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เป้าหมาย 
(Desired State) 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and Acquisition) 

 

      4.การประมวลและกล ัน่กรองความรู ้
(Knowledge Codification and  Refinement) 
 

5.การเขา้ถงึความรู ้ 
(Knowledge Access) 

7.การเรยีนรู ้(Learning) 
 

6. การแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู ้
(Knowledge Sharing) 

เราตอ้งมคีวามรูเ้ร ือ่งอะไร 
เรามคีวามรูเ้ร ือ่งน ัน้หรอืยงั 

ความรูน้ ัน้ท าใหเ้กดิประโยชนก์บัองคก์าร 
หรอืไม ่  ท าใหอ้งคก์ารดขี ึน้หรอืไม ่
 

มกีารแบง่ปนัความรูใ้หก้นัหรอืไม ่

   ความรูอ้ยูท่ ีใ่ครอยูใ่นรปูแบบอะไร 
   จะเอามาเก็บรวมกนัไดอ้ยา่งไร 

จะท าใหเ้ขา้ใจงา่ยและสมบรูณ์
อยา่งไร 

  

กระบวนการจดัการความรู ้
(Knowledge Management Process) 

1. การบง่ชีค้วามรู ้
(Knowledge Identification) 

 

3.การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

เราน าความรูม้าใชง้านไดง้า่ย
หรอืไม ่

จะแบง่ประเภทหวัขอ้อยา่งไร 



ขอบเขต KM  (KM Focus Area) 
 
หัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กร หรือพื้นท่ี  เช่น    
ค. ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน   
ค. ในการท างานเชิงป้องกันโรคไม่ติดต่อ   
ค.ดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง   
ค.ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ    
ค. ในระบบความคลาดเคลื่อนทางยา ฯลฯ  



7 ขั้นตอน KM กพร. 

1. การบ่งช้ีความรู้     
หลังจากมีการก าหนดขอบเขต KM  (KM Focus Area) แล้ว คณะกรรมการ 
KM ต้องมาหารือกันและจัดล าดับความส าคัญว่ามีประเด็นความรู้ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการท างานในพ้ืนที่ของตน       



7 ขั้นตอน KM กพร. 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้     
ส ารวจว่าความรู้เหล่านัน้  อยู่ที่ไหน กลุ่มงานใด อยู่ในสภาพใด เช่น ยังอยู่ใน
ประสบการณ์คนท างาน หรือมีการบันทึกเอกสารเอาไว้แล้ว  หรือบางความรู้
ยังไม่มี ยังไม่กระจ่างพอ  ต้องการวิจัยมาสร้างความรู้นั้นหรือไม่  รูปแบบ
การเก็บความรู้นั้น ควรบันทึกในรูปแบบใด จึงจะเหมาะกับการใช้ถ่ายทอด 
สอนงานกัน 



7 ขั้นตอน KM กพร. 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ     
แยกแยะ  จัดหมวดหมู่ กลุ่มความรู้  ความรู้ใดเป็นองค์กรประกอบย่อยของ
ความรู้ใด  หรือจัดโครงสร้างความรู้ในรายประเด็น ซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญต่อการ
ท าคลังความรู้ 



7 ขั้นตอน KM กพร. 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้   
     
ท าให้เข้าใจง่าย ใช้ง่าย รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะต่อการน าไปใช้  update 
เพิ่มเติม เน้ือครบถ้วนสมบูรณ์  ฉบับย่อ ฉบับรายละเอียด 



7 ขั้นตอน KM กพร. 

5. การเข้าถึงความรู้   
     
รูปแบบตลอดไปจนถึงระบบจัดเก็บนั้น  ช่วยให้ค้นหา เข้าถึงได้ง่าย  รวดเร็ว 
ทันเวลาเมื่อต้องการใช้ หรือเมื่อเกิดปัญหาสามารถเรียกใช้ได้ทันที 



7 ขั้นตอน KM กพร. 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
     
จัดการให้มีการแบ่งปัน  แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งความรู้ที่จัดเก็บอยู่ในระบบ  
และแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ ที่อาจจะยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บ โดยการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ที่มีความส าคัญต้องการใช้งานขณะนั้น  
และวางแผนจัดเก็บบันทึกในระหว่างนั้น เพื่อเป็นการ update ความรู้ใหม่ให้
ทันสถานการณ ์



7 ขั้นตอน KM กพร. 

7. การเรียนรู้   
     
น าความรู้เหล่านั้นไปใช้   ใช้ประกอบการตัดสินใจในกรณีปัญหาใหม่   ใช้
ปรับปรุงวิธีการท างาน ใช้สอนงาน ใช้เป็นโจทย์วิจัยใหม่ หรือใช้เป็น
กระบวนการท่ีต้องการศึกษาในงานวิจัย  พัฒนาเป็นคู่มือท างาน  พัฒนาเป็น
หลักสูตรฝึกอบรม ฯลฯ 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

1. การก าหนดปัญหาการวิจัย 
     
เริ่มจากปัญหาท่ีหน้างานประจ า  ต้องการหาค าตอบ หาทางออกเพ่ือ
ปรับปรุงงานนั้นให้ดีกว่าเดิม 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     
ค้นหางานที่คนอ่ืนเคยท า  ค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อให้มั่นใจว่า  เรื่องน้ียังมีข้อมูลไม่กระจ่างชัด   
ยังไม่มีค าอธิบายดีพอ  
ไม่เสียเวลาท าเร่ืองที่คนอื่นค้นพบแล้ว 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

3. การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
     
แบบจ าลองที่นักวิจัยสร้างข้ึนมา    
       ทฤษฎี + งานศึกษาที่มี  =  ภาพมโน 
 
คาดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

4. การก าหนดสมมุติฐานการวิจัย 
     
คาดคะเน  สมมุติค าตอบการวิจยัไว้ล่วงหน้า  ตัวแปร  



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

5. การออกแบบการวิจัย 
     
วิธีการพิสูจน์ว่าภาพมโนที่สร้างข้ึนมานั้นจริงหรือไม่   
ขนาดประชากร  เคร่ืองมือและวิธีการเก็บข้อมูล  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล     



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ลงมือใช้เคร่ืองมือ เก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

7. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
 
น าข้อมูลที่ได้มาบันทึกในโปรแกรมประมวลผล  อ่านค่าผลข้อมูล  ตีความชุด
ข้อมูล  จับ pattern ของข้อมูล 



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

8. การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 
 
น าผลจากการประมวลมาร่วมกันพูดคุยสังเคราะห์ ตีความ  ให้ความหมาย 
และจัดพิมพ์ท ารูปเล่ม  



9 ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ประยุกต์เข้ากับ R2R 

9. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
เตรียมการน าเสนอผลงานวจิัย  ช้ีจุดที่สะท้อนว่าผลงานวิจัยของเรานั้น  
“ใหม่  สร้างสรรค์ ส าคัญ”    
สื่อสารกระชับ เวลาสั้น  กระตุ้นการตัดสินใจผู้บริหาร   


