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การจัดการความรูในการจัดการความรูใน

หนวยงานภาครัฐหนวยงานภาครัฐ



สํานกังานปลัดกระทรวงพลังงาน: Management  of  Information

 เปาหมายโครงการ  (Desired  State)

จัดทําฐานความรู (Knowledge-based)  เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทั่วไปที่บคุลากรทุกคนในกระทรวงฯ สามารถนําไปใชได

อยางถูกตอง รวดเร็วและตรงกับความตองการ



กระบวนการของระบบกระบวนการของระบบ  (List  of  Processes)(List  of  Processes)

1.  แปลงเอกสารใหอยูในรูปแบบดิจิตอล

2.  จัดเก็บในระบบฐานขอมูล

3.  ตรวจสอบเอกสาร

4.  จัดเก็บเปนฐานความรู

5.  คนคนื  ใชความรูและแบงปนความรู

6.  ออกรายงาน 



System  FlowSystem  Flow

ขอมูลดิบ

Database

Knowledge-based

Case-based

Best-Practices

Expert

M-base

Expert
Verification

Web Browser

Utilization & Sharing

User

Administrator



กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู    (KM  Processes)(KM  Processes)

KM  ProcessKM  Process DescriptionDescription OutputOutput

1. Knowledge  

Identification

1. สํารวจและระบุความรูที่

ตองการใชในปจจุบัน

2. สํารวจและระบุความรูที่

ตองการในอนาคต 

1. บริหารจัดการทั่วไป

2. พลังงานทดแทน

3. เชื้อเพลิงธรรมชาติ

2. Knowledge  

Acquisition

1. ขอมลู / ความรูทีม่ีอยูปจจุบัน

2. ผูเชี่ยวชาญ

3. ผูปฏิบัติงาน 

ระบบฐานขอมลูบริหารจัดการ

ทั่วไป (Management  Database

System)



KM  ProcessKM  Process DescriptionDescription Output Output 

3. Knowledge  

Verification

ตรวจสอบความรูจากฐานขอมูล

บรหิารจัดการทั่วไป 
ความรูที่ผานการตรวจสอบแลว

(One Page Knowledge)

4. Knowledge  

Storage

ออกแบบและพัฒนาระบบ

การจัดเก็บความรูประเภทตางๆ 
1. Knowledge-based  Online

2. Case-based  Online

3. Best  Practice Online

4. Expert  Online

5. Knowledge

Retrieval & 

Utilization

ออกแบบและพัฒนาระบบ

การสืบคนความรูประเภทตาง ๆ
Reports



KM  ProcessKM  Process DescriptionDescription Output Output 

6. Knowledge  

Sharing

พัฒนาชองทางการสื่อสาร

สําหรับการแบงปนความรู

1. Web  board

2. Chat

3. E-mail

4. Community  of  Practices  (CoPs)

7.Measurement 

/ Evaluation

จัดทําตัวบงชี้เพื่อวัด

การจัดการความรู 
1. จํานวนครั้งของการเขาเยี่ยมชม web  site  

2. จํานวนครั้งของการใชความรูประเภทตางๆ  

3. จํานวนความรูที่จัดเกบ็

4. จํานวนกรณศีกึษาที่จัดเก็บ

5. จํานวน Best  Practice ที่จัดเก็บ

6. จํานวนผูเชี่ยวชาญที่จดัเก็บ



☺ การพัฒนาองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการสงเสริมปองกัน  

โครงการเด็กดอยโอกาส

การทบทวนองคความรู

การประชุมพิจารณากําหนดกรอบความคิด

การเขียนเนื้อหา

การทดลองใช

การปรับปรุงแกไข

ทักษะการถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ หรือการนําไปใช

การมีทีมงานที่ดี (มกีารยอมรบัซึง่กันและกัน)

ตัวอยางตัวอยาง  ......  เรื่องเลาเรื่องเลา  11

สํานักพัฒนาสุขภาพจิตสํานักพัฒนาสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจติกรมสุขภาพจติ:: Management  of  PeopleManagement  of  People



☺ การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการดําเนินงานปองกันปญหา

การฆาตัวตาย     

 การดําเนินรวมกับเครือขาย - การรวมพลังเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

รวมมือกัน

- ความตั้งใจจริง  เสียสละ

- มีการทํางานเปนทีมที่ดี

มีการสังเคราะหองคความรูและประสบการณของพื้นที่

มีการดําเนินงานโครงการที่ครบขั้นตอน (วิเคราะห วางแผน  สนับสนุน 

งบประมาณ  ผลิตเทคโนโลยี  สังเคราะหประสบการณและองคความรู)

ตัวอยางตัวอยาง  ......  เรือ่งเลาเรือ่งเลา  22



☺ การพัฒนาเทคโนโลยี HA

 การประสานงาน   (กับ พรพ.)

 การสรางความตระหนกัของบุคลากร

 การสรางการมีสวนรวมของบคุลากร

 การอบรม   (หลกัสตูรผูประสานงานคณุภาพ  หลักสตูรการ

เยี่ยมสํารวจคณุภาพ)

 การพัฒนาเครือขาย  (วิทยากร  และผูทํางานคณุภาพ)

 การไดทีมงานที่เขมแข็งเปนอนัหนึ่งอนัเดยีวกัน 

ตัวอยางตัวอยาง  ......  เรือ่งเลาเรือ่งเลา  33



☺ การผลิต  พัฒนา  และถายทอดเทคโนโลย ี

 การวิเคราะห  สังเคราะห  การทบทวนองคความรู

 การพัฒนา / การทํางานรวมกบัเครือขาย

 การทํางานเปนทีม

 การบริหารจัดการและการประสานงาน

 ทักษะการสื่อสาร / ถายทอดความรู

 การไดทีมงานที่เขมแข็งเปนอนัหนึ่งอนัเดยีวกัน

 สรางความตระหนกั

 สรางการมีสวนรวม 

สรุปสรุป  ...... สมรรถนะงานสมรรถนะงาน  (Job  Competency)(Job  Competency)



สมรรถนะหลัก การทํางานเปนทีม

นิยาม ☺ เปนการใหความรวมมอื ชวยเหลือการทํางานของ  
สมาชิกเพื่อทําใหงานบรรลุเปาหมาย

พฤติกรรมที่คาดหวัง การใหความสําคัญของทีมมากกวาเปาหมายของตนเอง

 การมีสวนรวมนําทมีไปสูเปาหมายที่วางไว
 สนบัสนุนการทํางานของทีม
 รวมแกไขปญหาตาง ๆ ภายในทมีเพื่อใหบรรล ุ
เปาหมายรวมกัน

ตัวอยางสมรรถนะหลักตัวอยางสมรรถนะหลัก::  การทํางานเปนทมีการทํางานเปนทมี



  การแบงสมรรถนะออกเปนการแบงสมรรถนะออกเปน  5 5 หรือหรือ  3 3 ระดับระดับ

ระดับ 5 จัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึน้ภายในทมีดวยวิธีการเชิงสรางสรรค

สรางบรรยากาศแหงความไววางใจใหเกิดขึ้นภายในทมีงาน

ระดับ 4 นําเสนอวิธีการและความคิดใหมๆเพื่อการปรับปรุงการทํางานเปนทีมได

กระตุนใหสมาชกิในทีมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู

ระดับ 3 สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานเปนทมีได

สามารถทํางานเปนทีมรวมกับทีมภายนอกได

ระดับ 2 ใหความรวมมือ สนับสนุน และชวยเหลอืการทํางานในทมี

ยอมรับฟงความคิดเหน็ ขอสรปุ และการตัดสินใจของทีมงาน

ระดับ 1 รับรูเปาหมายและผลการดําเนินงานของทีมงาน



พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญ

ความรูสึกนึกคิดเรื่องตัวตน
และคุณคาแหงตน

ความคดินึกคิดที่เกิดขึ้น
สม่ําเสมอและผลักดัน

พฤติกรรม

ขอมูลความรูที่บคุคลมีใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 ภาพลักษณที่บคุคล
แสดงออก

 ลักษณะนิสัยที่ทําใหคนมี
พฤติกรรมลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง

The  Iceberg  Model  Of  CompetenciesThe  Iceberg  Model  Of  Competencies

บทบาททางสังคม (Social  Role)

ภาพลักษณของตน (Self-Image)

อุปนิสัย (Trait)

เหตุจูงใจ (Motive)

ความรูความรู  (Knowledge)(Knowledge)

ทักษะทักษะ  (Skill)(Skill)



☺☺ โมเดลการจัดการความรูของกรมเจรจาการคาโมเดลการจัดการความรูของกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศระหวางประเทศ  

KM  Processes

K.  Identification

K.  Creation

K.  Storage & Retrieval

K.  Sharing

K.  Transfer & Utilization

Human  Resources  

Development - HRD

Learning

Knowledge

Technology

Information  System

Rewarding &   

Evaluation

Leadership



การจัดการความรูในการจัดการความรูใน

หนวยงานภาคเอกชนหนวยงานภาคเอกชน



 การจัดการความรูในภาคเอกชนการจัดการความรูในภาคเอกชน  (Private  Sectors)(Private  Sectors)

บริษัทเอไอเอส จํากัด (มหาชน)

บริษัทในเครือซิเมนตไทย

บริษัท ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม จํากดั (มหาชน)

บริษัทปูนซิเมนตนครหลวง จํากดั (มหาชน)

บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากดั

บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน)



 โมเดลที่ใชในการจัดการความรูโมเดลที่ใชในการจัดการความรู    (KM  Model)(KM  Model)

Xerox  ModelXerox  Model

เปาหมายการดําเนนิงาน 

1.  การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม 

2.  การสื่อสาร 

3.  กระบวนการและเครื่องมือ 

4.  การอบรมและการเรียนรู 

5.  การวัดผล 

6.  การยกยองชมเชยและใหรางวัล



  โมเดลฝูงปลาตะเพียนโมเดลฝูงปลาตะเพียน  สถาบันสงเสริมการจัดการความรูสถาบันสงเสริมการจัดการความรู

เพื่อสังคมเพื่อสังคม  ((สคสสคส..))

1. สวนหัวปลาหรือเปาหมายของการจัดการความรู  

(Knowledge  Management  Vision - KV)   

2. สวนตัวปลาหรือการแลกเปลี่ยนความรู  

(Knowledge  Sharing - KS)  

3. สวนหางปลาหรือตัวคลังความรู  (Knowledge  Assets - KA)



สวนหัวและตา

มองวากําลังจะไปทางไหน

ตองตอบไดวา “ทํา KM  ไปเพื่ออะไร”

Knowledge

Vision 

Knowledge

Sharing

สวนกลางลําตัว สวนทีเ่ปน

“หัวใจ” ใหความสําคัญกับ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

Knowledge

Assets
สวนหางที่สรางคลังความรู

 เชื่อมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT

 และสรางพลังจาก CoPs

KV KS KA



Technical  Learning  Organization  Model  Technical  Learning  Organization  Model  

ของบริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากดัของบริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากดั 

1.  ปจจัยพื้นฐานขององคกรขับเคลื่อนดวยการเรียนรู   (Foundation)          

1.1  กลยุทธการเรียนรู  (Learning  Strategy)

1.2 ระบบบริหารจัดการการเรียนรู  (Learning  Management  System)

1.3 ศูนยกลางการเรียนรู  (Technical  Learning  Center)  

1.4 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร (Management  Responsibilities) 

1.5  ทีมชํานาญการ (Expert  Panel) 

1.6  พฤติกรรมการเรียนรู  (Learning  Behavior) 



2.  กระบวนการเรียนรู  (Learning  Process) 

2.1  การกําหนดความรู  (Knowledge  Identification) 

2.2 การแสวงหาความรู  (Knowledge  Acquisition)

2.3 การพัฒนาความรู  (Knowledge  Development)  

2.4 การใชประโยชนจากความรู   (Knowledge  Utilization) 

2.5  การแบงปนความรู  (Knowledge  Sharing) 

2.6  การรักษาความรู  (Knowledge  Retention) 

3.  ตัวชี้วัดสมรรถนะการดําเนินงาน  (Performance  Indicator) 

3.1  ตัวชีว้ดัความรูดานเทคนิค  (Technical  Knowledge) 

3.2 ตัวชีว้ดัทักษะดานเทคนิค (Technical  Skill) 

3.3 ตัวชีว้ดัพฤติกรรมและการเห็นคุณคาของการเรียนรู    

(Learning  Behavior-Value  Awareness) 

3.4 ตัวชีว้ดัการทบทวนการบริหารจัดการ  

(Performance  Management  Review)



การประยุกตใชโมเดลการจัดการความรูการประยุกตใชโมเดลการจัดการความรู

หนวยงาน 

ขั้นตอน รพ.ศิริราช สถาบันเพิ่ม   
ผลผลิตแหงชาติ 

 บริษัท สแปนชั่น บริษัททรู 
คอรปอเรชั่น 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 
มีระบบเครือขายของการถาย

โอนความรูทางดาน CQI  ทาง

คลินิก  เพื่อใหมี  Best  Practices  

ในการดูแลผูปวยในโรงพยาบาล

ศิริราช 

จัดทําฐานความรูเกี่ยวกับ

ลูกคาที่พนักงานทุกคน

สามารถนําไปใชไดตรงกับ

ความตองการ

พัฒนาการจัดการความรู

และการแบงปนความรูที่

เปนระบบ

A  Living  Community: 

สงัคมที่มีบรรยากาศของ

การเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนอยาง

ตอเนื่อง  รวมทั้งเปน

ศูนยรวมขอมูลที่มี

เครื่องมือและสื่อที่ใชใน

การแลกเปลี่ยนและงาย

ตอการนําไปใช



หนวยงาน 

ขั้นตอน รพ.ศิริราช สถาบันเพิ่ม   
ผลผลิตแหงชาติ 

บริษัท สแปนชั่น บริษัททรู 
คอรปอเรชั่น 

1. การจัดการการ

เปลี่ยนแปลงและ

พฤติกรรม 

1. วิเคราะหวัฒนธรรม

องคกรเปรียบเทียบกับ

วัฒนธรรมการจัดการ

ความรู  

2. กําหนดปจจัยแหงความ

สําเร็จ

3. แตงตั้งคณะทํางาน 

1. แตงตั้งคณะทํางานจัดการ

ความรู  

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ  

3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผูบริหารในการจัดการ

ความรู  

4. สรางสภาพแวดลอมที่จะ

ชวยสงเสรมิการแลกเปลี่ยน

ความรู

1. แตงตั้งคณะทํางาน

จัดการความรู

2. ประเมินพฤติกรรมของ

พนักงานในสวนที่

เกี่ยวของกับกระบวนการ

การจัดการความรู  เชน

การแบงปนหรือใช

ความรู

1. คัดเลือกหนวยงาน

ที่จะเขารวมโครงการ

2. จัดตั้งคณะทํางาน  

3. ปรับวิธีคิด ทัศนคติ

และพฤติกรรมของคน

ในองคกร



หนวยงาน 
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2. การสื่อสาร 1. ทําในหลายหลายลักษณะโดย

ผานชองทางที่มีอยูแลวและ

ชองทางที่สรางขึ้นใหม  

2. รูปแบบของการสื่อสาร  

ไดแก  การจัดประชุม  การสราง 

Web site  ของโครงการ   การ

อบรมทักษะพื้นฐานดานการใช

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  

3. การจัดตั้ง KM  Call  Center

1. ผานชองทางการประชุม

บุคลากร  

2. ผานชองทางอินทราเน็ต

1. ผานชองทางที่มีอยู

แลวในบริษัท  เชน

การประชุม  

วิทยุกระจายเสียง

นิตยสาร   E-Mail  

2. การเปดตัวโครงการ

การจัดการความรู

การสื่อสารผานชองทาง

ที่หลากหลาย  เชน  

วารสารอิเล็กทรอนิกส  

การติดโปสเตอร 

E-Mail
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3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

สรางชุมชนแหงการ

ปฏิบัติ 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนพื้นฐานและการสราง

เครือขายแลกเปลี่ยนความรู   

2. เนนที่การจัดทําระบบ

ฐานความรู และการสราง

ชุมชนแหงการปฏิบัติ 

1. พัฒนาโปรแกรม

Knowledge  Portal  มาใช

 ในการรวบรวมขอมูล

สารสนเทศ  ประสบการณ

และความรูตาง ๆ 

2. มี E-Library  และ 

Net  Meeting  ซึง่เปน

โปรแกรมที่ชวยในการ

สื่อสารแบบเห็นหนาผาน

อินเทอรเน็ต และใชใน

การเรียนและการอบรม

ทางไกล 

1. เนนที่กระบวนการ

จัดการความรู ไดแก  การ

กําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรู

การรวบรวมความรู

การสรางความรูใหม

การจัดเก็บความรู  และ

การแบงปนความรู  

2. มีเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีชวยในการ

สนับสนุนการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนความรู 
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คอรปอเรชั่น 

4. การอบรมและการ

เรียนรู 

เปนการจัดเวทีสําหรับ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. จัดฝกอบรมเรื่องแนวคิด

และเครื่องมือของการ

จัดการความรู  

2. เยี่ยมชมกิจการดานการ

จัดการความรูขององคกรที่

ประสบความ สําเร็จ 

1. พนักงานทุกคนจะมี

แผนฝกอบรม

2. บริษัทสนับสนุนให

พนักงานทุกคนเรียนรู

ดวยตนเองโดยจัดสถานที่

และอุปกรณการเรียนให 

1. Team  buddy  เพื่อให

ความรูแกพนักงานใหม  

2. การจัดประชุมทีมของ

แตละหนวยงาน  

3. การสัมมนา  

4. การเยี่ยมชม

หนวยงานที่ประสบ

ความสําเร็จในการ

จัดการความรู 
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5. การวัดผล 1. จํานวนสมาชิกที่เขารวม

โครงการ  

2. การวัดผลลพัธเนื้อหา

ที่ได 

1. เนนที่พฤติกรรมอันเปน

“แบบอยางที่ดี” ของ

ผูบริหารในการจัดการ

ความรู   การมีสวนรวมของ

คนในองคกร  

2. ความพึงพอใจของ

พนักงานในการใช

ประโยชนจากฐานความรู

เกี่ยวกับลูกคาที่พัฒนาขึ้น 

1. การวัดดานระบบ

2. การวัดผลลพัธของ

ระบบ 

3. การวัดผลลพัธ

สุดทายของระบบ 

1. ดานการนําไปใช

2. ดานระบบ  

3. ดานผลลัพธ  

4. ดานผลลัพธสุดทาย
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6. การยกยองชมเชย

และใหรางวัล 

อยูในรูปของการใหคุณคา

เชน การมอบโลประกาศ

เกียรติคุณ  การมอบของที่

ระลึก 

มีทั้งรูปแบบที่เปนตัวเงิน

และไมเปนตัวเงิน  เชน  เช็ค

ของขวัญ  การยกยองชมเชย

ในที่ประชุม 

การใหเงินสด  ของที่

ระลึก  ระบบการสะสม

แตมของรางวัล 
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