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เป้าหมายของการจดัการความรู้

ความส าเรจ็ท่ีแท้จริงอยู่ท่ี

การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้เพ่ือประโยชน์สขุแก่

มวลมนุษยชาติ
(ปรชัญาของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล)
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ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา

ทีม่า : http://www.easterbrook.ca
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ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน และความรู้ท่ีเปิดเผยชดัแจ้ง
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ท ำวจิัย

Search Engine
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การจดัการความรู้ 

การด าเนินการอยา่งเป็นระบบของบุคลากร 
เ ทค โน โ ล ยีส า ร สน เทศแล ะก า ร สื่ อ ส า ร 
กระบวนการท างานและโครงสรา้งขององค์การ 
เพื่อสนับสนุน พฒันา และประยุกต์ใชค้วามรูท้ี่
สะสมอยูท่ ัว่องคก์าร ผา่นกระบวนการสรา้ง การ
แบ่งปันและการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การในการสร้าง
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
องค์การ เพื่อเพิม่ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั
ทางธุรกจิ 
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นอกจำกจัดอบรม (Training)
เรำพฒันำด้วยวธีิใดได้บ้ำง?





“ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั” (Key Requirement) หมายถงึ ผลลพัธท์ีค่าดหวงั

เมือ่สิน้สุดกระบวนการนัน้ อาท ิความรวดเรว็ ความผดิพลาด 

กระบวนการบ ารุงรกัษา ขอ้ก าหนดทีส่ าคญัคอื รอบระยะเวลา ความถูกตอ้ง 

ความครบถว้น เป็นตน้ (จดุขายของกระบวนการ??? ซ่ึงส่วนใหญ่จะลืมคิด)

ข้อก าหนดท่ีส าคญักบัการก าหนดเป้าหมายระดบักระบวนการ

กระบวนกำร/งำน
กำรส่ังซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใช้ประกอบอำหำร

ข้อก ำหนดท่ีส ำคัญ:
ครัวองค์กร A สำมำรถส่ังซ้ือวัตถุดิบได้ตำมปริมำณท่ีปรำกฏในใบส่ังซ้ือ (Order) 
และมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนของวัตถุดิบท่ีปรำกฏในคู่มือมำตรฐำนวัตถุดิบของครัวองค์กร A

ตัวช้ีวัดของกระบวนกำร: 
ร้อยละของจ ำนวนคร้ังในกำรส่ังซ้ือวัตถุดิบของครัวองค์กร A 
ที่มีปริมำณท่ีเป็นไปตำมใบส่ังซ้ือ (Order) และมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนของวัตถุดิบท่ีปรำกฏ
ในคู่มือมำตรฐำนวัตถุดิบของครัวองค์กร A (ร้อยละ 100)



Competency Dictionary

ตวัอยา่ง

ระดบั 1 : เบือ้งต้น
(Beginner)

Level 2 : ได้รบัการอบรม
(Well-trained)

Level 3 : มีประสบการณ์
(Experienced)

Level 4 : เก่ง
(Advanced)

Level 5 : เช่ียวชาญ
(Expert)(Proficiency Scale)

ระดบั 0 : 
ไม่แสดงให้เหน็

SFC1
ควำมรู้ ทกัษะและประสบกำรณ์

กำรส่ังซ้ือวตัถุดบิ

สอบภาคทฤษฎี

ไม่ผ่าน

สอบภาคทฤษฎี

ผ่าน

ส่งเขา้รบัการอบรม

ท่ีเป็นทางการ

ขององคก์ร

ดา้นการบริหาร

คลงัสินคา้

ทดลองปฏิบตัิงาน

ในการบริหาร

คลงัสินคา้ 1 เดือน

โดยมีพ่ีเลี่ยงสอนงาน

และประเมินผล

ผูผ้่านการทดลองงาน

พฒันาหลกัสูตร

อบรม 2 หลกัสูตร

อบรมคนระดบั 1

ข้ึน 2 โดยผ่านการ

ประเมิน

(ข้ึนผูจ้ดัการ)

เน้นให้สร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ (วจิยั) ในกำร
บริหำรคลงัสินค้ำที่พฒันำ Productivity 

ขององค์กรและพจิำรณำขึน้เป็นผู้จดักำรอำวุโส

ต าแหน่ง

ผูจ้ดัการคลงัสนิคา้



KRA
(Key Result Area)



(Proficiency Scale)

ทดสอบอย่างไร

ความรูเ้บ้ืองตน้

ทางการ

รบัรอง

อย่างไร

ท ำงำนได้ตำม KR 
(หรือ มีประสบกำรณ์
ในระยะเวลำหน่ึง) 

สอนงานได้

สอนงานองคก์ร

ภายนอก+เสนอนโยบาย

มาตรการ นวตักรรม

ที่เกิดผลได้



กระบวนการจดัการความรู้ของ 
สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สคส.)

ทีม่า : http://www.kmi.or.th 13



บทเรียน
ปัจจยัและเทคนิคท่ีน าการจดัการความรู้ไปสู่ความส าเรจ็ 
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สรุปสำระส ำคญัจำกกำร KM ประเดน็ควำมรู้ 
“เทคนิคกำรเตรียมกำรวจิัยอย่ำงไรให้ผ่ำนกำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร”

พฒันาองคค์วามรู้จากการวิจยั
ให้สามารถสมัผสัหรือผลกัพรมแดนของความรู้ในศาสตร์ได้

การวิจยัตอ้งมีระเบียบวิธีวิจยัท่ี
ถูกตอ้ง แม่นย  า หลีกเล่ียงอคติ

ไม่จ าเป็นตอ้งใชส้ถิติชั้นสูง แต่ตอ้ง
ใชส้ถิติไม่ผิด และ ไม่มีการเกิด
ความผิดพลาดในทุกๆ ขั้นตอน

การทบทวนวรรณกรรมตอ้งมากพอท่ีจะ
(ไม่เกิน 5ปี) ช้ีให้เห็นช่องว่างองคค์วามรู้
ท่ีจะเติมเตม็ในศาสตร์ นอกจากนั้นการ
เขียนงานวิจยัตอ้งใชวิ้ธีการสงัเคราะห์
มากกว่าการตดัแปะงานของคนอ่ืน

ไม่ยึดติดในการวิจยัเชิงปริมาณอยา่ง
ท่ีปลูกฝังกนัมา แต่เนน้ออกแบบการ
วิจยัให้เหมาะกบัการคน้หาความรู้ 

ความจริงในศาสตร์ท่ีวิจยั

การอภิปรายผลมีการเขียนเชิง
สงัเคราะห์ท่ีใชภ้าษาเชิงวิชาการและ
ช้ีให้เห็นปรากฏการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน
ในสนาม/ พ้ืนท่ีการวิจยั รวมถึง

ช่องว่างขององคค์วามรู้
ท่ีไดรั้บจากการวิจยั

ผลการศึกษามีคุณภาพอยูใ่นระดบัท่ี
สามารถตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานขอ้มูล
การวิจยัระดบัชาติ (ควรเป็นฐาน 1) 

หรือนานาชาติ

มีมุมมองใหม่ในการน าเสนอ
ผลการวิจยั เช่น การเขียนสรุปการ
วิจยัหลายๆ ช้ินเป็นบทความวิชาการ
ท่ีสะทอ้นภาพปัจจุบนัและภาพ

อนาคตขององคค์วามรู้ท่ีมุ่งวิจยั อาจ
อยูใ่นรูปแบบวรรณกรรมปริทศัน์

ให้เวลำกบักำรท ำวิจัย
มิใช่ใกล้ถงึเวลำวิกฤติ จึงเร่ิมท ำเตรียมสุขภำพร่ำงกำยให้พร้อม 

ควรมีที่ปรึกษำ 
มีผู้เช่ียวชำญที่ได้รับกำรยอมรับ

ในแวดวงวิชำกำร
ใชส้ถิติเชิงอา้งอิง แตไ่ม่สุ่ม Random

ใช ้ANOVA โดยไม่ทดสอบ Leveneความ
ผดิพลาด
ท่ีพบบ่อย ตดัแปะค าสัมภาษณ์ ไม่เขียนสังเคราะห์

เขียนวิจยัเชิงคุณภาพ ไม่เขียนตีความ ความ
ผดิพลาด
ท่ีพบบ่อย

ปัจจยัหลกั

ปัจจัยเสริม

ควรมี
เน้ือหา
มากกว่า
ต ารา

อย่างเป็น
รูปธรรม
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ตวัอย่าง: เทคนิคการจดัท าแผนยทุธศาสตร์

เน้นแสดงเทคนิค
ในการปฏิบติังาน
จากประสบการณ์
(Tacit Knowledge)
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เน้นแสดงเทคนิค
ในการปฏิบติังาน
จากประสบการณ์
(Tacit Knoledge)
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ครูลดการสอน
แต่ไม่ไดล้ด
ความส าคญัลง

ครูตอ้งมีหนา้ท่ีอ่ืน 
ตอ้งเจาะลึกในความ
เช่ียวชาญในความรู้

ตอ้งสัง่สม
ประสบการณ์ ตอ้ง
เอ้ือ ตอ้งกระตุน้เป็น 
เร้าเป็น ตอ้งรอบรู้
ตอ้งตั้งค  าถามเก่ง 
วิพากษเ์ป็น 

ตอ้งลด Ego ฯลฯ



โอกำสในกำรส่ือสำรและพฒันำ
คนจำกกำรเทคโนโลยีดิจิทัล

ท่ีมีต้นทุนต ่ำแต่เข้ำถึงได้ง่ำยขึน้



ใชส่ื้อท่ีหลากหลาย เนน้การสาธิต





เปลี่ยนโฉมกำร KM ให้รองรับ
กำรพฒันำสมรรถนะคน

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีน ำไปสู่
กำรสร้ำงคลังควำมรู้ 

(Knowledge Warehouse)



ใชส้ื่อทีห่ลากหลาย เน้นการสาธติ

ลดการใช ้Hard Copy
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ประเดน็ความรูท้ีเ่ลอืกมาท า KM กวา้งเกนิไปหรอืไม?่ ท าใหไ้มป่ระสบ
ความส าเรจ็ในการแสดงหรอืสะทอ้นความเชีย่วชาญเฉพาะทาง

ตวัอย่าง
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ตวัอย่าง

แคบแต่ลึก!!
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Frequently Asked Questions: FAQ
http://interapp.rd.go.th/call_center_inter/src/call_main.php

กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเรียนรู้เข้าถึงองคค์วามรู้ได้ง่ายหรือไม่?

ตวัอยา่ง 29

สกัวนัหน่ึง
Knowledge Warehouse

http://faq.yru.ac.th/faq/
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การกระตุ้น
กลุ่มเป้าหมาย

ให้เกิดการเรียนรูด้้วย
Change 

Management
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ขอ้เสนอแนะและค าถาม
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