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 สรางการเจรญิเติบโตอยางยั่งยืน เปนองคการที่หวงใยสังคมและสิ่งแวดลอมเสรมิสรางความแข็งแกรงของธุรกิจหลกั

เปนองคการทีพ่รอมรบัการเปลีย่นแปลง

L3. เสริมสรางทัศนคติ 
คานยิม วัฒนธรรมการ
ทํางาน และพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

S2.สรางการเติบโตจากธุรกิจผลิตไฟฟา
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

S1. ผลิตพลงังานไฟฟาตามสัญญา
ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

S3.รับผิดชอบตอสังคมและชุมชนโดย
แสดงออกดวยความสุจริตและจริงใจ

““รางราง””  แผนที่ยทุธศาสตรแผนที่ยทุธศาสตร  รวฟรวฟ..  ปป 2551 2551--25552555

L4. พัฒนาสายงานผลิตไฟฟา
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

P1.มุงพัฒนาประสทิธภิาพในการ
ดําเนินงานและการเพิ่มผลผลิตดานการ
ผลิตไฟฟา   (มาจาก P3.1)

กฟผกฟผ.. ““ใหบริการดานพลงังานที่มีคุณภาพเชื่อถือไดใหบริการดานพลงังานที่มีคุณภาพเชื่อถือได  ในราคาที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสม  เปนธรรมเปนธรรม  และรักษาสมดลุกับสังคมและสิ่งแวดลอมและรักษาสมดลุกับสังคมและสิ่งแวดลอม
เพื่อสรรคสรางและพัฒนาคุณภาพชีวติและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของปรเพื่อสรรคสรางและพัฒนาคุณภาพชีวติและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศะเทศ””

รวฟ. “ ผลิตไฟฟาอยางมีประสทิธภิาพ มีมาตรฐานในระดับสากล โดยยึดมัน่ในคณุภาพและรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ”

F1.รวฟ. : สรางกําไรจากการผลิตไฟฟาและธรุกิจเกี่ยวเนื่องอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน

10

L5. เสริมสรางศักยภาพในการ
ดําเนินงานสูความเปนเลิศดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิผล

L2. เสริมสรางสมรรถนะ             
ความ สามารถของบุคลากร 
อยางตอเนื่อง

L1. มีระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ ไดมาตรฐานตามที่ กฟผ. 
กําหนด

P3. ดําเนินงานและสื่อสารเชิงรุกโดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
ชุมชน กลุมอนรุักษ และสิ่งแวดลอม  
(มาจาก P6.)

P2. มุงเนนความรวมมือทางธุรกิจ          
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ชฟบ. ชฟห.

ชฟน. ชฟห.

ชฟห. ชฟห. ชฟห. ชฟธ.

Rev 3.วันที่ 22 ต.ค. 50 ปรับตามมติ คบ.รวฟ.วันที่ 12 ต.ค.50 

ชฟบ. ชฟธ.รวม

ชฟธ.

ชฟฟ1. ชฟฟ2. ชฟฟ3.
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“เพื่อสรรคสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยการใหบริการดานพลังงานที่มีคุณภาพเชื่อถือได 
ในราคาที่เหมาะสม เปนธรรม และรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดลอม”

สรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เปนองคการที่หวงใยสังคมและสิ่งแวดลอมเสริมสรางความแข็งแกรงของธุรกิจหลัก

P4. บริหารการเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปนองคการที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

L1. ปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ใหเทียบเทามาตรฐาน
สากล

L3. เสริมสรางทัศนคติ 
คานิยม วัฒนธรรมการ
ทํางาน และพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

L4. เสริมสราง กฟผ. 
ใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู

L5. เสริมสรางศักยภาพใน
การดําเนินงานสูความเปน
เลิศดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิผล

L2. พัฒนาสมรรถนะ 
ความสามารถของ
พนักงานเพื่อความสําเร็จ
ของยุทธศาสตรองคการ

แผนที่ยุทธศาสตรแผนที่ยุทธศาสตร  กฟผกฟผ..

F1. สรางความมั่นคงทางการเงินอยางยั่งยืนในระยะยาว รวบ.

รวห. รวห. รวผ.

P1.ประสานงานเชิงรุกกับภาครัฐและ
ผูกํากับดูแลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ดานพลังงาน
P2.เสริมสรางประสิทธิภาพในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟาใหม
และระบบสายสงใหมที่เปนเลิศ
P3.มุงพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานและการเพิ่มผลผลิต

รวพ.

รวผ. P6 ดําเนนิงานและสื่อสารเชิงรุกโดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม  
ชมุชน  กลุมอนุรักษ  และสิ่งแวดลอม 

P7 มุงสงเสริมการใชพลงังานอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ (DSM)

รวค.

P5.มุงเนนการลงทุนดานพลังงานทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ

รวห.รวผ.

รวม

รวบ.

รวห. รวห.

ราง 
ฉบับ

วันที่
 

30/08/07

S2.สรางการเติบโตจากธุรกิจไฟฟา
และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ง

รวผ.

S1.สงพลังงานไฟฟาและใหบริการ
ที่มีคุณภาพสูงในราคาถูก

รวค.

S3.รับผิดชอบตอสังคมโดย
แสดงออกดวยความสุจริตและ

จริงใจ รวห.



ความรูความรู  22  ประเภทประเภท
Explicit KnowledgeExplicit Knowledge

ความรูชัดแจงความรูชัดแจง
จากการเรยีนจากการเรยีน  อานอาน  ฟงบรรยายฟงบรรยาย
วิชาการวิชาการ  หลักวิชาหลักวิชา
ทฤษฎีทฤษฎี  (Theory)(Theory)
ตําราตํารา  เอกสารเอกสาร  วารสารวารสาร  คูมือคูมือ
งานวิจัยงานวิจัย  อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต
เนื้อความรูเนื้อความรู  ,,  องคความรูองคความรู
( Content )( Content )

TacitTacit KnowledgeKnowledge
ความรูฝงลึกความรูฝงลึก

จากประสบการณการปฏิบัติจากประสบการณการปฏิบัติ
ภูมิปญญาภูมิปญญา  เคล็ดวิชาเคล็ดวิชา
ปฏิบัติปฏิบัติ  (Practice)(Practice)
เคล็ดลับเคล็ดลับ  การตัดสนิใจการตัดสนิใจ  
ประสบการณประสบการณ  ทักษะทักษะ
วิจารณญาณการใชความรูวิจารณญาณการใชความรู
( ( JudgememtJudgememt ))

กอนที่จะจัดการความรูกอนที่จะจัดการความรู  
ตองเห็นความตางระหวางตองเห็นความตางระหวาง  ““ความรูความรู  22  ประเภทประเภท””

Explicit KnowledgeExplicit Knowledge
ความรูชัดแจงความรูชัดแจง

จากการเรยีนจากการเรยีน  อานอาน  ฟงบรรยายฟงบรรยาย
วิชาการวิชาการ  หลักวิชาหลักวิชา
ทฤษฎีทฤษฎี  (Theory)(Theory)
ตําราตํารา  เอกสารเอกสาร  วารสารวารสาร  คูมือคูมือ
งานวิจัยงานวิจัย  อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต
เนื้อความรูเนื้อความรู  ,,  องคความรูองคความรู
( Content )( Content )

TacitTacit KnowledgeKnowledge
ความรูฝงลึกความรูฝงลึก

จากประสบการณการปฏิบัติจากประสบการณการปฏิบัติ
ภูมิปญญาภูมิปญญา  เคล็ดวิชาเคล็ดวิชา
ปฏิบัติปฏิบัติ  (Practice)(Practice)
เคล็ดลับเคล็ดลับ  การตัดสนิใจการตัดสนิใจ  
ประสบการณประสบการณ  ทักษะทักษะ
วิจารณญาณการใชความรูวิจารณญาณการใชความรู
( ( JudgememtJudgememt ))



จะจะ  ““จัดการจัดการ””  กับความรูกับความรู  22  ประเภทนีอ้ยางไรประเภทนีอ้ยางไร??

4.            
รวบรวม/จัดเกบ็ นําไปปรับใช

1.เขาถงึ
ตีความ

4.
สรางความรู
ยกระดับ

2
มีใจ/แบงปน 

3.
เรียนรูรวมกัน

Create/Leverage

Care & Share

Access/Validate

Capture
& Learn

store ในการทํางาน

3.เรียนรู
ยกระดับ

ความรูชัดแจง

Explicit

Knowledge

ความรูฝงลึก

Tacit

Knowledge



สาเหตุที่สาเหตุที่  KM KM สวนใหญสวนใหญ  ““ไรพลังไรพลัง””

Tacit Tacit 
KnowledgeKnowledge

Explicit Explicit 
KnowledgeKnowledge

... เพราะจัดการ
แตทางฝงซาย



... ... ไมไดไมได  ““จัดการจัดการ””  ความรูความรู  ““สวนใหญสวนใหญ””

ความรูชัดแจงความรูชัดแจง

(Explicit Knowledge)(Explicit Knowledge)

ความรูฝงลกึความรูฝงลกึ                                      
(Tacit Knowledge)(Tacit Knowledge)



เนนความรูปฏิบตัิเนนความรูปฏิบตัิ  //  จากประสบการณจากประสบการณ

เนนการแลกเปลี่ยนเนนการแลกเปลี่ยน  //แบงปนความรูแบงปนความรู    

มีทั้งมีทั้ง  ““ใหให”” && ““รับรับ””

  เนนการเรยีนรูจากเนนการเรยีนรูจาก  ““ความสําเร็จความสําเร็จ””

ในบรรยากาศเชิงบวกในบรรยากาศเชิงบวก    ชื่นชมยินดีชื่นชมยินดี  

การจัดการความรูการจัดการความรู    วันนี้วันนี้



ทําไมทําไม  KM KM ถึงตองเนนความรูปฏิบัติถึงตองเนนความรูปฏิบัติ

การอานหรือการฟงบรรยายเปนการเรียนรูการอานหรือการฟงบรรยายเปนการเรียนรู
ขัน้ตนขัน้ตน  การนํามาปฏิบตัิจะทําใหการเรียนรูในการนํามาปฏิบตัิจะทําใหการเรียนรูใน
เรื่องนั้นๆเรื่องนั้นๆ  คมชัดขึน้คมชัดขึน้    การเรียนรูจากงานจริงจนการเรียนรูจากงานจริงจน
เกิดความมั่นใจและเขาใจดีเกิดความมั่นใจและเขาใจดี      นัน่คอืการเรียนรูนัน่คอืการเรียนรู
ที่เรียกไดวาที่เรียกไดวา  ““รูจริงรูจริง””

KMKM  จะมุงเนนความรูปฏิบตัิซึง่เกิดโดยอาศัยจะมุงเนนความรูปฏิบตัิซึง่เกิดโดยอาศัย
ประสบการณตรงจากการปฏิบตัิงานหนางานประสบการณตรงจากการปฏิบตัิงานหนางาน  
อาจเปนเทคนิคหรือเคล็ดลบัเลก็ๆที่ทําใหงานอาจเปนเทคนิคหรือเคล็ดลบัเลก็ๆที่ทําใหงาน
สําเร็จสําเร็จ  



การจัดการความรูการจัดการความรู (  ( KM )KM )

KMKM  เปนกระบวนการนําความรูที่อยูในความสําเร็จเปนกระบวนการนําความรูที่อยูในความสําเร็จ
นอยใหญจากหนางานของตัวบุคคลหรือของทีมมานอยใหญจากหนางานของตัวบุคคลหรือของทีมมา  
ลปรรลปรร.. ((แลกเปลี่ยนเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรู))  ในบรรยากาศชื่นชมยินดีในบรรยากาศชื่นชมยินดี  
เพื่อขยายผลสําเร็จเพื่อขยายผลสําเร็จ  ,,ยกระดับผลสําเร็จยกระดับผลสําเร็จ

KMKM  มุงเนนการนําความสําเร็จมาเลาใหเพื่อนชื่นชมมุงเนนการนําความสําเร็จมาเลาใหเพื่อนชื่นชม  
แลวนําไปปรบัใชแลวนําไปปรบัใช  เกิดการเกิดการ  ReuseReuse  ความรูขึ้นความรูขึ้น  คนเลาคนเลา
เรื่องเกิดความภาคภูมิใจเรื่องเกิดความภาคภูมิใจ  มีความสุขมีความสุข

KMKM  ไมควรเริ่มตนดวยการเอาปญหามาแกไมควรเริ่มตนดวยการเอาปญหามาแก



อะไรไมใชการจัดการความรูอะไรไมใชการจัดการความรู (  ( KM )KM )

KMKM  ไมใชการรวบรวมความรูนําไปใสในคอมพิวเตอรไมใชการรวบรวมความรูนําไปใสในคอมพิวเตอร  
เพื่อใหบริการเพื่อใหบริการ

KMKM  ไมใชการที่ไมใชการที่““ผูรูผูรู””มาถายทอดความรูใหแกผูเรียนมาถายทอดความรูใหแกผูเรียน

KMKM  ทําคนเดียวไมไดตองทําเปนกลุมหรือเครือขายทําคนเดียวไมไดตองทําเปนกลุมหรือเครือขาย

KMKM  ไมใชกิจกรรมที่แยกออกจากงานประจําไมใชกิจกรรมที่แยกออกจากงานประจํา
เพราะเพราะงานประจําคือหัวใจงานประจําคือหัวใจ  ของของ  KMKM



KM

KM ที่ตองการ คือ KM ที่ “เนียน”อยูในเนื้องาน



การจัดการความรูเปนทักษะการจัดการความรูเปนทักษะ    
ไมใชความรูเชิงทฤษฎีไมใชความรูเชิงทฤษฎี

การจัดการความรูการจัดการความรู  

““ไมทําไมทํา  ไมรูไมรู””

จะเขาใจเรื่องการจัดการความรูอยางแทจริงได ตองเปนความ
เขาใจผานการปฏิบัติ  ผานประสบการณตรงของตนเอง



KV KS KA

จัดการความรูโดยใช ““โมเดลปลาทูโมเดลปลาทู””

“หัวปลา” ( KV )
Knowledge Vision
สวนเปาหมาย

“ ตัวปลา” ( KS )
Knowledge  Sharing
สวนกิจกรรม ลปรร.

“หางปลา” ( KA )
Knoledge Assets
สวนการจดบันทึก



KV

“หัวปลา” = เปาหมายของการจัดการความรู
“Knowledge Vision” KV

ทํา KM เพื่ออะไร ?
จะนําเรื่องใด มา แลกเปลี่ยนเรียนรู?
ตองเชื่อมตอกับ “ภาพใหญ”
คือเปาหมาย  วิสัยทัศนขององคกร



หัวปลา (KV)

ฝาย

ประเด็น 
2A

ประเด็น 
2B

ประเด็น 
2C

แผนก

Vision/ Mission
““หัวปลาหัวปลา””  ทุกระดับตองทุกระดับตอง
เชื่อมโยงกับเชื่อมโยงกับ  ““ภาพใหญภาพใหญ””

KV1                   KV2                    KV3
ปจจัย/ประเด็น 1 ปจจัย/ประเด็น 2 ปจจัย/ประเด็น 3

กอง



ตัวอยางตัวอยาง  ““หัวปลาหัวปลา”” BoilerBoiler

“หัวปลา Boiler” คือคุณภาพงานบํารุงรักษา อุปกรณ 
Boiler ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟา

“หัวปลาเล็ก” คอืปจจัยหรือความรูที่สําคัญสําหรับใชเพื่อการ
บรรลุเปาหมาย “หัวปลา Boiler”

“หวัปลาเล็ก Boiler”

1. Pressure Part

2. ID,FD,PA Fan

3. Pulverizer & Feeder

การพิจารณา “หัวปลาเล็ก”

1. เปนเรื่องที่ไมกวางหรือ  
แคบเกินไป

2. มีประสบการณเพียง
พอที่จะนํามา ลปรร.

3. มีผูสนใจเขารวมมากพอ



เนนสิ่งที่เปนTacit จาก “คุณกิจ” ตัวจริง
ใช “คุณอํานวย”ชวยกระตุน ลปรร.

“คุณลขิิต”บันทึก สรุปประเด็น

“ ตัวปลา”  สวนกจิกรรม ลปรร.

“Knowledge  Sharing” KS

KV KA

จากจาก  KV KV สูสู  KSKS

KS



การการ  ลปรรลปรร..ในใน  ตลาดนัดความรูตลาดนัดความรู ( (KM Workshop)KM Workshop)

ผูเขารวมผูเขารวม  KM Workshop KM Workshop ควรมีวิชาชีพเดียวกันควรมีวิชาชีพเดียวกัน  แตมาจากแตมาจาก
ตางหนวยงานตางหนวยงาน  ตางประสบการณตางประสบการณ  จํานวนจํานวน  88--1212  คนคน
ผูเขารวมทกุคนตองเตรียมเรื่องเลาจากความสําเร็จผูเขารวมทกุคนตองเตรียมเรื่องเลาจากความสําเร็จ  จากหนาจากหนา
งานงาน  เชนเชน  งานงานModify Modify การแกปญหางานการแกปญหางาน  เคลด็ลับหรือเทคนคิเคลด็ลับหรือเทคนคิ  
จากหนางานโดยตองเตรียมภาพขนาดจากหนางานโดยตองเตรียมภาพขนาด  A3A3  ประกอบการเลาประกอบการเลา

““คุณอํานวยคุณอํานวย”” ((Facilitator)Facilitator)  ทําหนาที่ดําเนนิรายการทําหนาที่ดําเนนิรายการ  ใหทกุใหทกุ
คนผลัดกนัเลาเรือ่งคนผลัดกนัเลาเรือ่ง  ผลัดกันซกัถามในบรรยากาศของความผลัดกันซกัถามในบรรยากาศของความ
ชืน่ชมชืน่ชม  และรวมกันตคีวามและรวมกันตคีวาม  สรุปประเด็นความรูที่ไดสรุปประเด็นความรูที่ได  โดยมีโดยมี  
““คุณลขิิตคุณลขิิต””  ทําหนาทีบันทกึเรื่องเลาและประเด็นความรูทําหนาทีบันทกึเรื่องเลาและประเด็นความรู

พลังของพลังของ  KM Workshop KM Workshop จะเกิดไดจากการเคารพและเหน็จะเกิดไดจากการเคารพและเหน็
คุณคาซึ่งกันและกนัคุณคาซึ่งกันและกนั  ไวเนือ้เชือ่ใจกันไวเนือ้เชือ่ใจกัน  เติมเต็มซึ่งกันและกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน



ตลาดนัดความรูตลาดนัดความรู  (KM Workshop) (KM Workshop) 
เปนกันเองเปนกันเอง  ........รบัฟงรบัฟง  และชื่นชมและชื่นชม......ยิ่งใหยิ่งไดรับยิ่งใหยิ่งไดรับ



ทกัษะที่ตองใชในการทกัษะที่ตองใชในการ  ลปรรลปรร.. (( Knowledge  Sharing)Knowledge  Sharing)

เปดใจเปดใจ    ใหอยากรับฟงคนอื่นใหอยากรับฟงคนอื่น  เปดใจกวางฟงคนที่เปดใจกวางฟงคนที่
คิดตางคิดตาง  โดยไมยึดติดอยูในกรอบโดยไมยึดติดอยูในกรอบ    เปดใจรับฟงแบบเปดใจรับฟงแบบ
ไมนึกคานอยูในใจไมนึกคานอยูในใจ    แมไมตรงกับใจคิดแมไมตรงกับใจคิด    อยาเพิ่งนึกอยาเพิ่งนึก
คานคาน  เปดใจฟงเรื่องเลาใหจบกอนเปดใจฟงเรื่องเลาใหจบกอน

เปดปากเปดปาก    ใหพูดในสิ่งดีๆใหพูดในสิ่งดีๆ  เปดปากเลาเรื่องเปดปากเลาเรื่อง
ความสําเร็จความสําเร็จ    เปดปากถามดวยความชื่นชมเปดปากถามดวยความชื่นชม  ไมถามไมถาม
แบบซักคานแบบซักคาน    ไมแยกวงเลาแขงกับผูเลาไมแยกวงเลาแขงกับผูเลา





ทกัษะที่ตองใชในการทกัษะที่ตองใชในการ  ลปรรลปรร.. (( Knowledge  Sharing)Knowledge  Sharing)

เปดหูเปดหู    ตั้งใจฟงหรือฟงอยางลึกตั้งใจฟงหรือฟงอยางลึก  ((Deep Listening)Deep Listening)
ฟงดวยความชื่นชมยินดีฟงดวยความชื่นชมยินดี  เมื่อคนฟงๆจากใจเมื่อคนฟงๆจากใจ    คนพูดจะคนพูดจะ
ถูกกระตุนทําใหพูดไดลึกขึ้นถูกกระตุนทําใหพูดไดลึกขึ้น  ปลอยความรูฝงลึกปลอยความรูฝงลึก
(Tacit Knowledge)(Tacit Knowledge)  ออกมามากขึ้นออกมามากขึ้น  

เวลาฟงเวลาฟง  ใหระวงัใหระวงั  ““ความคิดความคิด””

ฟงโดยไมตดัสนิฟงโดยไมตดัสนิ    
ไมนกึเปรียบเทียบไมนกึเปรียบเทียบ        

ไมนกึโตแยงไมนกึโตแยง



ทกัษะที่ตองใชในการทกัษะที่ตองใชในการ  ลปรรลปรร.. (( Knowledge  Sharing)Knowledge  Sharing)

เปดตาเปดตา    มองผูเลาดวยแววตาสนใจมองผูเลาดวยแววตาสนใจ  แววตาชื่นชมแววตาชื่นชม  
สายตาผูฟงสามารถชวยสรางบรรยากาศไดสายตาผูฟงสามารถชวยสรางบรรยากาศได



“คลงัความรู”ไดมาจาก “คุณกิจ” ตัวจริง
มีทั้งสวนที่เปน Explicit และ Tacit    
มีระบบ/เทคโนโลยทีี่ทําให เขาถึง

และนําไปใชประโยชนไดงาย

“หางปลา” สวนการจดบันทกึ
“Knowledge  Assets” KA
คลังความรูโรงไฟฟาแมเมาะ 

http://phumpunya.egat.co.th

จากจาก  KS KS สูสู  KAKA

KV KS KA



•ประเดน็
•KSF
•ขอแนะนํา

“ “

“ “

คลังความรูคลังความรู ( (KAKA) ) ทีด่ีควรมีทั้งทีด่ีควรมีทั้ง  33  สวนสวน

+ +

สรุปประเด็น

2

ขอมูลอางอิง

โทร.
.............

3

บุคคลอางอิง

เอกสารอางองิ
- Story
- Case
- Tips

เรื่องเลา

1



QCC QCC เหมอืนหรอืตางกับเหมอืนหรอืตางกับ  KMKM  อยางไรอยางไร

QCCQCC
ใชการระดมสมองใชการระดมสมอง
(Brain (Brain StromingStroming))
นําปญนําปญหามาแกหามาแก
แกรายแกราย
กิจกรรมกลุมกิจกรรมกลุม

KMKM
ใชการเลาเรื่องใชการเลาเรื่อง
(Storytelling)(Storytelling)
นําความสําเร็จมานําความสําเร็จมา  ลปรรลปรร..
ขยายดีขยายดี
กิจกรรมกลุมกิจกรรมกลุม

ทั้งทั้ง  QCC QCC และและ  KM KM ตางกเ็ปนเครื่องมอืตางกเ็ปนเครื่องมอื  
เลอืกใชใหเหมาะกับสถานการณเลอืกใชใหเหมาะกับสถานการณ



KM Model ของ สคส.

ใชความรูใชความรู

แลกเปลี่ยนเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรู

ยกระดับความรูยกระดับความรู

คลังความรูภายในคลังความรูภายใน

ความรูจากภายนอกความรูจากภายนอก

กําหนดเปาหมายกําหนดเปาหมาย
ของงานของงาน

คนหาคนหาจัดเก็บจัดเก็บ    ปรับปรุงปรับปรุง

เลือกเลือกควาควา

บรรลุเปาหมายบรรลุเปาหมาย
ของงานของงาน



KM Model  KM Model  ของของ  สคสสคส..

วงจรวงจร    การใชความรูการใชความรู  ––  กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ––  
การยกระดับของความรูการยกระดับของความรู  ในการทํางานเปนหัวใจของในการทํางานเปนหัวใจของ  KMKM

การปรับใชความรูในการทํางานการปรับใชความรูในการทํางาน  ความรูอาจไดจากเพื่อนความรูอาจไดจากเพื่อน
จากคลังความรูจากคลังความรู    หรอืควาจากภายนอกหรอืควาจากภายนอก

ประสบการณที่ไดจากการทํางานนํามาประสบการณที่ไดจากการทํางานนํามา  ลปรรลปรร..

เกิดการยกระดับของความรูเกิดการยกระดับของความรู  นําไปปรับปรุงความรูในคลังนําไปปรับปรุงความรูในคลัง

เมือ่วงจรนีม้กีารจัดการเมือ่วงจรนีม้กีารจัดการ  จะหมนุไดอยางตอเนือ่งจะหมนุไดอยางตอเนือ่ง  โดยโดย
วงจรนี้จะตองแทรกผสมเนียนอยูกับงานประจําวงจรนี้จะตองแทรกผสมเนียนอยูกับงานประจํา



KM Model  KM Model  ของของ  สคสสคส..

คลังความรูภายในคลังความรูภายใน  จะเปนแหลงรวบรวมความรูชิ้นจะเปนแหลงรวบรวมความรูชิ้น
เล็กๆที่ถอดมาจากการทําเล็กๆที่ถอดมาจากการทํา  ตลาดนัดความรูตลาดนัดความรู  การการ
ประชุมประชุมสัมนาสัมนา  และการและการ  ลปรรลปรร..  ในรูปแบบอื่นๆในรูปแบบอื่นๆ  เปนเปน
ความรูทีเ่นนความรูทีเ่นน  ““ความรูจากการปฏิบตัิความรูจากการปฏิบตัิ””  และและ  ““ความรูความรู
เพื่อการปฏิบตัิเพื่อการปฏิบตัิ””

ความรูของบุคคลเมื่อบันทึกลงคลังความรูทําใหความรูของบุคคลเมื่อบันทึกลงคลังความรูทําให
สามารถคนหาสามารถคนหา  และเขาถึงไดงายจะกลายเปนความรูและเขาถึงไดงายจะกลายเปนความรู
ขององคกรขององคกร

การที่ความรูจากคลังความรูถูกนํานาใชงานอยางการที่ความรูจากคลังความรูถูกนํานาใชงานอยาง
สม่ําเสมอและปรับปรงุอยูตลอดเวลาสม่ําเสมอและปรับปรงุอยูตลอดเวลา  ผานการผานการ  ลปรรลปรร..
มีความสําคัญกวามีความสําคัญกวา  จํานวนและความครบถวนของจํานวนและความครบถวนของ
ความรูความรู



KM Model  KM Model  ของของ  สคสสคส..

การควาความรูจากภายนอกการควาความรูจากภายนอก  ตองไมนําเขาความรูตองไมนําเขาความรู
แบบแบบ““สําเร็จรูปสําเร็จรูป””  คือไมคือไม  ““คัดลอกคัดลอก””  เอามาใชเอามาใช  แตแต
ตองเอาความรูหรือวิธีการของเขามาตองเอาความรูหรือวิธีการของเขามา  ““ปรบัใชปรบัใช””  ใหให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  ((บริบทบริบท--ContextContext))  
ของเราของเรา    

การพัฒนางานตองการพัฒนางานตอง  ““ไมเริ่มตนจากศูนยไมเริ่มตนจากศูนย””  ไมมุงไมมุง
คิดคนหาวิธีทีแ่ยบยลดวยตนเองคิดคนหาวิธีทีแ่ยบยลดวยตนเอง  เพราะเสียเวลาเพราะเสียเวลา
โดยใชเหตุโดยใชเหตุ  ควรใชวิธีควรใชวิธี  ""เรียนลัดเรียนลัด""  โดยเอาอยางโดยเอาอยาง
จากผูที่ทําไดดีอยูแลวจากผูที่ทําไดดีอยูแลว  ((Best PracticesBest Practices))  นํามานํามา
ปรับใชกับงานของเราปรับใชกับงานของเรา  แลวพัฒนาแลวพัฒนา““ตอยอดตอยอด””ใหดีใหดี
ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น





Care & Share /  Give & Grow

 การจัดการความรู การจัดการความสมัพันธ

Share & ShineShare & Shine

Learn Learn -- Care Care -- Share Share -- ShineShine
การจัดการความสัมพันธ



เครือ่งมอืเครือ่งมอื  ในการจัดการความรูในการจัดการความรู

AAR ( After Action Review )AAR ( After Action Review )
AARAAR  เปนการพบปะพูดคุยกันของทีมงานเปนการพบปะพูดคุยกันของทีมงาน  เมือ่ทาํงานเมือ่ทาํงาน

เสร็จเสร็จ  โดยมารวมกันสรุปบทเรยีนวาโดยมารวมกันสรุปบทเรยีนวา  สวนใดที่ทําไดดีเพราะสวนใดที่ทําไดดีเพราะ
เหตุใดเหตุใด  และสวนใดที่นาจะทําไดดีกวาและสวนใดที่นาจะทําไดดีกวา  จุดที่ควรปรับปรุงจุดที่ควรปรับปรุง  
เพราะเหตุใดเพราะเหตุใด    บทเรยีนที่ไดจะนําไปสูการปรับปรุงวิธีการบทเรยีนที่ไดจะนําไปสูการปรับปรุงวิธีการ
ทํางานที่ดีกวาในครั้งตอๆไปทํางานที่ดีกวาในครั้งตอๆไป    และจะเปนการปองกันความและจะเปนการปองกันความ
ผิดพลาดไมใหเกดิขึ้นซ้ําอีกผิดพลาดไมใหเกดิขึ้นซ้ําอีก

AARAAR  ตองใชแบบตองใชแบบ  ““ทกุคนมีสวนรวมทกุคนมีสวนรวม””  จะชวยใหเหน็จะชวยใหเหน็
ความความ  ““ตาแหลมตาแหลม””  ของเพื่อนรวมงานบางคนมองเหน็บางสวนของเพื่อนรวมงานบางคนมองเหน็บางสวน
ของเหตุการณไดดีกวาเราของเหตุการณไดดีกวาเรา  ไดเหน็การเติมเต็มซึ่งกันและกันไดเหน็การเติมเต็มซึ่งกันและกัน
จากการจากการ  ลปรรลปรร..  ซึ่งจะทาํใหเกิดความเคารพและเหน็คุณคาซึ่งจะทาํใหเกิดความเคารพและเหน็คุณคา
ในหมูเพื่อนรวมงานในหมูเพื่อนรวมงาน



ทานเห็นประเด็นอะไรจากภาพนี้บางทานเห็นประเด็นอะไรจากภาพนี้บาง



AAR ( After Action Review )AAR ( After Action Review )

AARAAR  เปนเครื่องมือที่ใชงายแตทรงพลงัเปนเครื่องมือที่ใชงายแตทรงพลงั  ควรนําไปใชงานบอยๆควรนําไปใชงานบอยๆ
จะชวยหมุนจะชวยหมุน  ““เกลียวความรูเกลียวความรู””  เกิดแนวปฏิบัติที่ดีขึน้เรื่อยๆเกิดแนวปฏิบัติที่ดีขึน้เรื่อยๆ

AAR AAR ตองการบรรยากาศที่เหมาะสมตองการบรรยากาศที่เหมาะสม  วาจาเหมาะสมวาจาเหมาะสม  ไมตําหนิไมตําหนิ
ไมทะเลาะไมทะเลาะ  ถอดตําแหนงถอดตําแหนง  เคารพความคิดเคารพความคิด  เปดใจเปดใจ  เปดหูเปดหู

AARAAR  ถาใชบอยๆจะทําใหเรื่องการเรียนรูถาใชบอยๆจะทําใหเรื่องการเรียนรู  ““เนียนไปกับงานประจําเนียนไปกับงานประจํา””

ตัวอยางคําถามตัวอยางคําถาม  AARAAR
เราไดเรียนรูอะไรบางเราไดเรียนรูอะไรบาง  ?? เรากังวลเรื่องอะไรบางเรากังวลเรื่องอะไรบาง  ??

เรามีอะไรคาใจที่อยากจะบอกเพื่อนๆบางเรามีอะไรคาใจที่อยากจะบอกเพื่อนๆบาง  ?? เราลืมอะไรบางเราลืมอะไรบาง  ??
บรรลุเปาหมายไหมบรรลุเปาหมายไหม  ??   อะไรที่ทําไดดีแลวอะไรที่ทําไดดีแลว  ?? อะไรที่ยังตองปรับปรุงอะไรที่ยังตองปรับปรุง??



การจัดการความรูในแผนกการจัดการความรูในแผนก

การปรับปรุงการปรับปรุง  WIWI (Work Instruction)(Work Instruction)

ปญหาจากการใชปญหาจากการใช  WI WI ชุดเดียวกันในการทํางานชุดเดียวกันในการทํางาน  แตกลบัแตกลบั
ไดผลที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับประสบการณของผูปฏิบัติไดผลที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับประสบการณของผูปฏิบัติ

WI WI จะเขยีนเฉพาะขั้นตอนการทํางานที่สําคัญจะเขยีนเฉพาะขั้นตอนการทํางานที่สําคัญ  และมกัจะละและมกัจะละ
เวนในรายละเอยีดบางสวนเวนในรายละเอยีดบางสวนใวใวเพราะผูเขียนเปนผูมีเพราะผูเขียนเปนผูมี
ประสบการณประสบการณ  

การปรับปรุงการปรับปรุง  WIWI  ทําไดโดยการทําทําไดโดยการทํา  AARAAR  หลังการปฏบิัติงานหลังการปฏบิัติงาน
ตามตาม  WIWI  แลวชวยกันเพิ่มเติมในสวนทีข่าดซึ่งมกัจะเปนแลวชวยกันเพิ่มเติมในสวนทีข่าดซึ่งมกัจะเปน
ความรูจากประสบการณความรูจากประสบการณ  ((Tacit Knowledge)Tacit Knowledge)  เชนเชน  จุดที่จุดที่
ตองสังเกตตองสังเกต  ขอควรระวังหรือเคล็ดลับตางๆขอควรระวังหรือเคล็ดลับตางๆ



การทําใหการทําให  KM KM เนียนอยูในเนื้องานประจําเนียนอยูในเนื้องานประจํา

ปรับกิจกรรมทีม่อียูเดิมโดยคอยๆเหยาะเติมปรับกิจกรรมทีม่อียูเดิมโดยคอยๆเหยาะเติม  KM KM ลงไปลงไป  เชนเชน
-- การประชมุสรปุงานประจําวันการประชมุสรปุงานประจําวัน//สัปดาหสัปดาห  โดยใชโดยใช  AARAAR
-- การประชมุการประชมุ  หลังการทํางานเชนหลังการทํางานเชน  Startup /Startup / ShutdownShutdown
ของทีมงานยอยในแผนกของทีมงานยอยในแผนก  โดยใชโดยใช  AARAAR

-- การปรับปรุงการปรับปรุง  Work Instruction Work Instruction 

จัดประชมุจัดประชมุ  ลปรรลปรร..เพือ่เพือ่เลาเรือ่งความสําเร็จหรือเทคนิคเลาเรือ่งความสําเร็จหรือเทคนิค,,
เคล็ดลับในการทํางานเคล็ดลับในการทํางาน  ภายในกะภายในกะ
ใชใช Web  Web ภูมิปญญาเปนสือ่กลางในการภูมิปญญาเปนสือ่กลางในการ  ลปรรลปรร..  ระหวางกะระหวางกะ



การจัดการความรูการจัดการความรู  ควรเริ่มทีใ่ดควรเริ่มทีใ่ด??

กก..  คนคน
ขข..  งานงาน

คค..  ความรูความรู



กระบวนการจัดการความรู

การ
แกปญหา

การทํางาน
ประจํา

WI,WP สิ่งประดิษฐ

อื่น ๆQCC

รวมกันออกแบบแนว
ทางการดําเนินการ

ลปรร.เรื่องที่เปน Best 
Practiceของ
หนวยงาน

สรุปความรูจากการ
เขาสัมนา/อบรม

จัดเวที ลปรร.
“ตลาดนัดความรู”

แผนก/กอง/ฝาย

คลังความรู

ลปรร.ความรูจากการทาํงาน

จัดอบรม สือ่สารทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู

ดูแลระบบสารสนเทศ
และคลังความรู

ลปรร.เหตุการณที่
นาสนใจในรอบเดือน
ที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพ

CrossFunctionalTeam CFT.

นําความรูไปใชงาน

ริเริม่จัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุนและสราง
บรรยากาศการ 

ลปรร.

คณะทํางานจัดการความรู

Continuous Improvement

จัดตลาดนดัความรูเฉพาะเรื่อง
และ สนับสนุนใหเกดิ COP



Cross Functional TeamCross Functional Team ((CFTCFT))

►► ประกอบดวยประกอบดวย  บุคลากรที่มีประสบการณทั้งในอดีตและบุคลากรที่มีประสบการณทั้งในอดีตและ
ปจจุบันของแตละวิชาชีพปจจุบันของแตละวิชาชีพ  จากตางแผนกจากตางแผนก//กองกอง//ฝายฝาย

►► เปนกลุมแกนนําในการขับเคลื่อนและขยายผลการเปนกลุมแกนนําในการขับเคลื่อนและขยายผลการ
จัดการความรูของแตละกลุมวิชาชีพเขาไปในแผนกที่จัดการความรูของแตละกลุมวิชาชีพเขาไปในแผนกที่
สมาชิกสมาชิก  CFTCFT  สังกัดอยูสังกัดอยู

►► เปนเวทีเปนเวทีในการในการ  ลปรรลปรร..  ใชคณะทํางานใชคณะทํางาน  CFTCFT  ชักชวนชักชวน
คุณกิจตัวจริงจากกลุมวิชาชีพเดียวกันคุณกิจตัวจริงจากกลุมวิชาชีพเดียวกัน  ที่อยูตามที่อยูตาม
แผนกตางๆแผนกตางๆ  เขารวมเขารวม  ตลาดนัดความรูเฉพาะเรื่องตลาดนัดความรูเฉพาะเรื่อง  โดยโดย
อนาคตอาจรวมกันกอตั้งเปนอนาคตอาจรวมกันกอตั้งเปน  ““ชุมชนนักชุมชนนักปฎบิัติปฎบิัติ””  หรือหรือ  
CoPCoP ((CCommunity ommunity oof f PPractice)ractice)



ตัวอยางตัวอยาง““หัวปลาเล็กหัวปลาเล็ก”” InstrumentInstrument

1.1. DCS SystemDCS System
2.2. Local Instrument (Local Instrument (CRV,DriveCRV,Drive Unit,Unit,…….).)
3.3. Control System (ABC,BMS,Control System (ABC,BMS,……..)..)

การจัดกิจกรรม ลปรร. ของคณะทํางาน CFT

จัดตลาดนัดความรู “เฉพาะเรื่อง” โดยกําหนด “หัวปลาเลก็” 
เปนหัวเรื่องในการ ลปรร.ในแตละครั้งและคณะทาํงาน CFT ตอง
ชกัชวน “คุณกิจ”จากแผนกตางๆที่เปน “คุณกิจตัวจริง”, ผูสนใจ 
เขารวม



ไดผล

เปนสุข



เครื่องมือเครื่องมือ  ผอนแรงในการเรียนรูและพัฒนางานผอนแรงในการเรียนรูและพัฒนางาน
เครื่องมือเครื่องมือ  ที่ทําใหเหน็คณุคาของเพื่อนรวมงานที่ทําใหเหน็คณุคาของเพื่อนรวมงาน
เครื่องมือเครื่องมือ  สรางความสัมพันธของคนในทีท่ํางานสรางความสัมพันธของคนในทีท่ํางาน
เครื่องมือเครื่องมือ  ดึงศักยภาพของคนดึงศักยภาพของคน  &&  ทีมออกมาใชทีมออกมาใช

เครื่องมือเครื่องมือ  สรางพลงัทวีคูณสรางพลงัทวีคูณ(Synergy)(Synergy)  จากการจากการ
รวมหมูรวมหมู  ไดพลงัที่แตกตางไดพลงัที่แตกตาง  หลากหลายหลากหลาย

การจัดการความรูคือ



KM KM เปนเปน  
““เครือ่งมือเครือ่งมือ””
บริหารบริหาร  
ชนิดหนึ่งชนิดหนึ่ง  
ตองเลือกใชตองเลือกใช
ใหเหมาะกบัใหเหมาะกบั
สถานการณสถานการณ



ตองรูจักตองรูจัก  ““ปรับเครื่องมือปรับเครื่องมือ””  ใหเขากับสถานการณใหเขากับสถานการณ



ขอบคณุขอบคณุ
ศศ..นพนพ..วิจารณวิจารณ    พานิชพานิช
ดรดร..ประพนธประพนธ    ผาสขุผาสขุยืดยืด

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคมสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม  ((สคสสคส..))

www.kmi.or.thwww.kmi.or.th

ดวยประสบการณที่ทานมีดวยประสบการณที่ทานมี””

““ตอบแทนบุญคณุหนวยงานตอบแทนบุญคณุหนวยงาน



ถาไมหลับ....
มีคําถามไหมครับ?


