร. 
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บทที่ 1 
เล่าสู่กนัฟงั 

 
1.1 ความหมายของการจัดการความรู ้
 

มีนักวิชาการ และผู้รู้ได้ให้ความหมายหรือนิยาม  ของการจัดการความรู้ไว้เป็นร้อยๆ ความหมาย เช่น           
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่
สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และปัญญาในที่สุด รวมทั้ง
ครอบคลุมถึงเทคนิค กลไกต่างๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนให้การ
ท า งานของแร งงานความรู้  ( Knowledge Worker) มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่
กระจัดกระจายอยู่ที่ต่างๆ มารวมไว้ที่ เดียวกัน การสร้าง
บรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆข้ึน การจัด
ระเบียบความรู้ในเอกสาร และท าสมุดหน้าเหลืองรวบรวม
รายช่ือผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ (ท าเนียบผู้รู้ของหน่วยงาน) และที่

ส าคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อน าไปใช้พัฒนางานของ
ตนให้สัมฤทธ์ิผล “แต่ความจริงอย่างหน่ึงในความหมายของการจัดการความรู้ คือ เครื่องมือ (หรือตัวช่วย)           
ท่ีท าให้องค์กรน้ันมีประสิทธิภาพงานดีขึ้น มากขึ้น เพ่ือให้องค์กรมีผลผลิต อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน และทุก
คนในองค์กรมีความสุขมากขึ้น”  

 
การจัดการความรูป้ระกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถกูใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดง

และกระจายความรู้ เพื่อน าประโยชน์ไปใช้และเรียนรู้ภายในองค์กร อันน าไปสู่การจัดการสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ตัวอย่าง ความหมายของการจัดการความรู ้เช่น  
 คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยกุต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบ

จาก ข้อมูล (data) ไปสู่สารสนเทศ (Information) เพื่อให้เกิดความรู้ (Body of Knowledge) และปัญญา 
(Wisdom) ในที่สุด 

 คือ การท าให้ความรู้ของคน เปลี่ยนเป็นความรู้ของกลุม่, ความรู้ขององค์กร 
 คือ การดึงความรู้ในคน คว้าความรู้ภายนอก ความรู้ที่เกิดจากการท างานมายกระดับและน ากลับมา

ใช้ใหม่ไม่จบสิ้น โดยผลของการจัดการความรู ้คือการพฒันาคน การพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
 

1.2 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 1.   KM ย่อมาจาก Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ 
 2.   LO ย่อมาจาก Learning Organization หรือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 3.   BP ย่อมาจาก Best Practice หรือ แนวปฏิบัติที่ดี หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


 

  

 4.   ลปรร. ย่อมาจาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.   Fa ย่อมาจาก Facilitator หรือคุณอ านวย หรือผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
6.   AAR ย่อมาจาก After Action Reviews หรือ การทบทวนหลงัการปฏิบัต ิ 

 7.   BAR ย่อมาจาก Before Action Reviews หรือ การทบทวนก่อนการปฏิบัติ 
 8.   CoP ย่อมาจาก Communities of  Practice หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ 
 9.   CoE ย่อมาจาก Center of Excellence หรือ แหลง่ผูรู้ใ้นองค์กร 
          10.   CEO ย่อมาจาก ผู้บรหิารสูงสุด 
          11.  Explicit Knowledge (EK) คือ ความรู้ชัดแจ้ง 
         12. Tacit Knowledge (TK) คือ ความรู้แบบฝังลึก 
 13. Dialogue คือ สุนทรียสนทนา 
 14. Story Telling คือ การเล่าเรื่อง 
 15. River Diagram คือ ธารปัญญา 
 16. Ladder Diagram คือ บันไดแห่งการแลกเปลี่ยน  
 17. Network Manager คือ คุณประสาน 
 18. Note taker  คือ คุณลิขิต 
 19. คุณกิจ คือ Member หรือ Knowledge Practitioner หรือ สมาชิกของชุมชน 
 20. หัวปลา คือ Domain หรือ หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้หรือ หัวข้อการเสวนา 
 21. กระบวนกร คือ วิทยากรกระบวนการ หรือ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
1.3 ท าไมถึงมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  
 

สืบเนื่องจากพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรีย นรู้
ร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสว่นราชการใหส้อดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามพระราชกฤษฎีกา”  

ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นกฎหมายที่องค์กรภาครัฐต้องถือปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์แนวทางการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เข้า สู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
(Learning Organization) ที่ยั่งยืน 

 
1.4 ความรู้มีกี่ประเภท 

ความรู้สามารถแบ่งออกเปน็ประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และ
ความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็น



 

ตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ต ารา เว็บไซด์ Blog ฯลฯ ส่วนความรู้แฝงเร้นคือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้
ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่ส าคัญส่วนใหญ่ มี
ลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนท างาน และผู้เช่ียวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน 

 

 

 
 
ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่ายโอนโดยใช้วิธีการ

ดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็นทางการ                  
ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายขององค์กร กระบวนการท างาน 
ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เปูาหมายและความสามารถขององค์กร 



 

  

ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้ค าพูดได้ มีรากฐานมาจาก
การกระท าและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเ ช่ือ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย ( Subjective) ต้องการการ 
ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) ท าให้เป็นทางการ
และสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการค้า วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความเช่ียวชาญในเรื่องต่างๆ การ
เรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิมรสไวน์ หรือกระทั่งทักษะในการสังเกตเปลวควันจากปล่องโรงงานว่ามี
ปัญหาในกระบวนการผลิตหรือไม่ 

 

 
ความรู้ยิ่งมีลักษณะไม่ชัดแจ้งมากเท่าไร การถ่ายโอนความรู้ยิ่งกระท าได้ยากเท่านั้น ดังนั้นบางคนจึงเรียก

ความรู้ประเภทนี้ว่าเป็นความรู้แบบเหนียว (Sticky Knowledge) หรือความรู้แบบฝังอยู่ภายใน (Embedded 
Knowledge) ส่วนความรู้แบบชัดแจ้งมีการถ่ายโอนและแบ่งปันง่าย จึงมีช่ืออีกช่ือหนึ่งว่า ความรู้แบบรั่วไหลได้ง่าย 
(Leaky Knowledge) ความสัมพันธ์ของความรู้ทั้งสองประเภทเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน 
(Mutually Constituted) (Tsoukas, 1996) เนื่องจากความรู้แบบฝงัลกึเป็นสว่นประกอบของความรู้ทั้งหมด (Grant, 
1996) และสามารถแปลงให้เป็นความรู้แบบชัดแจ้งโดยการสื่อสารด้วยค าพูด 

 

 
 
วงจรความรู้  (Knowledge Spiral SECI Model) (ของ Nonaka และ Takeuchi) ความรู้ทั้งแบบแฝงเร้น

และแบบชัดแจ้งจะมีการแปรเปลี่ยนถ่ายทอดไปตามกลไกต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การถอดความรู้ การผสาน
ความรู้ และการซึมซับความรู้ 

 



 

 
 

1.5 KM ท าแล้วดีอย่างไร 

KM (Knowledge Management) ท าแล้วดีหรือเป็นการเพิ่มภาระงานให้มากขึ้น   สิ่งนีก้็ขึ้นกับว่าคนท า KM 
ท าด้วยความสมัครใจ หรือไม่ถูกบังคับ  หรือควบคุมสั่งการ   ซึ่งการท า KM หรือ การจัดการความรู้ที่แท้จริงนั้น ก็
ข้ึนกับบริบท ขององค์กร  และการเลือกเครื่องไม้เครื่องมือ ให้เข้ากับกิจกรรมขององค์กร  เพราะ KM เป็นเรื่องของ
การบริหารจัดการองค์ความรู้ เช่น การใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น ามาจัดการ
ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่ว่าความรู้นั้นจะ
ก าเนิดมาจากที่ใด เมื่อน ามา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน” สิ่งที่เกิดข้ึนก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล 
ยกตัวอย่างเช่น 

- ท า KM แล้วเราจะพัฒนาตัวเอง ท าให้คิดข้ันตอนการท างานที่เคยท าอยู่เป็นประจ า แล้วถ้าเรา
มองคนอื่นที่ท างานแบบเดียวกับเราว่าเขาท างานน้ันๆอย่างไร เราอาจจะได้อะไรมากขึ้น หรือถ้ามีบางขั้นตอนที่เราท า
แล้วได้ผลดีกว่า เราอาจจะเสนอแนะแลกเปลี่ยนกันได้ ก็จะท าให้เราได้วิธีการในการท างานนั้นๆที่ดียิ่งๆข้ึน สิ่งที่เรารู้ก็
จะได้ถ่ายทอดไปให้คนอื่นที่จะท างานอย่างเดียวกันได้ด้วย 

- เราสามารถน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้ ซึ่ง
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเรามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรของเราบรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) 

- การใช้ระบบผู้เ ช่ียวชาญ ในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน เช่น ท า Job 
Module อันนี้เห็นชัดเจน หากองค์กรเราท าไว้จะดีมาก  เพราะหากคนเก่ง ออกจากองค์กรไปแล้ว แต่ก็ยังทิ้งรอย
ความรู้ ไว้ให้ใช้การต่อได ้ 
  เราสามารถท า KM ได้ตลอดเวลา ทั้งที่บ้านและที่ท างาน เมื่อเราท าไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นประโยชน์
ของการท า KM และจะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นว่า KM ท าแล้วดียังไง 
 



 

  

 
 

1.6  ท า KM ให้ยั่งยืนได้อย่างไร 
 

สิ่งส าคัญท่ีสุด ก็ต้องเริ่มจากตัวเรา หน่วยงานของเรา สร้างรูปแบบการท างานแบบไม่ควบคุมสั่งการ แต่เน้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และเกิดความรักองค์กรหน่วยงานของเราก็ได้ประโยชน์ 
แต่ตอนแรกก็ต้องอดทนต่อบรรยากาศแวดล้อมของการเริ่มเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่เอื้ออ านวย  แต่ถ้าเราไม่อยู่ใน
ฐานะท่ีจะเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ขององค์กรได้ เราก็เปลี่ยนท่ีตัวเราเองก่อน เปลี่ยนในหน่วยงานที่เรารับผิดชอบ
ก่อน ต่อเมื่อมีโอกาส จึงค่อยร่วมกับภาคีแนวร่วมด าเนินการเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ ซึ่งเราควรเน้นที่ Tacit 
Knowledge นั่นคือ ความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคล ในสมองของแต่ละคน มาจากประสบการณ์โดยตรงของคนๆนั้น  และ
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยยกระดับ Tacit knowledge ผ่านการปฏิบัติงานจริง ๆ สิ่งส าคัญคือ “ท าโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ไม่หวังหาเสียง หรือหาผลประโยชน์ใด ๆ” 
 

--------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  
การวางแผนและการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

 
2.1 กระบวนการจัดการความรู้  
 

เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงข้ันตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือ
พัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร มีขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 
การจัดการความรู้น้ันมีหลายรูปแบบ มีหลากหลายโมเดล แต่ที่น่าสนใจ คือ การจัดการความรู้ ต้องท าให้

คนเคารพศักดิ์ศรีของคนอื่น โดยมีพื้นฐานความเช่ือที่ว่า ทุกคนมีความรู้ปฏิบัติในระดับความช านาญที่ต่างกัน เคารพ
ความรู้ที่อยู่ในคน เพราะหากถ้าเคารพความรู้ในต าราวิชาการอย่างเดียวนั้น ก็เท่ากับว่าเป็นการมองว่า คนที่ไม่ได้เรียน
หนังสือหรือมีการศึกษาสูง เป็นคนที่ไม่มีความรู้ ซึ่งไม่ได้เป็นจริงเสมอไป  

 
 
 
 
 
 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีข้ึนหรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 

KMP 

7 steps 



 

  

2.2 การจัดการความรู้ในองค์กร 
 
 วิธีการจัดการความรู้ในองค์กร Nanaka และ Takeuchi เสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ 6 ประการในการจัดการ
ความรู้ กล่าวคือ 
 ประการที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 ประการที่ 2 การสร้างทีมจัดการความรู้ 
 ประการที่ 3 การสร้าบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ประการที่ 4 การจัดการความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าหรือรูปแบบการท างาน 
 ประการที่ 5 การจัดการองค์กรแบบใช้ผู้ปฏิบัติงานระดับกลางเป็นพลังขับเคลื่อน  (Middle up-down) 
 ประการที่ 6 การสร้างเครือข่ายความรู้กับโลกภายนอก 

 
2.3 การบ่งชี้ความรู้ (จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย)  
 เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาความรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้องมี ต้องใช้ เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ว่าจะต้องมีความรู้อะไรบ้าง ความรู้อะไรที่มีอยู่แล้ว อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร ทั้งนี้ วิธีการบ่งช้ีความรู้สามารถ
อาจท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ มีจ านวน 3 วิธีที่น าเสนอในเอกสารคู่มือฯ ฉบับนี้  
  

 



 

 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

2.4 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
 
 - เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กร 
 - เป็นการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและ
ยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างเป็นผลตามเปูาหมายที่วางไว้  
 

 
 
 ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

กระบวนการ 

และเครื่องมือ 

  

การเรียนรู ้

(Learning) 

การสือ่สาร 

(Communication) 

การวัดผล 

(Measurements) 

การยกยอ่งชมเชย 

และการใหร้างวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 

(Desired State) 

การเตรียมการและ 

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 

Robert Osterhoff 



 

  

 1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรมของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ยึดแนวทางการที่เปิดรับและพร้อมปรบัตัวที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและ
กัน มีมุมมองผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในเชิงบวก ปลูกฝังแนวคิดที่เอื้อต่อการท างาน โดยเน้นการใช้กิจกรรมที่มีส่วนร่วม
และสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น) การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย การเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กร การก าหนดทีม มีระบบการติดตามและประเมินผล ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 
 2. การสื่อสาร เป็นการท าให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจร่วมกันในการจัดการความรู้ว่า จะด าเนินการ
อะไรเพื่ออะไร ได้ประโยชน์อย่างไร ท าเมื่อใด ท าอย่างไร และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมอย่างไร ฯลฯ โดยค านึงถึงปัจจัยที่
ส าคัญ 3 อย่างคือ เนื้อหาที่จะสื่อสาร กลุ่มเปูาหมาย และช่องทางการสื่อสาร เช่น การประชุม หนังสือเวียน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย อินทราเน็ต โซเชียลมีเดีย ที่เน้นการสื่อสารสองทาง  
 3. กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้  เป็นการช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู้  ลักษณะของ
องค์กร (ขนาด,  สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร รายละเอียดของเครื่องมือในการ
จัดการความรู้ จะแสดงไว้ในบทที่ ๓  

4. การเรียนรู้   เป็นการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดย
การเรียนรู้ต้องพจิารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเปูาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรงุ เช่น เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ 
มีความเช่ือมโยงการท างานของกลุ่มเปูาหมาย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้การเรียนรู้สะดวก             
เข้าถึงง่ายเป็นต้น  

5. การวัดผล  เป็นการด าเนินการที่ท าใหท้ราบว่าการจัดการความรู้บรรลเุปูาหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม ่แล้วน าผล
ของการวัดมาใช้ในการปรบัปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีข้ึน, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรใน
ทุกระดบัใหเ้ห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่           
วัดระบบ (System) เช่น ความถ่ีของการใช้ฐานข้อมูล การนบัจ านวนคนเข้ากิจกรรม วัดที่ผลผลิต (Out put) เช่น 
ความพึงพอใจผู้ใช้ข้อมูล จ านวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไข หรอืวัดที่ประโยชน์ที่จะไดร้ับ (Out come) เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเพิม่ความพึงพอใจของลูกค้า  

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร ส่วนมากไม่เน้นสิ่งของแต่
เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ ควรมีการก าหนดเกณฑ์และสื่อสารให้เข้าใจทั่วถึง การมอบรางวัลที่ท าใน
แต่ละช่วงเวลา เช่น KM Day รางวัลตอบค าถามทุกๆ เดือน 
  
 องค์กรจะต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการความรู้ 
(KM Process) ขององค์กร  โดยการน ากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมาเช่ือมโยง เพื่อจะผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่จะท าให้กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง    
และท าให้การจัดการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผลโดยจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)  และ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดข้ึนจริงๆ 
 
 ตามแนวคิดนี้  องค์กรต้องมีการก าหนด  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และเป้าหมาย KM 
(Desired State) ท่ีองค์กรต้องการเลือกท า เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  



 

 การก าหนดขอบเขต KM และเปูาหมาย KM   เพื่อต้องการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในกระบวนงาน 
(Work Process) ซึ่งควรเป็นกระบวนการหลกั (Core Process) ของหน่วยเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ที่องค์กรได้จัดท าข้ึนไว้ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint  for Change) งบประมาณประจ าปี 
 องค์กรต้องมีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (KM Assessment Tool : KMAT) หรือ
วิธีการประเมินองค์กรตนเองแบบใดก็ได้ที่นอกเหนือจาก KMAT เพื่อทราบถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค                
ที่จะเป็นปัจจัยส าคัญต้องปรับปรุง -รักษาไว้ / พัฒนาให้การจัดการความรู้บรรลุผลตาม วิสัยทัศน์ KM                         
หรือเปูาหมายของ KM   
 องค์กรต้องน าผลลัพธ์ของการประเมินตนเอง เพื่อจะน ามาก าหนดหาวิธีการสู่ความส าเร็จ  ไว้ในแผนการ
จัดการความรู้ (KM  Action  Plan) โดยอาจจะเป็นแผนการจัดการความรูร้ะยะสั้นภายในปีงบประมาณนั้น หรอืเป็น
แผนระยะยาว  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัเปูาหมาย KM ที่องค์กรเลือกท า  รวมถึงความพร้อมจากผลการประเมินตนเอง  
 องค์กรต้องมีการก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM (คณะท างาน KM) เพื่อมาด าเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้  ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเปูาหมาย KM  
 เมื่อองค์กรได้ด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู ้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปีงบประมาณ
นั้นไว้แล้ว  ผู้บริหารทุกระดับจะต้องร่วมผลักดันให้เกิดการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) 
ให้ยึดถือปฏิบัติอยู่ในกระบวนงาน  (Work Process) ประจ าของข้าราชการ รวมถึงบูรณาการกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change  Management Process) ให้เกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการของหน่วยในขอบเขต 
KM และเปูาหมาย KM  ทั้งนีเ้พื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 
2.5 การก าหนดขอบเขต KM    (KM  Focus  Areas) 
 
 ขอบเขต KM (KM Focus Areas)   เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนการจัดการความรู้ ทร. ซึ่งต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเปูาหมาย KM  (Desired State) ในการ
ก าหนดขอบเขต  KM   ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process หรืออาจก าหนด
ขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในองค์กร เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ ของหน่วย 
 
แผนผังแสดงแนวทางการก าหนดขอบเขต KM (KM  Focus  Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) 
 



 

  

          
  
 องค์กรสามารถใช้แนวทางการก าหนดขอบเขตและเปูาหมาย KM  เพื่อจะช่วยรวบรวมขอบเขต  KM  และ
น าไปก าหนดเปูาหมาย KM และแผนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
       - แนวทางที่ 1 เป็นความรูท้ี่จ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ/วิสัยทัศน/์ประเด็นยทุธศาสตร์ในระดับของหน่วยตนเอง 
       - หรือแนวทางที่ 2 เป็นความรู้ทีส่ าคัญต่อองค์กร 
       - หรือแนวทางที่ 3  เป็นปญัหาที่ประสบอยู่ และสามารถน า KM มาช่วยได้ 
       - หรือแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได้ ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม 
 
อีกแนวทางหนึง่ของการพจิารณากรอบหัวข้อเรือ่งเพื่อน ามาจัดการความรู้ ควรมีลักษณะอย่างไรนั้น สรุปได้ดังนี้ 
 1. พัฒนางาน เพื่เพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด รวดเรว็กว่าเดิมที่มีอยู่ 
 2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผูร้ับบรกิารหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อเพิ่มความพงึพอใจเ)นการลด
ระยะเวลาและการลดงบประมาณที่ใช้ แต่ได้ประสิทธิผลของงานดีกว่าเดิม 
 3. พัฒนาระบบหรือกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 4. พัฒนาหรอืประยุกต์ใช้โปรแกรมส าหรบังานของ วศ.ทร. 
 5. พัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการบรหิารงานและติดตามงาน (MIS) 
 6. พัฒนาระบบงานหรอืวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น งานด้านก าลังพล ด้านการบรหิารจัดการ ด้าน
การงบประมาณและบัญชี ด้านวิจัยพฒันา และอื่นๆ  
 โดยให้คณะท างานจัดการความรู้ รวบรวมหัวข้อความรู้จาก นขต.วศ.ทร รวมถึงแนวคิดการก าหนดขอบเขต  
KM แล้วกรอกขอบเขต KM  ที่รวบรวมได้ทั้งหมดลงในแบบฟอร์มโดยทุกขอบเขต KM ที่ก าหนดตอ้งสนับสนุนกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของระดับหน่วยงานตนเอง  และประเดน็ยุทธศาสตร์นั้นควรจะต้องได้ด าเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว 
(ถ้ามี) 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทศัน์ 

ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร  

• ความรู้เก่ียวกับลูกค้า  
• ความสัมพันธ์กับผู้มส่ีวนได้เสียต่างๆ 

• ประสบการณ์ความรู้ท่ีองค์กรส่ังสม 

• ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 
• ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

• ความรู้ท่ีมีอยู่ในบุคลากร 
• ฯ ล ฯ 

ปัญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 
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(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
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การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
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((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจดัการความรู้แผนการจดัการความรู้))  



 

 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน  
ขอบเขต KM  

(KM Focus Areas) 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

     
1. ………………………………… 1. ……… 1……………… 1.……………... 1.…………. 1.…………. 

2. ………………………………… 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 

2.1 …...……… 2.1 .………… 
2.1…….. 
2.2 ……. 

2.1…….. 

3. ………………………………… 3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 

3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

4. ………………………………… 4.1 …..……… 4.1 ……..…… 
4.1 .………… 
4.2 …………. 

4.1…….. 4.1…….. 

5. ………………………………… 5.1 …..……… 5.1 ……..…… 5.1 …………… 5.1 ……. 
5.1 ……. 
5.2 ……. 

n. ………………………………… n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……... 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ………………………………………………. 

  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด ) 
 
 เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ให้ท าการคัดเลือกขอบเขต KM เพื่อน าไปก าหนดเปูาหมาย KM ต่อไป 
 
 แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM  ให้องค์กรพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกขอบเขต  KM  ตามที่ให้ไว้
เป็นแนวทาง  เพื่อใช้กรอกลงในแบบฟอร์ม พร้อมให้คะแนนตามเกณฑ์ที่องค์กรต้องการ ตัวอย่างเกณฑ์ที่ตั้งข้ึน เช่น 
       - สอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานตนเอง 
       - ท าให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 
       - มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน  งบประมาณ เทคโนโลยี  วัฒนธรรมองค์กร  
ระยะเวลาด าเนินงาน ฯลฯ ) 
       - เป็นเรื่องที่ต้องท า  คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ 
       - ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
       - เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 
           - อื่นๆ สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน  

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM 
ที่ …. 

ขอบเขต KM  
ที่ ... 

…....... 
ขอบเขต KM  

ที่ ... 
1.สอดคล้องกบัทิศทางและยุทธศาสตร ์     
2.ปรบัปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)     
3.มีโอกาสท าได้ส าเรจ็สงู     
4.ต้องท า  คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ     
5.ผู้บริหารให้การสนบัสนุน     
6.เป็นความรูท้ี่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน     
7……………………………     
8.<อื่นๆ เพิ่มเตมิได้ ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน     
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้> 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  
( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )   

 
 
 ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร  จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนด ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และ  
เปูาหมาย  KM (Desired State)   เพื่อมั่นใจว่าสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างถูกต้องและเหมาะสม   
รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการการจัดการความรู้ให้เกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการขององค์กร ด้วยการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในทุกด้าน 
 ควรมีการก าหนดรายช่ือผู้มีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM (KM Focus 
Area และเปูาหมาย KM (Desired State) โดยให้ระบุถึงช่ือ-นามสกุล, ต าแหน่งงาน ของผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน 
 
2.6 การก าหนดเป้าหมาย KM   (Desired  State) 
 

 เปูาหมาย KM (Desired State)  เป็นหัวเรื่องความรู้ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
บริหารราชการแผ่นดิน  โดยสอดคล้องกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้เลือกมาจัดท า  และต้องสามารถ
วัดผลได้เป็นรูปธรรม 



 

 
 
 

  จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ก าหนดไว้ทั้งหมดให้น าขอบเขต  KM  เดียวกันที่ได้คะแนนสูงสุด  
มาใช้ก าหนดเปูาหมาย KM (Desired State)  โดยพิจารณาดังนี้  
 - ระดับ นขต.วศ.ทร.  ให้มีอย่างน้อย  2  เปูาหมาย  KM  โดยต้องมาจากขอบเขต KM  เดียวกันที่ได้คะแนน
สูงสุด  และจากนั้นให้เลือกมาเพียง 1 เปูาหมาย KM  ที่ต้องการเสนอ มาจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action 
Plan) ในระดบั นขต.วศ.ทร.  
 - ระดับ วศ.ทร. ให้แสดงอย่างน้อย  3  เปูาหมาย KM  และเลือก  1  เปูาหมาย KM จากขอบเขตที่ได้รบั
เลือกจาก นขต.วศ.ทร. ที่คณะท างานการจัดการความรูม้ีมตใิห้ความเห็นชอบเลือกท า เพื่อสนบัสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์สร้าง/ก าหนดเป็น Best Practice  
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการก าหนดเป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ………………………...………...…………………………….… 
 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม 
เปูาหมาย KM ที่  1  ………………………………… 
เปูาหมาย KM ที่  2 ………………………………… 
เปูาหมาย KM ที่  3 ………………………………… 
เป้าหมาย KM ท่ีองค์กรต้องการท า คือ เป้าหมาย KM ท่ี (1)      

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  …………………………………… 
( CKO / ผู้บรหิารระดับสูงสุด )   

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทศัน์ 

ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร  

• ความรู้เก่ียวกับลูกค้า  
• ความสัมพันธ์กับผู้มส่ีวนได้เสียต่างๆ 

• ประสบการณ์ความรู้ท่ีองค์กรส่ังสม 

• ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 
• ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

• ความรู้ท่ีมีอยู่ในบุคลากร 
• ฯ ล ฯ 

ปัญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจดัการความรู้แผนการจดัการความรู้))  



 

  

 เพื่อใหห้ัวข้อขอบเขต KM (KM Focus Area)  และเปูาหมาย  KM (Desired State) ที่เลอืกท าสอดคล้องกบั
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแม่บทการจัดการความรู้ ทร.  จึงใหอ้งค์กรทวนสอบความถูกต้องและเหมาะสมของหัวข้อที่
เลือกท า ดังนี ้
 

แบบฟอร์ม  Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM  (Desired State) 
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………..…วันที่ :……..…/…………/………... 
เปูาหมาย KM (Desired State) : เป้าหมายที่ (1) ………………………………………………………………………………………………..…… 
ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง  

1.1 กระบวนงานใดบ้าง เชื่อมโยงกับเปูาหมาย KM  
1.2 ขั้นตอนใดบ้าง เชื่อมโยงกับเปูาหมาย KM  
1.3 กระบวนงานใดบ้าง  เชื่อมโยงกับเปูาหมาย KM  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
1.4 ขั้นตอนใดบ้าง เชื่อมโยงกับเปูาหมาย KM  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
1.5 คิดเป็นจ านวน.....................กระบวนงานและจ านวน..................ขั้นตอน  

1.6 
อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงาน  ที่เชื่อมโยงกับเปูาหมาย KM  และ สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

2. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร  
2.1 หน่วยงาน.fขององค์กร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
2.2 ใครบ้างในหน่วยงาน  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.3 คิดเป็นจ านวนร้อยละ................... ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.4 หน่วยงานใดในขององค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
2.5 ใครบ้างในหน่วยงาน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
2.6 คิดเป็นจ านวนร้อยละ.......................ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  

3. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource)  
3.1 องค์กรใดที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
3.2 ใครบ้างนอกองค์กร  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.3 คิดเป็นจ านวน.........................คนที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.4 องค์กรใดที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
3.5 ใครบ้างนอกองค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
3.6 คิดเป็นจ านวน......................คนที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  

4. ความรู้ที่จ าเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process)  

4.1 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้  เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา 
(ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ท าได้) 

 

4.2 มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ท าได้)  

4.3 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้  เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา  
และอยู่กับใครบ้าง  

 

4.4 มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย  และอยู่กับใครบ้าง    
4.5 จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู้  EK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายังไม่มี   
4.6 จากข้อ 4.3, 4.4 ความรู้  TK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายังไม่มี   

                                                                                        ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. 
 (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 



 

2.7 การจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 
 
 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการด าเนินงานของกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเปูาหมาย KM (Desired State) ที่ก าหนด ไดม้าจากการทวนสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปูาหมาย KM (Desired State) โดยองค์กรน าหัวข้อเปูาหมาย 
KM ที่องค์กรต้องการท าคือ เปูาหมาย KM ที่เลือกนั้น  1 เปูาหมาย KM (Desired State)   มาจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้   (KM Action Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……… โดยการจัดท าแผนจะข้ึนอยู่กับความพร้อมขององค์กร
ที่ท าให้เปูาหมาย KM บรรลุผลส าเร็จ   
 การเริ่มต้นจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   องค์กรควรจัดท าการประเมินองค์กรตนเอง
เรื่องการจัดการความรู้   เพื่อให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้   
และน าผลของการประเมินนี้ ใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ให้สอดรับ
กับเปูาหมาย  KM (Desired State)  ที่เลือกไว้  ซึ่งสามารถเลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจดัการความรู้ที่
เหมาะสมกับองค์กร  ได้คือ ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ด้วย KMAT (The Knowledge 
Management Assessment Tool : KMAT) หรือใช้วิธีอื่นๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  
เช่น  แบบสอบถาม, รายงานการวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น  
 KMAT  (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT)      เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ใน
การประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง /โอกาส-อุปสรรค ใน
การจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือนี้แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
  หมวด 1. กระบวนการจัดการความรู้ 
  หมวด 2. ภาวะผู้น า 
  หมวด 3. วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
  หมวด 4. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
  หมวด 5. การวัดผลการจัดการความรู้   
 
        - การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้นั้น องค์กรสามารถเลือกวิธีใดๆ  ก็ได้ที่องค์กรมีความเข้าใจ 
หรือถ้าองค์กรได้มีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้มาบ้างแล้วก็สามารถใช้วิธีนั้นๆได้  
 - การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว ให้เป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรตนเอง โดยอย่างน้อยจะต้องเป็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบเขต KMและเปูาหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ที่เลือกไว้  
  - ผลลัพธ์  ที่ได้จากการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้จะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
กับขอบเขตและเปูาหมาย KM  ที่เลือกข้ึนมาจัดท า เพื่อที่จะสามารถจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
มาสอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน  และส่งผลให้เปูาหมาย  KM  บรรลุผลส าเร็จได้ตามแผน 
 - ผู้รับผิดชอบในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  อย่างน้อยจะต้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ ขอบเขตและเปูาหมาย KM  (KM Focus Area และ Desired State) ที่เลือกข้ึนมาจัดท า 
 - ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร   จะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  
เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับขอบเขตและเปูาหมาย KM  ที่เลือกข้ึนมาจัดท า 
 - ให้ก าหนดรายช่ือผู้มีส่วนร่วมกบัผูบ้รหิารระดับสงู ที่ร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  
โดยให้ระบุถึง ยศ-ช่ือ-สกุล  ต าแหน่งงาน/หรือต าแหน่งในคณะท างานทุกท่าน 



 

  

การประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ ด้วย KMAT  ใช้แบบฟอร์ม  ดังนี ้
 

แบบฟอร์ม การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเร่ืองการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับท่ีดี           4 – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 1.1.องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเร่ืองการจัดการความรู้  เพื่อ
ปรับปรุงในเร่ืองความรู้   เช่นองค์กรยังขาดความรู้ท่ีจ าเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ท่ี
มีอยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเร่ืองอะไร ฯลฯ และมีวิธีการท่ี
ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

  

 1.2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากองค์กรท่ีมีการ
ให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

 

 1.3  ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ  ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) 
และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆ   ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  (บริการหรือด าเนินงานท่ี
คล้ายคลึงกัน ) และจากองค์กรอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

 

 1.4  องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices 
ออกมาเป็นเอกสาร  และการจัดท าข้อสรุปบทเรียนท่ีได้รับ (Lessons Learned) 

  

 1.5  องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ท่ีอยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิด
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ท่ัวท้ัง
องค์กร 

 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. 
 (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
แบบฟอร์ม การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  หมวด 2 - ภาวะผู้น า 

โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเร่ืองการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับท่ีดี           4 – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผู้น า สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 2.1 ผู้บริหารก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญในองค์กร   
 2.2  ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset)  ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรได้  และมีการจัดท ากลยุทธ์ท่ีชัดเจน  เพื่อน าสินทรัพย์ความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้
ประโยชน์ (เช่น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน  ให้บริการได้รวดเร็วและตรงตาม
ความต้องการ  สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

 

 2.3 องค์กรเน้นเร่ืองการเรียนรู้ของบุคลากร   เพื่อส่งเสริม Core Competencies เดิมท่ีมีอยู่ให้
แข็งแกร่งข้ึน และพัฒนา Core Competencies ใหม่ๆ  (Core Competencies หมายถึง ความ
เก่งหรือความสามารถเฉพาะทางขององค์กร) 

 

 2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ท่ีองค์กรใช้
ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และให้ผลตอบแทนบุคลากร 

 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. 
 (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเร่ืองการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับท่ีดี           4 – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร    
 3.2 พนักงานในองค์กรท างาน  โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน  
 3.3 องค์กรตระหนักว่า  วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้  คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูน
คุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการท างาน รวมท้ัง
กระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ 

 

 3.5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทุกคน   
                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. 

 (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 

แบบฟอร์มการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเร่ืองการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับท่ีดี           4 – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 4.1.เทคโนโลยีท่ีใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างท่ัวถึงท้ังภายในองค์กร
และกับองค์กรภายนอก   

  

 4.2.เทคโนโลยีท่ีใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร  ( An Institutional Memory )  ท่ีทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงได้ 

  

 4.3 เทคโนโลยีท่ีใช้ท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากข้ึน เช่น ความ
ต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น 

  

 4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้   
 4.5 องค์กรกระตือรือร้นท่ีจะน าเทคโนโลยีท่ีช่วยให้พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงาน
กันได้ดีข้ึน มาใช้ในองค์กร 

 

 4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีท่ีเกิดข้ึนจริง (Real Time) 
และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

  

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : …………………………………………….  
(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แบบฟอร์มการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเร่ืองการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด   
 0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 – มีน้อย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับท่ีดี           4 – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
5.1 องค์กรมีวิธีการท่ีสามารถเชื่อมโยง  การจัดการความรู้กับผลการด าเนินการท่ีส าคัญขององค์กร  
เช่น  ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 

 

 5.2 องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ  
 5.3 จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2   องค์กรสร้างความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดท่ีสามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้
ง่าย  (เช่น ต้นทุนท่ีลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี้วัดท่ีตีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก  ( เช่น ความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วข้ึน การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

 

 5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ  ท่ีมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ฐานความรู้ของ
องค์กรเพิ่มพูนข้ึน 

 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : …………………………………………….  
(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

       
 ถ้าใช้วิธีอ่ืนๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  (เป็นวิธีอื่นๆที่องค์กรมีความเข้าใจ หรือได้มีการ
จัดท ามาแล้ว)     และเมื่อประเมินแล้วให้ระบรุายละเอียดลงในแบบฟอร์ม 10 ดังนี ้
 

แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (กรณีใช้วิธีอื่นๆ) 
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………..             
วันที่ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หน้าที่…/… 

หัวข้อที่ประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ ผลการประเมิน  (สิ่งที่มีอยู่/ท าอยู่) 
  
  
  
  
  
  
  

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. 
(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
 - จากแบบฟอร์มข้างต้น ให้น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินองค์กรตนเอง มาใช้ในการก าหนดกิจกรรมและ
รายละเอียดต่างๆ ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   
 -  เพื่อให้การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มีประสิทธิผลมากข้ึน  ให้องค์กรประเมิน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ “Key Success Factor” ส าหรับการวางระบบการจัดการความรู้ และการน าระบบไปปฏิบัติ     
แล้วให้องค์กรระบุ มา  5  ปัจจัยหลัก เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) ให้
สามารถน าระบบไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในหน่วยงาน 
 
 



 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้  
(KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
เปูาหมาย KM (Desired State) : เป้าหมายที่ (1) …………………………………………………………………… 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1. การบ่งชี้
ความรู้ 

        

2. การสร้างและ
แสวงหา
ความรู้ 

        

3. การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ 

        

4. การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้ 

        

5. การเข้าถึง
ความรู้ 

        

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

        

7. การเรียนรู้         
ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ………………………… 

(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 (Change Management Process) 

ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 
เปูาหมาย KM (Desired State) : เป้าหมายที่ (1) ………………………………………………………………………………………….. 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

1. การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

        

2. การสื่อสาร         
3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 
        

4. การเรียนรู้         
5. การวัดผล         
6. การยกย่องชมเชย

และการให้รางวัล 
        

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :……………………………………  
(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 



 

  

เมื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan) เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรจัดท าข้อสรุปงบประมาณการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 

แบบฟอร์มบทสรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………… 
เปูาหมาย KM (Desired State) :เป้าหมายที่ (1) ………………………………………………………………………………………… 
 

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปี พ.ศ…….. ปี พ.ศ. …….. 

                     
                     
                     
                     
                     
                     

                                  ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. 
 (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3  
เครื่องมือการจดัการความรู้ 

 
3.1 เครื่องมือ การจัดการความรู้ ( KM Tools)    
 

3.1.1 ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice – CoP) หมายถึง กลุ่มคนที่มารวมตัวกัน
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นคนในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 
คนกลุ่มนี้จะมีความไว้วางใจและความเช่ือมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งชุมชนนักปฏิบัติน้ีจะแตกต่างจากการจัดตั้งทีมงานเนื่องจากเป็นการ
ร่วมกันอย่างสมัครใจ องค์ประกอบส าคัญ 3 อย่าง 

- Domain หัวข้อความรู้ที่ชุมชนต้องการแลกเปลี่ยน 
 - Community การรวมตัวของสมาชิกอย่างสนิทสนม ไว้วางใจกัน 
 - Practice หรือแนวปฏิบัติ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันในรูปของความรู้ ในรูปแบบต่างๆ 
สมาชิกจะน าความรู้ไปใช้ในงานประจ าของตน และน าสิ่งที่ตนเรียนรู้ปูอนกลับเข้าสู่ชมชุนจนกลายเป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง 
 

 
 
 

3.1.2 การใช้ท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวซึ่ง
เป็นวิธีการหนึ่งในการสอนงานและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด นอกจากจะให้ค าปรึกษาในด้านการงานแล้ว ยังเป็นที่
ปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือสับสนทีส่ าคัญพีเ่ลีย้งจะต้องเป็นตัวอย่างทีด่ีในเรื่องพฤติกรรม จรยิธรรม และการท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
 

3.1.3 การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews – AAR) เป็นกิจกรรมที่ใช้ทบทวนหรือ
ประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละครั้งว่ามีจุดดี-จุดด้อย รวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคอย่างไรในการท า CoP หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในครั้งต่อไป

 



 

  

ให้ดีข้ึน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายของกลุ่มและเปูาหมายของสมาชิก 

 
 
 

ขั้นตอนการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews – AAR) 
 

                        ตัวอย่างข้อมูลจากการท า AAR (After Action Review) 
ค าถามในการท า AAR ผลสรุปท่ีได้จากการท า AAR 

1. เปูาหมายของการเข้าร่วมโครงการ หรือกจิกรรม หรือ
ชุมชนนักปฏิบัต ิครั้งนี้คืออะไร 

-การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรูร้่วมกัน 
ครั้งนี้คืออะไร 

2. สิ่งที่บรรลเุปูาหมายคืออะไร เพราะอะไร -สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับความรูพ้ิกัดด้านนี้เพิม่ขึ้น 
3. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
 

-การต่อยอดความรู้และดึงศักยภาพทีม่ีอยู่ใน 
ตัวบุคคลมาใช้เต็มความสามารถ 

4. สิ่งที่ไมบ่รรลเุปูาหมายคืออะไร เพราะอะไร -ข้อจ ากัดด้าน EK ซึ่งต้องค้นคว้า 
5. คิดจะกลบัไปท าอะไรต่อ -การเผยแพร่ความรู ้และขยายสมาชิกเพิ่มข้ึน 
 

3.1.4 ฐานความรู้บทเรียน (Lessons Learned Databases) เป็นการเก็บข้อมลูความรู้ต่างๆ ที่องค์กรม ี
ไว้ในระบบฐานข้อมลู โดยสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรอืระบบอื่นๆ ได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  

  



 

3.1.5 วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice - BP) เป็นการจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในรูปของ
เอกสาร ซึ่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่ายๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและน าไปใช้ โดยจัดท าฐานความรู้
ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ อาจได้จากการท าการเทียบเคียง (Benchmarking) 

3.1.6 แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence – CoE) เป็นการก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร ซึ่งจะท า
ให้สามารถทราบว่าจะติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหน อย่างไร (Expertise Locators) โดยระบุเป็นผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
ด้าน 

3.1.7 การเสวนา (Dialogue) การท า Dialogue เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผู้อื่นและ
ความหลากหลายทางความคิดที่เกิดข้ึน ท าให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้น จึงจัดประชุมหรืออภิปราย
เพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติต่อไปได้โดยง่าย และผลหรือข้อยุติที่เกิดข้ึนจะเกิดจากการที่เห็นภาพในองค์รวมเป็นที่ตั้ง 

3.1.8 เวที ถาม-ตอบ (Forum) เป็นเวทีที่ท าให้สามารถตั้งค าถามเข้าไป เพื่อให้ผู้รู้ที่อยู่ร่วมใน  Forum 
ช่วยกันตอบค าถามหรือส่งต่อให้ผู้เช่ียวชาญอื่นช่วยตอบ หากองค์กรมีการจัดตั้ง  ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice-CoP) หรือมีการก าหนด แหล่งผู้รู้ในองค์กร  (Center of Excellence-CoE) แล้ว ค าถามที่เกิดข้ึนจะ
สามารถส่ง หรือยิงเข้าไปใน Forum ซึ่งอยู่ใน CoP หรือ CoE เพื่อหาค าตอบ ในลักษณะ “Pull Information” 

3.1.9  การเล่าเรื่อง (Story Telling) เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการบรรยายเรื่อง
และเนื้อหาที่ต้องการสื่อ 

                
ข้อควรค านึงถึง ข้อดี และผลท่ีได้จากการเลา่เรื่อง 

 
3.1.10 ตารางแห่งอิสรภาพ เป็นตารางส าหรับประเมินตนเอง (หมายถึงประเมินขีดความสามารถของ

กลุ่ม) ว่ามีขีดความสามารถหลัก เพื่อการบรรลุเปูาหมายที่พึงประสงค์ในระดับใด ตารางแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือขีด
ความสามารถระดับเริ่มต้น (1) ไปจนถึงระดับสูงยิ่ง (5)  



 

  

3.1.11  ธารปัญญา (River Diagram) เป็นผังแสดงการกระจายของระดับขีดความสามารถหลักของ 
ครูผู้สอน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับขีดความสามารถหลักที่น ามาลงในผัง มาจาก “ตารางแห่งอิสรภาพ” หรือ
ตารางระดับขีดความสามารถหลักเพื่อการบรรลุเปูาหมายที่พึงประสงค์  ความกว้างของล าธาร เป็นตัวบอกความ
แตกต่างในระดับขีดความสามารถ ระดับขีดความสามารถด้านใดของกลุ่มอยู่ค่อนมาทาง “ฝั่งเหนือ” กลุ่มนั้นก็จะอยู่
ในฐานะ “ผู้แบ่งปัน” ความรู้ด้านน้ัน ระดับขีดความสามารถด้านที่อยู่ค่อนมาทาง “ฝั่งใต”้ บอกให้รู้ว่าในด้านนั้น กลุ่ม
อยู่ในฐานะ “ผู้เรียนรู้”  

3.1.12 บันไดแห่งการแลกเปลี่ยน (Ladder Diagram) เป็นผังแสดงระดับความสามารถปัจจุบัน กับ
ระดับ ความปรารถนาที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละกลุ่มที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในขีดความสามารถหลัก (Core 
Competence) เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

 
3.2 การแบ่งปันความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 การแบ่งปันความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นข้ันตอนที่ 6 และ 7 ใน KM Process ส่วนประกอบส าคัญ 
3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือหัวปลา (Domain) เป็นหัวข้อที่กลุ่มจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวข้อจากงานในหน้าที่ที่ตนเองท าอยู่แล้ว เช่น เทคนิคการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านเอกสารของ
หน่วยงาน เป็นต้น ที่ส าคัญคือ โดยทั่วไปจะมีความเข้มแข็งหากองค์กรสนับสนุน ดังนั้น จึงควรเป็นหัวข้อความรู้ท่ี
ตอบสนองต่อภารกิจหลักขององค์กร และไม่ใช่เป็นหัวข้อที่ถูกสั่งมาจากด้านบนที่ท าให้ชุมชนไร้พลงัและขาดแรงจูงใจ 
 

              
 
 ส่วนท่ี 2 ชุมชน (Community) ในที่นี้หมายถึง  กลุ่มชุมชนแนวปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ Domain เดียวกัน 
สมาชิกในชุมชนไม่ถูกจ ากัดว่าต้องมีจ านวนเท่าใด หรือต้องท าหน้าที่อะไร แต่ควรประกอบด้วย 

 1) ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ส าหรับการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่า 
และด าเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากก็จะง่าย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่ม กิจกรรมจัดการความรู้ โดย
ก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วย 

 2) คุณอ านวย (Facilitator) ท าหน้าที่เป็น Knowledge Facilitator หรือผู้ด าเนินการหลัก เป็น
ผู้น าการสนทนาและการสื่อสารระหว่างสมาชิกตามช่องทางต่างๆ   ใช้และกระตุ้นสมาชิกให้ใช้เครื่องมือเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งท าหน้าที่เสริมแรงให้กับชุมชนตามโอกาส  (คุณอ านวย ต้องไม่ใช่ “คุณอ านาจ”) 

 



 

 
       สิ่งท่ีคุณอ านวยพึงมี 10 ประการ ดังน้ี  

- นักขายฝัน เป็นผู้ทีส่ามารถสร้างความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจให้กบั “คุณเอื้อ” และ “คุณ
กิจ” ได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องเป็น “นักขาย” ที่สามารถอธิบายและ “ขายฝัน” ในเรื่อง KM ให้กับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิานได้ 
   - วิศวกรกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้ที่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ใน
หน่วยงานได้ คือ ท าหน้าที่เป็นนักออกแบบ หรือเป็น “วิศวกร” กระบวนการ (เรียนรู้) ได ้

- สถาปนิก นักสร้างบรรยากาศ เป็นผู้ทีส่ามารถสร้างบรรยากาศที่ดี มีความเป็นกันเอง และ
มีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติ เปรียบได้กบับทบาทของ “สถาปนิก” ที่ออกแบบบ้านได้อย่างดี มกีาร
ถ่ายเทอากาศ โลง่โปร่งสบาย อยู่แล้วไม่อึดอัด 

- นักจัดเวที มีทักษะในการตั้งค าถาม จับและสรุปประเด็นได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมีทักษะของ
การเป็น “นักจัดเวท”ี หรือผู้ด าเนินรายการอยู่ในตัว 

- ท่ีปรึกษา รู้จักเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรูท้ี่หลากหลายสามารถเลอืกใช้เครื่องมือได้
เหมาะสมกับบรบิท และกลุม่เปูาหมาย เรียกได้ว่าต้องมีความสามารถเป็น “ที่ปรึกษา” หรือ “Consultant” ที่
สามารถให้ค าแนะน า และเลือกใช้เครื่องมอืได้อย่างเหมาะสม 

- นักไอที สามารถน าไอทีมาประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เผยแพร่ความรู้ได้
อย่างเป็นระบบและทรงพลัง เรียกว่าต้องมีความเป็น “นักไอที” ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ไอทีได้ หรือพูดกับฝุายไอทีรู้
เรื่อง 

- นักวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ ทั้งในเชิงวัฒนธรรมองค์กร ทั้ง
ก่อนและหลังการใช้ KM ซึ่งหมายถึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น “นักวิเคราะห์” อยู่ด้วย 

- นักประเมินผล สามารถติดตาม ประเมินผลการใช้ KM ได้ เป็นบทบาทในฐานะ                  
“นักประเมินผล” ที่จะต้องคอยติดตามประเมินการท างานเป็นระยะๆ และสามารถน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้ปรับการ
ท างานได ้

- นักสร้างเครือข่าย สามารถผลักดันให้เกิดเครือข่ายในลักษณะของ “ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP)” ซึ่งก็คือคุณสมบัติในลักษณะที่เป็น “นักพัฒนา” หรือ “นักสังคม” นั่นเอง 

- นักพัฒนา รู้จักใช้หลักการให้รางวัล การชมเชยยกย่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งก็คือ บทบาทในฐานะ “นัก HR” หรือนักพัฒนาองค์กร 

 
3) คุณเอ้ือ เป็น  Chief  Knowledge Officer (CKO) คือ  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่คอย

เอื้อเฟื้อให้เกิดบรรยากาศร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้    
      คุณสมบัติของคุณเอ้ือท่ีพึงมี คือ “CLICK” 
           1. ความรอบคอบ (Cautious) 
           2. ความเป็นผู้น า (Leadership) 
           3. ความมีไหวพริบปญัญา (Intelligent) 
           4. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (Communicate) 
           5. ความรู้ (Knowledge) 
 



 

  

         4) คุณลิขิต (Note taker) เป็น Community Historian ท าหน้าที่สรุปประเด็นจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตรวจสอบสิ่งที่จดบันทึกเป็นระยะ รวมทั้งช่วยผู้น ากลุ่ม เพื่อความต่อเนื่องของหัวข้อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท าสรุปสิ่งที่จดบันทึก จากนั้นน าเสนอกลุ่มเพื่อพิจารณา และรวบรวมความรู้ต่างๆเก็บไว้ใน
คลังความรู้ (Knowledge Assets) ของชุมชน ที่ส าคัญคือ ต้องเป็นผู้เปลี่ยน  ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit knowledge) ให้
เป็น ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ที่สมาชิกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

 
 5) คุณกิจ เป็น Member หรือ Knowledge Practitioner นั่นคือ “สมาชิกของชุมชน” ที่ท า
หน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานตามหัวข้อความรู้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง  ซึ่งจะต้องมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย เสนอประเด็น วิธีแก้ปัญหา และหาวิธีที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งยิ่งข้ึน คุณกิจควรมีจ านวนไม่มาก
หรือน้อยเกินไป หากมีน้อยจะท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในวงจ ากัด และหากมีมากเกินไป  พันธะและความ
สนิทสนมระหว่างสมาชิกอาจไม่แข็งแรงพอและเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  นอกจากนี้ อาจมี
ผู้เช่ียวชาญในหัวข้อความรู้นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราวก็ได้  

        ทักษะคุณกิจท่ีพึงมี 
        1. การฟัง พร้อมจะรับความรู้ใหม่ๆ หรือเรียนรู้ตลอดเวลา 
        2. การพูด บอกเล่าความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ สื่อสารได้อย่างชัดเจน และพูดเชิงบวก 
      3.  การคิด คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี รู้จักช่ืนชมยินดี 
    4. การจับประเด็น สามารถท าความเข้าใจ จดบันทึก และถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้ 
  
                 6) คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างข้ึน เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ 
        

ส่วนท่ี 3 แนวปฏิบัติ (Practice) คือผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่ “คุณลิขิต” ได้บันทึก
ไว้ เป็นคลังความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์ จัดเก็บ ปรับปรุง ถ่ายทอดโดยชุมชนเอง ที่สมาชิกสามารถน าไปปฏิบัติได้  ซึ่ง 
“แนวปฏิบัติที่ดีไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง และได้ผลจริง” 
 หมายเหตุ : ผู้บริหารสูงสดุ คุณเอื้อ และคุณประสาน จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่เป็น
ผู้ท าให้เกิดบรรยากาศร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้ และเป็นผู้คอยประสานเช่ือมโยงเครือข่าย 
     
3.3 ขั้นตอนการด าเนินการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือชุมชนนักปฏิบัติ 
 
   3. 1 ตั้งเป้าหมาย (Knowledge Vision)  คือ  การระดมความคิดว่าโดเมนที่เลือก  ต้องการท าเพื่อให้
บรรลุผลอะไร  ชุมชนจะต้องมีความรู้ความสามารถหลัก (Core  Competency) อะไรบ้าง 
  3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge  Sharing)  คือ การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน าไปปฏิบัติ มี 3 ช่วง  
       การเรียนรู้ก่อนท า คือ  เรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่มีอยู่แล้วของหน่วยงาน หรือที่อื่นซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี  
(Best  Practice) ซึ่งสามารถหาได้จากเอกสาร  คู่มือ  ต ารา  เว็บไซต์ หรือปรึกษาผู้รู้จากภายนอก 
(Explicit  Knowledge)  หรือจากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของสมาชิกแต่ละคน (Tacit  Knowledge) 



 

       การเรียนรู้ระหว่างท า คือปรับปรุงแนวปฏิบัติแล้วลองเอาไปปฏิบัติดู  น าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติอีกครั้ง 
       การเรียนรู้หลังท า  เมื่อได้ปฏิบัติไปสักช่วงหนึ่งก็น ามาสรุป ข้อดี-ข้อเสียต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  เพื่อเก็บสะสม
สาระความรู้ดังกล่าวไว้เป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาส าหรับการท างานอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป หรือเพื่อจัดท าเป็นแนว
ปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานของชุมชน ซึ่งแนวปฏิบัติน้ีในอนาคตก็อาจมีการปรับปรุงได้อีกเรื่อย ๆ 
 
3.4 วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 4.1 เราต้องท าความเข้าใจว่าหัวข้อ ลปรร. หรือ หัวปลา คืออะไร ต้องการบรรลุเปูาหมายอะไร 
 4.2 เตรียมข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการ ลปรร. 
 4.3 เล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง เป็นผูฟ้ังที่ดี ตั้งใจฟังขณะที่ผู้อื่นเล่า ไม่พูดขัด ไม่พูดแย้ง 
 4.4 ร่วมระดมความคิดเห็น สังเคราะห์ความรู ้ให้บรรลเุปูาหมาย  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
 4.5 ถอดบทเรียน และสรุปผล          
 
 ที่เราต้องเข้าใจ การจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช่ท าครั้งเดียวแล้วได้ผลแต่
ต้องท าเป็นนิสัย เป็นวัฒนธรรม มีการค้นหาคิดค้นหาวิธีการที่ท างานให้ดีข้ึน เป็นการด าเนินการ                        
หากท าเป็นจะเห็นผล โดยท าไปใช้ไป แล้วผลที่ได้นั้นกจ็ะดีเยี่ยม 
  สิ่งส าคัญ เราควรเน้นความรู้ปฏิบัติ How to ผลอย่างไรที่เราท าได้อย่างนั้น ที่ส าคัญ คือท าให้ดู หรือเล่าเป็น
เรื่องราว ในกระบวนการเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายครั้ง คนในระดับปฏิบัติการมีทีเด็ดแต่บางครั้งก็ไม่มีใครถามเลย 
 
3.5 การถอดบทเรียน หรือการถอดความรู้ 
 การถอดบทเรียน หรือการถอดความรู้ (Lesson distilled) คือ เทคนิคการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มที่เปน็ระบบเพื่อสกัดความรู้ฝงัลึกในตัวคน และองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้อกมา
เป็นบทเรียนที่สามารถน าไปสรุปและสังเคราะห์เป็นเอกสารชุดความรู้ คู่มือ ต ารา และแนวปฏิบัติที่ดีได้ ซึ่งบุคคลอื่น
สามารถเรียนรู้และน าไปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 3.5.1 ประเภทของการถอดบทเรียน 
         3.5.1.1 การถอดบทเรียนท้ังโครงการ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ การวางแผน กระบวนการด าเนินงาน 
และผลที่ได้จากโครงการ ตรงนี้จะเน้น ปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นเหตุ ท าให้เกิดผล เทคนิคที่ใช้ คือ retrospect คือ การถอด
บทเรียนหลังด าเนินงาน และ summative evaluation ก็คือ ถอดจากผลสรุปของการประเมินก็ได้ 
         3.5.12 การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือกลุ่มประเด็นที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนายกระดับการท างานโครงการ หรือประเด็นที่มีผลต่อการบรรลุความส าเร็จของโครงการใน
อนาคต เทคนิคที่ใช้ คือ AAR (After Action Review), OM (Outcome Mapping) และ EE (Empowerment 
Evaluation) 
 3.5.2 วงจรการถอดบทเรียน 
                     3.5.2.1 รวบรวมวิเคราะห์ (ถอดสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกมา) โดยสกัดมาจาก สิ่งที่ผ่านการ
ท างาน ผ่านคน ผ่านการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ผ่านภูมิปัญญาที่มีเหลา่น้ันกระบวนการถอดบทเรียน จึงเป็นกระบวนการที่



 

  

เอาความรู้จากการท างานมาใช้ มาเป็นแนวปฏิบัติ และเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการในเรื่องที่ยาก และซับซ้อน
ต่อไป หมายถึงว่า เราก าลังถอดบทเรียนเพื่อที่จะไปบริหารจัดการการท างานของตนเอง และองค์กรต่อไป 
          3.5.2.2 สังเคราะห์และเผยแพร่ โดยสังเคราะห์ข้ึนมาเป็นองค์ความรู้ เป็นชุดความรู้ และน าไป
เผยแพร่ 
               3.5.2.3 ทดลอง ปรับ และประยุกต์ หลังจากชุดความรู้ ก็สามารถน าไปทดลอง ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
กับตนเอง ให้เหมาะกับบริบทขององค์กร เสร็จแล้วก็น ามาสร้างเป็นแผนงาน หรือแผนกลยุทธ์ต่อไป 
     3.5.2.4 น าไปใช้  กับตนเองและองค์กร 
 
 3.5.3 ขั้นตอนการถอดบทเรียน 
  ข้ันแรกต้องมีการออกแบบการถอดบทเรียน มีการก าหนดกรอบของการถอดบทเรียน ก าหนด
รูปแบบ เลือกเทคนิค ก าหนดปฏิทิน/ระยะเวลา ด าเนินการถอดบทเรียน ซึ่งอาจเฉพาะประเด็น  หรือทั้งโครงการ 
หลังจากนั้นเป็นข้ันตอนของการสื่อสารการถอดบทเรียน คือ  การบันทึกบทเรียน เมื่อบันทึกได้ ก็จะพัฒนาเป็นชุด
ความรู้ สุดท้าย คือ ติดตาม น าบทเรียนไปใช้ 
  3.5.3.1 สิ่งส าคัญท่ีสุดส าหรับการถอดบทเรียน 

       -    การเรียนรู้เกิดข้ึนตลอดโครงการ 
       -    การให้ความส าคัญกับการวางแผนเพื่อความส าเร็จในอนาคต และน าบทเรียนไปวางแผน 

และสามารถน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
       -  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับวิธีคิด บางคนที่อัตตาสูง หรือไม่ยอมใคร  จะได้เกิดการ

เรียนรู้ และฟังมากข้ึน ฟังทั้งวิธีคิด วิธีการท างาน ที่เขาท าดี  อาจเลียนแบบ เพื่อยกระดับการท างานของเรา และ
ท างานอย่างกว้างขวาง พูดคุย ยกระดับการปฏิบัติให้เป็นชุดความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.5.4 การเก็บเข้าแหล่งความรู้  (Knowledge  Asset)  
           การเก็บเข้าแหล่งความรู้  (Knowledge  Asset) คือ  การน าเอาความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เกิดจาก
การ “ถอดบทเรียน” หรือ “การถอดความรู้” จากประสบการณ์การท างานมาเก็บไว้เป็นแหล่งความรู้หรือขุมทรัพย์
ความรู้  โดยรวบรวม บันทึก จัดกลุ่ม แบ่งหมวดหมู่  และน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บเป็น “ศูนย์ความรู้” 
(Knowledge  Center)  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและแลกเปลี่ยนได้ง่าย  รวมถึงการน าเอาความรู้ที่เก็บไว้ไปใช้งาน
และต่อยอด  ความรู้เหล่านี้จะเป็น “ทุนทางปัญญา” หรือ “สินทรัพย์” ที่องค์กรจะน าไปประยุกต์เป็น 
ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ  วิธีการใหม่  หรือปรับปรุงของเก่าให้เกิดคุณค่าและมูลค่า  ซึ่งก็จะเกิดการเรียนรู้ที่เป็น              
ความรู้ฝังลึก   (Tacit  Knowledge) ที่ยกระดับข้ึนไปอีกในตัวบุคคล  โดยเราสามารถเก็บความรู้หรอืแนวปฏิบัติทีเ่กิด
จากการ “ถอดบทเรียน” หรือ “การถอดความรู้” นั้น ไว้ในบล็อก หรือเว็บไซต์ หรือแฟูมเอกสาร  เช่น 
www.gotoknow.org/blog 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gotoknow.org/blog


 

บทที่ 4  
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานการจัดการความรู ้

 
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการจัดการความรู้ 
 
 4.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ การด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยท างาน
ภายใต้คณะท างานการจัดการความรู้ ซึ่งงานจัดการความรู้ของผู้ที่มีต าแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ นั้นจะ      
มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานงาน เขียนแผนการจัดการความรู้ ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เช่น เขียนโครงการ/
กิจกรรม จัดอบรม สัมมนา เตรียมรายงานการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น  

 

แผนภูมิท่ี 4.1 (Flow chart) การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 4.1.2 การจัดท าแผนการจัดการความรู้  โดยคณะท างานการจัดการความรู้ มีหน้าที ่
  - ร่างแผนการจัดการความรู้ประจ าปี งป.  ตามประเด็นหรือหัวข้อ (Theme) ที่ต้องการพัฒนาและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี (KPI) ของแผนการจัดการความรู้ของ ทร. ประจ าปี และน าร่างแผนการ
จัดการความรู้ประจ าปี ของ วศ.ทร. นี้ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้  วศ.ทร. เพื่อพิจารณา 
ก่อนเสนอวามเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้ของ วศ.ทร.  

  - เผยแพร่แผนการจัดการความรู้ โดยน าแผนการจัดการความรู้ที่คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ได้ลงมติ ผ่านการเห็นชอบและลงนาม (โดย จก.วศ.ทร.) มาเผยแพร่ให้รับทราบ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์
และเอกสารให้ก าลังพลทราบอย่างทั่วถึง   

แผนภูมิท่ี 4.2 (Flow chart) การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 
 
 

ท าหนังสือขอรายช่ือบุคลากรเป็นคณะท างานการจัดการความรู้  

 เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือลงนาม 

ส่งค าสัง่ไปยัง คณะท างานทุกคน 

ร่างแผนการจัดการความรู้ปปีัจจุบัน 

เตรียมวาระการประชุม/ เอกสารการประชุม/ ขอสถานที่ประชุม 

น าผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ปีการงบประมาณทีผ่่านมาพจิารณาปรับปรงุการด าเนินงานปีปจัจบุัน  
และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานการจัดการความรู้ 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 4.1.3 การด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  ดังนี ้

   - เขียนโครงการ / กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan- KM Process & 
CMP) ที่ก าหนดไว้ จากนั้นขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ  สถานที่จัดโครงการที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 -  สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านการจัดประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และ
สัมมนา ตามโครงการ/ กิจกรรมท่ีก าหนดไว้  โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ซึ่งต้องก าหนดกลุ่มเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และการประเมินโครงการที่ชัดเจน  

 -  สรุปรายงานการประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา และประเมินโครงการ เพื่อรายงาน
ต่อผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 -  บันทึกกิจกรรมของการประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และสัมมนา ลงในเว็บไซต์  
 
 

แผนภูมิท่ี 4.3 (Flow chart) การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้  

ประชุม 

แผนการจัดการความรู้ (ผา่นการพิจารณา เห็นชอบ ลงนาม) 

เผยแพร่แผนการจัดการความรู ้โดยใช้เอกสาร/ เว็บไซต์  

เขียนโครงการ / กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู้ (จัดประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และสมัมนา) 

ท าหนังสือเชิญประชุม 

ขออนุมัติโครงการ/กจิกรรมและงบประมาณ 

จัดประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และสมัมนา โดยใช้เครื่องมอืและ
กระบวนการจัดการความรู ้



 

 
 
 
 

 4.1.4  การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ ในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม โดยใน
แต่ละโครงการ/ กิจกรรม ต้องมีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ/ กิจกรรมไปยังผู้เข้าร่วม
โครงการ/ กิจกรรม 
 

แผนภูมิท่ี 4.4 (Flow chart) การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 4.1.5 การรายงานผลการจัดการความรู้และประเมินผลการจัดการความรู้ โดยการรวบรวมสรุปโครงการที่
ได้ด าเนินการทั้งหมดจากแผนการจัดการความรู้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลส าเร็จของโครงการ เพื่อรับการ
ประเมินการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. ตามเกณฑ์การประเมินของ ทร. (RTN KMA) ตามตัวบ่งช้ี  
 

แผนภูมิท่ี 4.5 (Flow chart) การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 

 4.1.6 การน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีถัดไป ซึ่งคณะกรรมการประเมิน จะให้ข้อเสนอแนะ 
จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง ดังนั้นงานจัดการความรู้ต้องน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement KM Plan) หรือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ปี งป.ถัดไป และเสนอต่อ
คณะท างานการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. 

 

สรปุรายงานการประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร อบรม สมัมนา และประเมิน
โครงการ และเสนอต่อผู้บรหิารและผูเ้ข้าร่วมประชุม 

บันทึกกจิกรรมของการประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และสมัมนา ลงในบลอ็กหรือเว็บไซต ์

รวบรวมสรปุโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดจากแผนการจัดการความรู้ 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลส าเร็จของโครงการ 

   รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการจัดการความรู้ ทร. 
 

โครงการ / กิจกรรม 

การต่อยอด 
 

   ติดตามไปยังผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

การน าไปใช้  
 

ผลจากการน าไปใช้ 
 

ผลการต่อยอด 
 

ประเมินหลงัโครงการ/ กจิกรรม 
 



 

  

 

แผนภูมิท่ี 4.6 (Flow chart) การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการความรู้ ทร. 

จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement KM Plan) หรือข้อเสนอแนะการปรบัปรุง
แผน 
                  เสนอต่อคณะท างานการจัดการความรู้ ของ วศ.ทร. 

ปรับแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 



 

FLOW CHART สรุปขั้นตอนการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้             
วศ.ทร. 

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  

- น าผลการประเมิน KMA มา
พิจารณา 
- ศึกษาและวิเคราะห์ Roadmap 
KM ทร. 
- ทบทวนวิสัยทัศน์ KM กลยุทธ์ 
เปูาหมาย 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
KM ระดับ ทร./ งาน
สัมมนา/ประชุม ฯลฯ 

 
นขต.วศ.ทร. 

คณะกรรมการพัฒนาก าลังพล 
และการจัดการความรู้ วศ.ทร. 





 

 
 

ผนวก  แบบฟอร์มการจัดการความรู้ 
 


