
7 ข ัน้ตอนในการจดัการความรู ้ของ กพร. 

เพือ่ใหค้ณะท างาน KM สามารถด าเนนิกจิกรรมการจดัการความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

ผมขอน าแนวคดิการจดัการความรูม้าแบง่ปนัใหก้บัทกุทา่น ไดศ้กึษาถงึกจิกรรมทีค่วรจะ

ด าเนนิการในแตล่ะข ัน้ตอน  

   - สไดลท์ี ่1 จะแสดงถงึข ัน้ตอนท ัง้ 7 ของกระบวนการจดัการความรูน้ ัน้ สมัพนัธก์บั

วงจรการจดัการความรูอ้ยา่งไร 

   - สไดลท์ี ่2-6 จะเป็นตวัอยา่งค าถาม เพือ่ใหเ้ราก าหนดกจิกรรมตา่งๆ ในแตล่ะข ัน้ตอน 

   - สไดลท์ี ่7  ตวัอยา่งการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืการจดัการความรูท้ ัง้ 10 ที ่กพร. แนะน า  
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5. การเข้าถงึความรู้ 
(Knowledge Access) 

6. การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 

(Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ 
(Learning) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

4. การประมวลและ 
กล่ันกรองความรู้  

(Knowledge Codification 
and Refinement) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

การ จัดการความรู้ในองค์กร 

1. 
ส ารวจความรู้ 

4. 
ถ่ายทอด 

3. 
จัดเก็บ 

สังเคราะห์ 

2. 
รวบรวม 
พฒันา 

KM 

การ 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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กระบวนการจัดการความรู้   
(Knowledge Management Process) 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถงึความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง 

ความรู้นัน้ท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 
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กระบวนการจัดการความรู้                  
 (Knowledge Management Process) 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
  (Knowledge Identification) 
- การบ่งชีค้วามรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้องมี 
- วิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่   

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
      (Knowledge Creation and Acquisition)  
- สร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
ที่กระจัดกระจายทัง้ภายใน/ภายนอก เพื่อ
จัดท าเนือ้หาให้ตรงกับความต้องการ 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง 

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ใน
รูปแบบอะไร 

จะเอามาเกบ็รวมกันได้
อย่างไร 
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กระบวนการจัดการความรู้            
 (Knowledge Management Process) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
  (Knowledge Organization) 

• แบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพื่อจัดท า
ระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
  (Knowledge Codification and Refinement) 
• จัดท ารูปแบบและ “ภาษา” ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทัง้องค์กร 
• เรียบเรียงปรับปรุงเนือ้หาให้ทนัสมัยและตรงกับ
ความต้องการ 
 

จะแบ่งประเภท 
หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่าย
และสมบรูณ์
อย่างไร 
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กระบวนการจัดการความรู้     
(Knowledge Management Process) 

5. การเข้าถงึความรู้ 
(Knowledge Access) 

• ความสามารถในการเข้าถงึ
ความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ใน
เวลาที่ต้องการ 

เราน าความรู้มา
ใช้งานได้ง่าย

หรือไม่ 
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กระบวนการจัดการความรู้  
(Knowledge Management Process) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
   (Knowledge Sharing) 
• การจัดท าเอกสาร   การจัดท าฐานความรู้  
ชุมชนนักปฏบิัต ิ(CoP) 

•ระบบพี่เลีย้ง (Mentoring System) 

•การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) 

7. การเรียนรู้  
(Learning) 

•น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

• แก้ปัญหาและปรับปรุงองค์กร  

ความรู้นัน้ท าให้เกดิ
ประโยชน์กับองค์กร

หรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้

หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้
ให้กันหรือไม่ 
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ตวัอยา่งกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัประเภทของความรู ้

ประเภทของความรู ้ กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ความรูท้ ีช่ดัแจง้  

(Explicit Knowledge) 

1. การจดัเก็บความรูแ้ละวธิปีฏบิตัทิ ีเ่ป็นเลศิในรปูของ
เอกสาร 

2. การใชเ้ทคนคิการเลา่เร ือ่ง (Story Telling) 

3. สมดุหนา้เหลอืง (Yellow Pages) 

4. ฐานความรู ้(Knowledge Bases) 

ความรูท้ ีฝ่งัอยูใ่นคน 
(Tacit Knowledge) 

1. การจดัต ัง้ทมีขา้มสายงาน (Cross-functional team) 

2. กจิกรรมกลุม่คณุภาพและนวตักรรม (Innovation & 
Quality Circles : IQCs) 

3. ชุมชนนกัปฏบิตั ิ(Communities of Practice : CoP) 

4. ระบบพีเ่ล ีย้ง (Mentoring System) 

5. การสบัเปลีย่นงาน (Job Rotation) และการยมืตวั
บคุลากรมาชว่ยงาน 

6. เวทสี าหรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Knowledge 
Forum) 
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