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ขอ 1 

 

ถาม  KM ตางจากการจัดทําระบบสารสนเทศอยางไร 
 

ตอบ  สารสนเทศเปนประเภทหน่ึงของความรู เปนการนําขอมูล(ดิบ) 

มาวิเคราะห  โดยใชคาทางสถิติ เพื่ออธิบายแนวโนมของสิ่งที่เกิด
เปนปรากฏการณ  แตตองระวังความนาเชื่อถือของการวิเคราะห  
เม่ือนําสารสนเทศที่ผานการวิเคราะหไปใชแลว เราจึงเรียกวา 
“ความรู” ตัวอยางเชน  จากการสํารวจเรื่องการรับรูขอมูลขาวสาร
ของคนกรุงเทพ ฯ ขอมูลสํารวจถือเปนขอมูลดิบ  เม่ือนําขอมูลมา
วิเคราะหแลวพบวา รอยละ 80ของผูชายมีการรับรูขาวสารผานทาง
มือถือ  รอยละ70 รับรูขาวสารทางหนังสือพิมพ  สวนผูหญิงรับรู
ขาวสารผานทางทีวีและนิตยสารรอยละ90และ75 ตามลําดับ  จะ
พบวาผลการวิเคราะหน้ีคือสารสนเทศ  เม่ือเรานําสารสนเทศน้ีไป
ใชประโยชน โดยมีการสงขอมูลเรื่องที่ตองการใหผูชายรับรู ก็สง
ทางมือถือ สวนขาวสารท่ีอยากใหผูหญิงรับรูก็ผานทางทีวี อยางน้ี
เปนตน (ขอมูลการสํารวจเปนเพียงการยกตัวอยาง ไมใชเรื่องจริง
นะคะ) ดูภาพประกอบอาจทําใหเขาใจมากขึ้นคะ 
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ขอ 2 

ถาม  "การจัดการความรู  อยาเริม่ตนที่ความรู  แตใหเริม่

จากปญหาทีม่"ี หมายความวาอยางไร 
ตอบ เมื่อพูดถึงการจัดการความรู  เราจะไมเร่ิมท่ีเราจะจัดการ

ความรูเรื่อง.....แตเราจะตองเริ่มจาก 
 ตองการแกปญหา (ในเรื่อง...)  
 ตองการพัฒนางาน (ในเร่ือง...) 
 การบรรลุวิสัยทัศนองคกร  (เราตองทําอะไรบาง) 

ตัวอยางเชน  จากขอมูลการเฝาระวังพบผูปวยโรคอหิวาตกโรคมีจํานวน
เพ่ิมข้ึนตั้งแตป 49-53 โดยเฉพาะจังหวัดท่ีทําการประมงโดยใชแรงงาน
ตางดาว  เน่ืองจากเช้ือสามารถปรับตัวใหคงทนตอสภาวะแวดลอมได     
ผูติดเช้ือท่ีไมแสดงอาการสามารถเปนพาหะนําโรค  ทําใหเชื้ออหิวาตเกิด
การระบาดไดอยางกวางขวาง  จากขอมูลดังกลาว คาดการณวา
แนวโนมโรคน้ีจะระบาดในป 2554   เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกระดับ
สามารถรับมือการระบาดของโรคน้ีได    จึงควรจัดการความรูในเรื่องน้ี   
สํานักโรคติดตอท่ัวไปจึงดําเนินการจัดการความรูเพื่อแกปญหาที่จะ
รับมือการระบาด ดวยหัวขอ “คูมือเตรียมความพรอมรับการระบาดของ
อหิวาตกโรค”  
         จึงเปนการเร่ิมทํา KM จากปญหา ไมไดเร่ิมที่ตัวความรู  ขอใหคิด
โจทย KM ใหชัด “ปญหาชัด ความรูที่จะใชก็ชัดไปดวย” 
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ขอ 3 

ถาม  หองสมุดทีส่ํานักฯ มีอยูถือวาเปน “คลังความรู”
หรือไม   
ตอบ   ยังไมถือวาเปน “คลังความรู” ที่สมบูรณตามความหมายของ
การจัดการความรู  คลังความรูที่ดีตองประกอบดวย  Explicit 
Knowledge(ความรูชัดแจง เชน เอกสาร ตํารา ฯลฯ) และ Tacit 
Knowledge(ความรู ท่ี อยู ในตั วคน  คือ  คนที่ มีประสบการณ 
เชี่ยวชาญในเรื่องน้ันๆ)  คลังความรูท่ีดีตองมีขอมูลความรูท่ีถูกตอง  
ทันเหตุการณและใชไดทุกครั้งเม่ือตองการใชงาน  คลังความรูจึง
ตองใชเทคโนโลยีเขามาชวย  เพราะอยูที่ไหนก็เขามาใชงานได     
ไมตองเดินทางมาที่หองสมุด (แตขณะนี้ก็เร่ิมมีหองสมุดออนไลนมาก
ขึ้นแลว)   

คลังความรูของกรมควบคุมโรคที่จะพัฒนาข้ึน จะยึดโครงสราง
ตามประเด็นยุทธศาสตร  เพราะประเด็นยุทธศาสตรเปนเรื่อง 
“มุงเนนที่จะทําใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน” จึงพิจารณาจาก     
6 ประเด็นยุทธศาสตรของกรม ควรตองมีความรูสําคัญอะไรบางที่
จะนํามาใชในการทํางาน   
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ขอ 4 

ถาม  “CoPs” กับ “เรือ่งเลาเราพลัง” ตางกันหรือไม   
ตอบ   CoPs ยอมาจากคําวา Community of  Practices แปลวา 
“ชุมชนนักปฏิบัติ” หรือเรียกกันงายๆวา “ค็อบ” คือเปนกลุมคนที่มี
ความสนใจ หรือมีเปาหมายในเรื่องเดียวกัน ไดลงมือปฏิบัติงานใน
เรื่องน้ันๆและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ  เทคนิค  เคล็ดลับ 
แรงบันดาลใจในการทํางานระหว าง กัน   เ ม่ือ นําความรู
(ประสบการณ  เทคนิค  เคล็ดลับ) ที่ไดจากวงชุมชนนักปฏิบัติแลว  
ก็นําไปปฏิบัติ(อาจตองประยุกตใช)  ก็นํากลับมาแลกเปลี่ยนกันอีก 
และก็ไดความรูใหมกลับไปทํางาน เปนวงจรไมส้ินสุด  ตัวอยาง
ชุมชนนักปฏิบัติในทางสุขภาพ เชน  CoPs เบาหวาน , CoPs    
ดานโภชนาการผูปวยเอดส , CoPs ชีวจิต  เปนตน 
 
 สวน “เรื่องเลาเราพลัง” เปนเครื่องมือหน่ึงในการถอดความรู
ท่ีอยูในตัวคนใหมาแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ    วงCoPs จึงตอง
มีบุคคลสําคัญ 3 คน คือ 
1) “คุณอํานวย” เปนผูนําการพูดคุย  เชื่อมโยงประเด็นและขมวด

เปนความรูที่ชัดเจน เพ่ือจะนําไปใชงาน  
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2) “คุณกิจ” เปนเจาของผลงาน(นําความรูไปปฏบิัติ)ตัวจริง(ควรมี
หลายๆคน)  แตตองเนนท่ี”การปฏบิัตจิริง” (ไมใชความรูเชิง
ทฤษฎีท่ีไปอานๆมา) คุณกิจอาจจะทํางานไดผลหรือไมไดผลก็ไม
เปนไร จะไดคนหาวาไดผลเพราะปจจัยอะไร  ไมไดผลเพราะ
ปจจัยอะไร 

3) “คุณบันทึก” เปนผูบันทึกการประชุม(วงCoPs) เพ่ือบันทึกถึง 
“องคความรูที่สกัดได” จากเวท(ีประสบการณ  เทคนิค  เคล็ดลับ 
แรงบันดาลใจในการทํางาน) แลวนําไปขับเคลื่อนตอ 
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ขอ 5 

 

ถาม  การจัดเวทีแลกเปลีย่นกับผูเชีย่วชาญ จะนับเปน 
“การบงชีค้วามรูไดไหม”   
 

ตอบ  ขึ้นกับวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชุมกับผูเชี่ยวชาญนั้น 
ตองการอะไร  ถามีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาวาเกิดปญหาอะไร แลว
ตองใชความรูอะไรเพื่อนํามาสูการแกไขปญหา ก็ถือวาเปน “การ
บงชี้ความรู”   
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ขอ 6 

 

ถามแบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู(KM Action Plan) 

ในสวนของ “ตัวชี้วัด(KPI) ตามคํารับรอง”  แผนKM   ที่ทํา
ใชตัวเดยีวกันกับตัวชี้วัดคาํรับรองหรือไม ตองเขยีนตัวไหน  
 

ตอบ  แบบฟอรมของแผนการจัดการความรู KM Action Plan จะ
ประกอบดวย 2 แผนยอย คือ 

1) แบบฟอรมที่ 1 เปนการจําแนกหรือการคัดเลือกองคความรูที่
จะมาทําแผน  ตองระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกองคความรู น้ีวา  
เพราะอะไรจึงเลือก โดยเชื่อมโยงกับคํารับรองหนวยงาน  ใน
ความหมายคือ เม่ือเราจัดทําคํารับรองหนวยงาน มีตัวชี้วัดใน
แตละมิติ/แตละเรื่องแลว  เราตองนํากระบวนการจัดการ
ความรู(KM Process)มาใชเพื่อใหตัวชี้วัดตามคํารับรองเหลาน้ัน
บรรลุผล   

2) แบบฟอรมที่ 2 เปนแผนปฏิบัติการท่ัวไป(Action Plan)อยางที่
เราคุนเคย  แตเปนแผนปฏิบัติการดานจัดการความรู  ดังนั้น 
“ตัวชี้วัด” ที่ระบุในแบบฟอรม 1 และ 2 คือตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองหนวยงาน   สวนในแผน KM Action Plan จะเปน
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม  
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ขอ 7 

 

ถาม  ระยะเวลาไมเปนไปตามแผน จะขอปรับเวลา    ไดไหม 

  
ตอบ   ได แตควรเก็บหลักฐานไวเพ่ือแสดงใหผูประเมินดูในชวง
การตรวจประเมินดวย 
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ขอ 8 

 

ถาม  ขั้นตอนการประเมินองคกรตนเอง เรื่องKM ทําคน

เดียวไดไหม  จําเปนตองเปนผูอํานวยการเปนผูประเมิน
หรือไม 
ตอบ  การประเมินองคกรตนเองดานการจัดการความรู เปน 
Self  Assessment  ของ KM Teamหนวยงาน  มิใชการประเมิน
โดยใครคนใดคนหน่ึงเพียงลําพัง   

จําเปนตองเปนผูอํานวยการเปนผูประเมินดวยหรือไมน้ัน 
ขึ้นกับวา ผอ.เปน KM Team ดวยหรือเปลา  เจตนารมณของการ
ประเมินตนเองเพ่ือคนหาขอปรับปรุงหรือขอที่จะพัฒนาตอยอด 
ใหองคกรดีย่ิงขึ้น  มิใชการประกาศความสําเร็จ  หรือการ     
ที่หนวยงานยังมีขอตองปรับปรุงมากมาย ก็มิใชเรื่องนาอับอาย
ประการใด เพราะเรื่อง KM เปนเรื่องใหม เรายังตองดําเนินการ 
วางระบบ  กําหนดทิศทาง  ประโยชนของการประเมินองคกร 
คือ  เม่ือประเมินแลวพบขอปรับปรุงองคกร(ดานการจัดการ
ความรู)  จะไดนํามาเปนขอมูล Input เพ่ือจัดทําแผนการ
ขับเคล่ือนตอไป 
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ขอ 9 

ถาม  ถาดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู    Out Put 

ที่ได คือ “คูมือ...สําหรับเกษตรกร”  ใน ขั้นตอนที่ 6 การแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรู   ถาจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ตองเปน 
“เกษตรกร ผูที่ใชคูมือ” เปนผูมาแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับคูมือ
เลมน้ี หรือไม     จะสามารถจัดใหเกษตรกรท้ังประเทศมารวม
เวทีแลกเปลี่ยนไดอยางไร 
ตอบ  ในหลักการของขั้นตอนที่ 6  การแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรู   

ตองเปนผูท่ี “นําความรูไปใช” แลวมาแลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณ   
 ในประเด็นของ “คูมือ ...สําหรับ เกษตรกร”  การแลกเปล่ียนคือ 

เกษตรกรที่นําคูมือน้ีไปใชแลวมาจัดเวทีแลกเปล่ียน   ถามวา จะตองให
เกษตรกรท้ังประเทศมาแลก เปล่ียนหรือไมน้ัน คงข้ึนกับหลายปจจัย  
โดยเฉพาะงบประมาณที่ตองใช จะมีความคุมคาหรือไม  ในกรณีน้ี นาจะ
จัดเปนรายภาคก็ได  โดยแตละภาคตองไดเกษตรกรท่ีไดนําคูมือน้ีไปใช
จริงมาแลว  มาเขารวมเวทีเปน “คุณกิจ”  ถาไดคุณกิจที่เปนผูนํา (มีคน
ในชุมชนใหความเชื่อถือ) การจัดเวทีก็จะมีพลังยิ่งข้ึน  เมื่อไดทุกภาคแลว  
จึงจัดเวทีขมวดองคความรูเปนเวทีรวมอีกครั้งก็ได  

 แตประเด็นสําคัญที่เราอาจละเลยคือ  ตองใหกลุมเปาหมายไดนํา
คูมือไปใชจริงเสียกอน  ไมใชเม่ือสงคูมือออกไปแลว ก็ตามไปสอบถาม
ทันที  ซ่ึงจะทําใหเราเสียทั้งเวลาและไมไดขอมูลจริงมาขับเคลื่อนการ
ทํางานตอ 
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ขอ 10 

ถาม  ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู  ตางจากขั้นตอนที่ 5 การ

เขาถึง และขั้นตอนที่ 6 การแบงปนความรู   อยางไร  
และหลักฐานของขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู คืออะไร   
 ตอบ   

 “การเขาถึงความรู “ (ขั้นตอนที่ 5) คือความสามารถที่เราจัด
ใหกลุมเปาหมายเขาถึงความรูไดอยางสะดวก  รวดเร็ว ในเวลาที่ 
ตองการใชงาน   
 “การแบงปนความรู “(ขั้นตอนที่ 6) คือหลังจากที่เขาถึงความรู
และนําความรูน้ันไปใชงานแลว  ก็นําผูใชงาน(จริง)เหลาน้ันมา
แลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณ 

 “การเรียนรู”(ขั้นตอนที่ 7)   คือเม่ือไดนําความรูน้ันไปใชงาน
แลว(เพ่ือแกไขปญหาหรือ   เพื่อพัฒนางาน)ก็ตาม  แลวเกิดการ
เรียนรูขึ้น  เปนการสังเคราะหอีกชั้นหน่ึง  หรือท่ีหลายคนจะรูจักใน
เทอมของ Lesson Learn  เปนการบอกวาได “ความรู”อะไร ได 
“บทเรียน”อะไร  เหมือนที่ขมวดตอนทายของนิทาน วา...นิทานเรื่อง
นี้สอนใหรูวา........  
สํานักKM ไดจัดทําแบบฟอรม แนวทางการจัดทําบทสรุปการเรียนรู (หนาท่ี 34 
ของคูมือการจัดการความรู กรมควบคุมโรค ป 2554)  ซ่ึงใชเปนหลักฐานการ
ตรวจประเมินได 
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ขอ 11 

ถาม  บทบาท KM Team ของหนวยงานคืออะไร เพราะคนที่จะ

ทําแผน KM และดําเนินการเปนกลุมโรคที่เลือกจัดการความรูเรื่อง
องคความรูนั้นๆ KM Team มาจากหลายๆ กลุมโรค จะตองทํา
อยางไร จะไปชวยอะไรเจาของแผนได หรือทําหนาที่เพียงแตติดตาม 
และรวบรวมแผนสงสํานักKM   

 ตอบ  การจัดการความรู เปนทั้งกระบวนการ(Process)และ
ระบบงาน(System) จึงตองใชความรวมมือทั้งองคกร มิใชใครคนใด     
คนหนึ่ง หรือสองคนทําแตเพียงลําพัง   KM Team ของหนวยงานมี
หนาที่ในการวางระบบการจัดการความรูในหนวยงาน  สรางวัฒนธรรม
การเรียนรูใหเกิดข้ึนในองคกร  ทําแผนการจัดการความรูของแตละป   

   การจัดการความรูตองทําในทุกกลุมโรค (เพราะตองใชความรูใน 
การทํางานทกุกลุมโรคอยูแลว)  KM Team ที่มีองคประกอบมาจาก
หลายๆกลุมโรค  จะมีขอดีคือเปน Subset ของทีมใหญ ที่ตองไปสราง
ความเขาใจ และจัดเก็บความรูอยางเปนระบบไวในคลังความรูของ
หนวยงาน 

  กลุมโรคคือ“คุณกิจ”เปรียบเสมือนฝายผลิตสินคา “KM Team” 
เหมือนฝายขายตองปรับบรรจุภัณฑ(Packaging)ใหดูนาซ้ือ โดยสกัด
ความรู เปนคูมือเลมเล็ก อานงายหรือตองทําการตลาด(จัดเวที
แลกเปลี่ยนใหกลุมลูกคา) หรือชวยสรางมูลคาเพ่ิมให กับสินคา     
(ถอดบทเรียนในประเด็นสําคัญๆ) รวมทั้งวางระบบชวยฝายผลิต เชน  
ทําคลังความรู  ดังน้ัน KM Team จึงมีความสําคัญในการออกแบบและ
จัดกระบวนการตามที่ระบไุวดังกลาวขางตน 
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ขอ 12 

ถาม จะทําอยางไร ไมใหมีการเปล่ียนผูรับผิดชอบ KM 
ในหนวยงานบอยๆ ซึ่งเปนคนใหม ที่ไมรูเรื่องKM มา
กอน แตตองมารับงานชวงกลางปงบประมาณ 
เนื่องจากเปลี่ยนคนใหม   
 

 ตอบ  เปนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน  เทาที่ทราบไมใช

แตเพียงเรื่อง KM  ในหลายๆ กลุมก็เร่ิมพบปญหาคลายๆกัน     
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนคูมือเลมเล็กๆ เพื่อการใชงานจริง 
ไมไดเพื่อตอบตัวชี้วัด มี Work Flow ที่เขาใจงาย กําหนดหนาที่งาน
ใหชัด อาจชวยไดในระดับหน่ึง 
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ขอ 13 
 

ถาม “ผูเชี่ยวชาญ” ที่ตองทําหนาที่กลั่นกรองความรู 
ถาไมมีอาจารยจากมหาวิทยาลัย จะเปนคนในสํานักฯ 
ไดหรือไม   
 

  ตอบ การประมวลและกล่ันกรองความรู (ในขั้นตอนท่ี 4 ของ

กระบวนการจัดการความรู) เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือขององคความรู
น้ัน  จึงตองดําเนินการโดยผูรู  ผูเชี่ยวชาญในเร่ืองน้ันๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน (นอกสาํนัก/นอกกรม/นอกกระทรวง) ย่ิงมี
ผูเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายสาขาจากหลายองคกร จะทําใหองคความรูน้ัน 
“มีคุณคา” นาเชื่อถือตอผูนําไปใชงานมากย่ิงขึ้น   

 อน่ึง  เนื่องจากวิสัยทัศนกรมฯให “go Inter” ไปสูนานาชาต ิ 
องคความรูของเราจึงตองสอดคลองไปสูนานาชาตดิวย  ในป 2558 จะ
เกิด “ประชาคมอาเซียน”  ตอไปองคความรูเราอาจตองคํานึงถึงกลุม
ประเทศอาเซียนดวย 
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ขอ 14 

ถาม ในแผน KM Acton Plan  ตองกําหนดชื่อของ
ผู เ ชี่ยวชาญในขั้นตอนการกลั่นกรองความรู    
ไปเลยหรือไม  
 

       ตอบ ขั้นตอนการจัดทําแผน ยังไมจําเปนตองระบุชื่อผูเชี่ยวชาญ  

อาจระบุเพียงสาขาของผูเชี่ยวชาญที่ตองการมากล่ันกรองความรู
เทาน้ันกอน  แตเม่ือถึงขั้นการดําเนินการแลว   มีการประชุมของ
ผูเชี่ยวชาญ  จึงคอยเก็บหลักฐานรายชื่อผูเชี่ยวชาญที่เขารวมประชุม 
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ขอ 15 

ถาม คนที่ทําแผน  ทําถึงกระบวนการ “บงชี้ความรู” แลว  

ไมรูวา จะไปแสวงหาที่ไหน  เชน  พูดคุยเรื่องปญหาในการ
ทํางาน พบวาคนในหนวยงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานไมได  ตองการเรียนคอมพิวเตอร ในหัวขอตางๆ 
(สามารถระบุได)  แตไมรูจะทําอยางไรตอ  ตองไปเรียนที่
ไหน  ตองหาวิทยากรอยางไร  ใครจะมาเปนวิทยากร  ตอง
มีการบริหารจัดการอยางไร (เร่ิมตนไมถูก), หรือ อยากทํา
ฐานขอมูลที่ จําเปนท่ีตองใชงาน  สามารถระบุความรูที่
จําเปนท่ีจะทําฐานความรูได แตพอถึงขั้นตอนแสวงหา กับ 
ขั้นตอนใหผูเชี่ยวชาญกลั่นกรอง  คิดไมออกวาตองทํา
อยางไร...ไมรูจะแสวงหาความรูจากแหลงใด ...ไมรูวาเร่ือง
นั้นๆ ใครเปนผูเชี่ยวชาญ 

 

ตอบ อยางที่ไดกลาวในขอท่ี 2 แลววา การจัดการความรูใหเร่ิมที่ 

“ปญหาหรือความตองการพัฒนางาน” หรือที่เรียกวา “โจทย KM” 
มิใชเริ่มที่ตัวความรู  และโจทย KM ที่วาก็ตองเชื่อมโยงกับคํารับรอง
และตัวชี้วัด  เหมือนกรณีตัวอยางของสํานักโรคติดตอท่ัวไปที่จัดการ
ความรูในหัวขอเรื่อง “คูมือเตรียมความพรอมรับการระบาดของ
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อหิวาตกโรค”  เพื่อใหคนทํางานทุกระดับสามารถปฏิบัติการรับมือ
การระบาดของโรคได 

ในกรณีที่บอกวา “คนในหนวยงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พ้ืนฐานไมได”  แลวจะนํามาจัดการความรูน้ัน  กอนอ่ืนตองใหเหตุผล
ใหไดวา ถาจัดการความรูเรื่องการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร
พ้ืนฐานใหกับคนในหนวยงานแลว  จะเกิดผลดีกับงาน กับองคกร
อยางไร  หรอือาจตองจัดการความรูในเรื่องสาํคัญ   หัวขออ่ืนกอน ?? 

การพัฒนาคนในหนวยงานเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พ้ืนฐานอาจเปนการเรียนรู สอนกันเองในหนวยงานหรือจะสงไป
อบรมภายนอก  ก็เปนเพียงกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ไมถือวา
เปนกระบวนการจัดการความรู   

สวนการทําฐานขอมูล ก็ใชหลักคิดแบบเดียวกัน คือตอบใหไดวา
เปนฐานขอมูลเรื่องอะไร และจะเปนประโยชนอยางไร  หลังจากน้ัน
จึงคอย “สรางและแสวงหาความรู”  โดยคนหาวา ความรูเรื่องน้ันมี
อยูที่ไหนบาง(เอกสาร/ตํารา/ขอมูลตางๆ) และความรูน้ันอยูที่ใคร มี
ใครเปนผูรู ผู เชี่ยวชาญ( ท้ังภายในและภายนอกองคกร)  ดวย
เทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงอยางในปจจุบัน มี Search Engine 
มากมาย ทําใหการคนหามีความสะดวกและรวดเร็ว แตเราตองมีการ
คัดเลือก(Screening) ขอมูลความรูเหลาน้ันในเบื้องตนกอน จึงคอย
ดําเนินการจัดความรูใหเปนระบบในขั้นตอนตอไป 
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ขอ 16 

 

ถาม แตละขั้นตอนในแผนการจัดการความรู  
จําเปนตองเรียงไปตามลําดับ 1 – 7 หรือไม  
 

       ตอบ ตามกระบวนการจัดการความรู (KM Process)  นาจะตอง

เรียงไปตามลําดับ  คือ ระบุความรูที่ใช , คนหา/แสวงหาความรู     
(ท้ังภายใน+ภายนอกองคกร ท้ังในเอกสารและในตัวคน) , รวบรวม/
จัดใหเปนระบบเพ่ือใหเขาถึงงาย , นําไปใชงานงาย  เม่ือใชงานแลว
นํากลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ  แลวสรุปเปนบทเรียนการเรียนรู   
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ขอ 17 

 

ถาม หลักฐาน 1 อยาง  สามารถตอบหลายๆ ขั้นตอน
การจัดการความรูไดหรือไม  เชน การจัดประชุม 1 
ครั้ง  โดยในครั้งนี้  มีการพูดคุยเร่ือง การจัดระบบ
(ขั้นตอนที่ 3)  และกล่ันกรองความรู (ขั้นตอนที่ 4) 
ดวย คือทําไปพรอมๆ กัน  

 

       ตอบ  สามารถทําได 
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ขอ 18 

 

ถาม “ผูเชี่ยวชาญ” ที่จะทําการกลั่นกรองความรู  
เปน คณะทํางาน KM Team ดวยไดหรือไม  
 

       ตอบ   กรุณาอานคําตอบในขอที่ 13 
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ขอ 19 

 

ถาม ทําไมตองทําแผนKM ในเมื่อ สคร. ตองทํา 
PMQA หมวด 4 อยูแลว  

 

       ตอบ   แผน KM ตามท่ีระบุใน “คูมือการจัดการความรู     

กรมควบคุมโรค ป 2554” ใชแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ในหมวดที่ 4   ถา สคร. ทํา PMQA     
อยูแลว  สามารถนําแผน KM ดังกลาวมาตอบตัวชี้วัดไดเลย  
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ขอ 20 

ถาม การทํา KM  ตางจากการทํา  R2R อยางไร 

 

       ตอบ   การทํา R2R หรือ Routine to Research เปนการปรับปรุง

หรือพัฒนางานประจํา โดยใชกระบวนการวิจัย  ซ่ึงถือเปนรูปแบบ
หน่ึงของการจัดการความรู   ขั้นตอนของกระบวนการ KM และ R2R  
มีดังนี้ 

กระบวนการ KM R2R 
1.การบงชี้ความรู  1.สังเกต 
2.การสรางและแสวงหาความรู  2.กําหนดปญหาวิจัย 
3.การจัดการความรูใหเปนระบบ  3.เก็บรวบรวมขอมูล 
4.การประมวลและกลั่นกรองความรู  4.วิเคราะหขอมูล 
5.การเขาถึงความรู  5.เสนอแนะการนําไปใช 
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู   
7.การเรียนรู   

 
ถาจะใช R2R เพื่อตอบการทํา KM อาจตองเพ่ิม /ปรับบางกระบวนการ 
เชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเม่ือนําไปใชงานแลว และการเรียนรูหรือ
การสรุปบทเรียน ดังน้ีเปนตน 
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ขอ 21 

ถาม การรายงาน SAR ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จ
ของการจัดการความรูของหนวยงาน”  ในระบบ 
estimate ตองรายงานหรือไม ถารายงานตองทํา
อยางไร  
ตอบ   ในป 2554 น้ี กรมฯ มีการประเมิน PMQA หมวด 2 การ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร และหมวด 4 การวัด วิเคราะห และการ
จัดการความรู  โดยกลุมพัฒนาระบบบริหารไดจัดทําเปนตัวชี้วัดคํา
รับรองของหนวยงาน อยูในมิติท่ี 4 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจัดทําระบบบริหารจัดการองคกรผานเกณฑ
มาตรฐานสากล ท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนเจาภาพ โดยทุก
หนวยงานจะตองทําตามขั้นตอนของตัวชี้วัดน้ันครบท้ัง 5 ขั้นตอน  
(ดูรายละเอียดจาก Template ตัวชี้วัดท่ี 6) 

สวนของตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู
หนวยงาน” ป 2554 น้ี กลุมพัฒนา         ระบบบริหารกําหนดให
ใชรายละเอียดตัวชี้วัดจากสํานักจัดการความรูเปนเกณฑในการ
ประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาองคกรหมวด 4 ตามตัวชี้วัดที่ 6 
ขางตน ซ่ึงทุกหนวยงานกําลังดําเนินการอยู   
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ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ทุกหนวยงานจะตองรายงาน SAR ตามที่
กําหนดใน Template ของ ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรูหนวยงาน” บนระบบ estimate ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. พิมพรายงานความกาวหนาลงในแบบรายงาน SAR ที่
เปน file Word    

2. แนบ file แบบรายงาน SAR รอบ 6 เดือน 9 เดือน     
และ 12 เดือน (ตามขอ 1) ในตัวชี้วัดคํารับรองหนวยงาน ตัวชี้วัด
ที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจัดทําระบบบริหาร
จัดการองคกรผานเกณฑมาตรฐานสากล ที่ทุกหนวยงานไดสราง
ไวแลวบนระบบ estimate เ พ่ือเก็บไว เปนหลักฐานในการ
ประเมิน (อาจสอบถามจากคนที่รับผิดชอบระบบ estimate ของ
หนวยงานวาจะแนบ file อยางไร) 
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ขอ 22 

 

ถาม การคิดคะแนนถวงน้ําหนักในตัวชี้วัดนี้ จะคิด
อยางไร 
ตอบ   ไมตองใสคะแนนถวงนํ้าหนัก เพราะคะแนนของตัวชี้วัดน้ี

เปนสวนหน่ึงของตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจัดทํา
ระบบบริหารจัดการองคกรผานเกณฑมาตรฐานสากล  (รายละเอียดดู
จากคําตอบขอ 4) ใหรายงานวา เสร็จถึงขั้นตอนใด ก็ใสคะแนนไป
เทาน้ัน เชน ไตรมาส 2 ทําไดถึงขั้นตอนท่ี 3 ก็ใส 3 คะแนน  เวนตรง
ชอง “คะแนนถวงนํ้าหนัก” เอาไว  และผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 6 ของ
หนวยงานทาน จะตองนําคะแนนนี้ไปคิดคํานวณในภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 
6 อีกครั้ง (จะตองประสานงานกับผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 6) 
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เกร็ดความรูเพิ่มเติม 
คะแนนถวงน้ําหนัก  คือ คะแนนที่บอกถึงความสําคัญของตัวชี้วัด

น้ันๆ ถาใหคาคะแนนมาก แสดงวา ตัวชี้วัดน้ันมีความสําคัญมาก  ผูให
คะแนนถวงนํ้าหนักตองลําดับความสําคัญของงานหรือตัวชี้วัดดวย โดย
คะแนนรวมทุกตัวชี้วัดจะเทากับ 100 คะแนน  มีวิธีคํานวณดังนี้ 

 

สูตรการคํานวณ
คาคะแนนท่ีได คะแนนถวงนํ้าหนักของตัวชี้วัด

ผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักทุกตัวชี้วัด
 

 
 

ตัวอยาง:  ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จัดทําระบบบริหารจัดการองคกรผานเกณฑมาตรฐานสากล  คะแนน
ถวงนํ้าหนัก 20 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) มีผลการดําเนินงานทําได
ขั้นตอนที่ 3 คาคะแนนที่ไดคือ 3 คะแนน ดังน้ัน จึงไดคะแนนถวง
นํ้าหนักเทากับ 0.6000 (ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

 

การคํานวณ  
3  20

100  0.6000 คะแนน จากคะแนนประเมินผล 5.0000 คะแนน  
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย
วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได คะแนนถวงน้ําหนัก 
1.  ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจัดทําระบบบริหารจัดการ

องคกรผานเกณฑมาตรฐานสากล 

ระดับ 20 ข้ันตอนที่ 3 3  0.6000 

2.……………………………………

… 

…… 30 … … 0.5555 

3………………………………............

. 

…… 15 … … 0.4444 

4………………………………............

. 

…… 15 … … 0.4444 

5………………………………............ …… 20 … … 0.3333 

รวม  100   2.3776 

 
 
เกณฑการคิดคะแนนการประเมินผลหนวยงานตามแนวทาง

ของ สํานักงาน กพร. :   
ต่าํกวาเปาหมายมาก   =  1.0000 คะแนน 
ต่าํกวาเปาหมาย   = 2.0000 คะแนน 
เปนไปตามเปาหมาย  = 3.0000 คะแนน 
ดีกวาเปาหมาย   = 4.0000 คะแนน 
ดีกวาเปาหมายมาก  = 5.0000 คะแนน 
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