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สารบัญ 

 หน้ำ 
บทน ำ  
ควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรควำมรู้ของกรมอนำมัย 
- กรอบของกำรพัฒนำระบบรำชกำร กรมอนำมัย 
- ตัวชี้วัดของกรมอนำมัยในกำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ 

 

หลักกำรจัดกำรควำมรู้ 
- ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 
- หลักในกำรจัดกำรควำมรู้ 
- ลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบจัดกำรควำมรู้ 
- บุคคลส ำคัญกับหน้ำที่ต่ำงๆในระบบจัดกำรควำมรู้ 
- ประเภทของควำมรู้ 
- กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge Management 

Process) 
- แนวทำงจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
- เครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Tools) 
- ประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ 

 

ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้แผนที่ควำมรู้กรมอนำมัย  
แหล่งข้อมูลเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ 
- แหล่งข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
- แหล่งข้อมูลวิชำกำร 
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บทน า 
 
กรมอนำมัยมีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำคน พัฒนำงำนและพัฒนำ

องค์กร และในปี 2563 ได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมอนำมัย ที่องค์กรใน
สังกัดกรมอนำมัยต้องด ำเนินกำร และยังก ำหนดเป็นเป้ำหมำยรำยบุคคลอีกด้วย 

ในเอกสำรฉบับนี้มีเนื้อหำสำระส ำคัญประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่หนึ่ง ควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรควำมรู้ของกรมอนำมัย กรอบของกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

กรมอนำมัย ตัวชี้วัดของกรมอนำมัยในกำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ 
ส่วนที่สอง หลักกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมหมำย หลักกำร ลักษณะที่พึงประสงค์ บุคคล

ส ำคัญกับหน้ำที ่ประเภทของควำมรู้ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ แนวทำงจัดกำรควำมรู้ในองค์กร เครื่องมือใน
กำรจัดกำรควำมรู้ และประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ 

ส่วนที่สำม กำรประยุกต์ใช้แผนที่ควำมรู้กรมอนำมัย และส่วนที่สี่ แหล่งข้อมูลเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ 
ส ำนักคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ฉบับนี้  เพ่ือให้บุคลำกรของกรม

อนำมัยได้ใช้ประโยชน์ ในกำรจัดกำรควำมรู้เป็นไปเพ่ือกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน กำรจัดกำรฐำนข้อมูล และ
พัฒนำองค์กร รวมทั้งสำมำรถใช้เพื่อตอบตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรได้ 
 
  



 

 

ความจ าเป็นในการจัดการข้อมูลและความรู้ของกรมอนามัย 
 
กำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ เป็นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนรำชกำร ที่จะพัฒนำเพ่ือให้เป็นองค์กรที่

ทันสมัย มีประสิทธิภำพ แต่ในทำงกลับกัน กำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ก็เป็นจุดอ่อนของหน่วยงำนรำชกำร ที่
ยังด ำเนินกำรไม่เต็มศักยภำพเท่ำที่ควร ท ำให้ข้อมูลหรือควำมรู้ยังอยู่กับบุคคล หรือหน่วยงำนย่อย ตำมเงื่อนไข
ของกำรพัฒนำระบบรำชกำรของประเทศได้ก ำหนดเงื่อนไขเหล่ำนี้ไว้เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้
ปฏิบัติ ในบทนี้ ได้กล่ำวถึงที่มำ กรอบกำรด ำเนินงำน และตัวชี้วัดในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมอนำมัย
ปีงบประมำณ 2563 ดังรำยละเอียด 
1. กรอบของการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย 

กำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ของกรมอนำมัย เป็นไปตำมกรอบของกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
รัฐ ได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำรพัฒนำ
ประเทศเพ่ือให้เกิดระบบรำชกำร 4.0  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และยังมีหน่วยงำนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส ำนักงำน ก.พ.ร. สถำบันต่ำงๆและผู้เชี่ยวชำญ ดังรำยละเอียด 

1.1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546: 

เป็นฐานของการจัดการข้อมูลและความรู้ 

จำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 มำตรำ 11 ก ำหนดไว้ว่ำ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
นี้” (พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) 

และในคู่มือกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ในหมวดที่ 3 กำร
บริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ข้อ 3 กำรพัฒนำส่วนรำชกำรให้เป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ (ส ำนักงำนก.พ.ร., 2546) มีข้อควำม ดังนี้ 

“3. การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ

ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้  จะต้องมีการวางแผนการ
ปฏิบัติราชการทุกระยะต้องมีการปรับแผน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็น
ความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึด
แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกา



 

 

ฉบับนี้จึงกําหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง  
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม  

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 
1.2. การพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดระบบราชการ 4.0 : เป็นตัวเอื้อในการจัดการข้อมูลและ

ความรู้ 
นอกจำกนี้ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศเพ่ือให้เกิดระบบรำชกำร 4.0 ที่ยึดหลักธรรมำภิบำลเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชำชน เพ่ือรองรับประเทศไทย 4.๐ (ส ำนักงำนก.พ.ร., ๒๕๖๒) ที่มีหลักกำร ดังนี้ 
 

 
 
 
เพ่ือรองรับต่อยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 ภำครัฐหรือระบบรำชกำรจะต้องท ำงำนโดยยึดหลักธรร

มำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน (Better Governance, Happier 
Citizens) หมำยควำมว่ำ ระบบรำชกำรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีกำรท ำงำนใหม่เพ่ือพลิกโฉม 
(Transform) ให้สำมำรถเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจและเป็นพ่ึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง  (Credible and 
Trusted Government) ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 2) ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ในแต่ละลักษณะ มีรำยละเอียด ดังนี้ 



 

 

1) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)  
ต้องมีควำมเปิดเผยโปร่งใสในกำรท ำงำน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ

ทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบกำรท ำงำนได้ ตลอดจนเปิด
กว้ำงให้กลไกหรือภำคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วม และโอนถ่ำยภำรกิจที่
ภำครัฐไม่ควรด ำเนินกำรเอง ออกไปให้แก่ภำคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแทน โดยกำรจัดระเบียบ
ควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับกำรท ำงำนแนวระนำบ ในลักษณะของเครือข่ำย มำกกว่ำตำมสำย
กำรบังคับบัญชำในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงกำรท ำงำนในภำครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภำพและ
สอดรับประสำนกัน ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 

2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
ต้องท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ โดยตั้งค ำถำมกับตนเองเสมอว่ำ ประชำชนจะได้อะไร 

มุ่งเน้น แก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ำมำติดต่อขอรับบริกำรหรือ
ร้องขอควำมช่วยเหลือจำกทำงรำชกำร (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ 
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ประชำชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวก โดยมีกำรเชื่อมโยงกันเอง
ของทำงรำชกำรเพ่ือให้บริกำรได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำรของทำงรำชกำรได้
ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกัน  ทั้งกำรติดต่อมำด้วย
ตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ 

3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
ต้องท ำงำนอย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิด

ริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรตอบโต้กับโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
ฉับพลัน เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ มีควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำง
ทันเวลำ ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้ำสู่สภำพควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่ 
รวมทั้งท ำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท
ของตน 

ซึ่งส ำนักงำนพัฒนำระบบรำชกำรได้วิเครำะห์ไว้ว่ำ ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำไปสู่ระบบรำชกำร  
4.0 ต้องอำศัยปัจจัยส ำคัญอย่ำงน้อย 3 ประกำร ได้แก่ การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ใน
สังคม (Collaboration)การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 
(Digitization / Digitalization) ในส่วนกำรปรับเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัลนั้น เป็นกำรผสมผสำนกันของกำร
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่ำนระบบคลำวด์ (Cloud computing) อุปกรณ์ประเภทสมำร์ทโฟน และ 
เครื่องมือเพ่ือกำรใช้งำนร่วมกัน (Collaboration tool) ท ำให้สำมำรถติดต่อกันได้อย่ำงเรียลไทม์ ไม่ว่ำจะอยู่ที่
ใด และสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่ำง ๆ ได้ และช่วยให้บริกำรของทำงรำชกำร สำมำรถ
ตอบสนองควำมคำดหวังของประชำชนที่ต้องกำรให้ด ำเนินกำรได้ในทุกเวลำ  ทุกสถำนที่ ทุกอุปกรณ์และ
ช่องทำงได้อย่ำงมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 

 
1.3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: เป็นตัวหนุนในการจัดการข้อมูลและความรู้ 

ส ำหรับหน่วยงำนกรมอนำมัยเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้กรอบทิศทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำร ด้วย
หลักกำรของพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award 
: PMQA) ในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง  7  ด้ำน  ได้แก่ (1) การน า



 

 

องค์การ  (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6) การจัดการ
กระบวนการ และ (7)  ผลลัพธ์การด าเนินการ  

ทั้งนี้ กำรจัดกำรควำมรู้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ โดยอยู่ในหมวด 4 ว่าด้วย การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้  ซึ่งเป็นกำรประเมินกำรเลือก รวบรวม วิเครำะห์ จัดกำร และปรับปรุงข้อมูลและ
สำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร โดยกำร
ด ำเนินงำนนั้น ต้องตอบโจทย์กำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรในด้ำนวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม ควำม
คำดหวังในผลกำรด ำเนินกำร กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรกระจำยอ ำนำจกำร
ตัดสินใจ กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ในส่วนรำชกำร กำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี และด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในขณะเดียวกันกำรจัดกำรควำมรู้ ต้องท ำให้เกิดกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลด้วยกำรท ำให้เกิดระบบกำรเรียนรู้ สำมำรถสร้ำงควำมผำสุกและแรงจูงใจของบุคลำกร  เพ่ือให้บุคลำกร
พัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ตำมทิศทำงองค์กำร 

 
1.4. ส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันต่างๆและผู้เชี่ยวชาญ: เป็นตัวเสริมในการจัดการข้อมูลและ

ความรู้ 
ศ.นพ. วิจำรณ์ พำนิช สถำบันส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือสังคม ได้จัดท ำแนวทำงกำรจัดกำร

ควำมรู้ (วิจำรณ์ พำนิช, ๒๕๖๒) ในเอกสำร ชื่อ “การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่” โดย
อธิบำยไว้ว่ำ “ในโลกยุค “สังคมแห่งความรู้, ยุคโลกาภิวัตน์, และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” หน่วยบริการ
สาธารณะ หรือที่เรียกว่าหน่วยราชการจะต้องปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่และเปลี่ยนวิธีทํางานใหม่  
มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก ราชการแนวใหม่ ต้องเน้นที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบ 
การที่ราชการจะสร้างผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบแก่สังคมหรือแก่ประชาชนได้หน่วยราชการจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด 
และวิธีทํางานจากเอาหน่วยงานของตนเป็นหลัก ไปเป็นเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งที่เป็นหน่วย
ราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ดังนั้นพลังหลักในการทํางานจะเปลี่ยนจาก
ราชการเป็นคน ๆ (Individual) ไปเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Relationship) 

เครื่องมือ หรือแรงขับเคลื่อนหลักในการปฏิบัติราชการ จะต้องยกระดับจากข้อมูล (Data) และ
สารสนเทศ (Information) ไปเป็นความรู้ (Knowledge) โดยที่จะต้องคํานึงว่าความรู้ที่ต้องการใช้ในการ 
ปฏิบัติงานนั้น มีทั้งที่อยู่ในรูปของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ซึ่งหมายถึง ความรู้ในรูปของหนังสือ 
ตํารา วารสาร หนังสือพิมพ์ วีดีโอ Electronic file และท่ีอยู่ในรูปของความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองของคน (Tacit 
knowledge) ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ผู้อ่ืนทราบหรือเข้าใจ ความรู้ที่ใช้ในการทํางานส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 70-80) เป็นความรู้ฝังลึก 

การปฏิบัติราชการสมัยเก่า เน้นการใช้ความรู้ชัดแจ้ง ที่มี “ผู้รู้”กําหนดไว้ แต่การปฏิบัติราชการตาม
แนวทางจัดการความรู้ จะเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ฝังลึกที่อยู่ในสมองของตนเอง และเน้นการร่วมกันสร้าง
ความรู้ขึ้นใช้งาน ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานมีความเป็นพลวัต สอดคล้องกับสถานการณ์  หรือบริบทที่แตกต่าง
กันหรือเปลี่ยนแปลงไป ฐานอิงของการปฏิบัติราชการแบบเดิม คือ กฎระเบียบ จะต้องมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด แม้จะทําให้งานล่าช้าหรือไม่สําเร็จก็ตาม แต่ราชการสมัยใหม่ซึ่งต้องการผลสัมฤทธิ
และ Economy of speed จะต้องใช้ฐานอิงเป็นความรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ การปฏิบัติงานของข้าราชการระดับ
ล่างหรือระดับปฏิบัติการตามแบบเดิม จะเกิดการเรียนรู้น้อยมาก การเรียนรู้ของข้าราชการเหล่านี้เน้นการ
เรียนรู้นอกงานหรือไม่สัมพันธ์กับงาน แต่ได้ประกาศนียบัตรหรือปริญญารับรอง ในราชการแนวใหม่  



 

 

ข้าราชการระดับปฏิบัติการเหล่านี้ จะเรียนรู้จากการทํางาน สัมพันธ์กับการพัฒนาวิธีทํางานให้มีผลสัมฤทธิ์มาก
ขึ้นและเร็วขึ้น และมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน” 

 
แม้ว่ำ กำรจัดกำรควำมรู้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำน  แต่ในหนังสือ ขอบฟ้าใหม่ใน

การจัดการความรู้ ของ ศ.นพ.วิจำรณ์ พำนิช (วิจำรณ์ พำนิช 2559) ได้ระบุว่ำวงกำรจัดกำรควำมรู้ของไทย
ยังมีโอกำสหรือช่องทำงท ำประโยชน์ให้แก่สังคมไทยและหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อีกมำก ด้วยเหตุผลว่ำ 1) เรำยังใช้
เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ได้ละเลยหรือมองข้ำมส่วนที่มีพลังยิ่งยวดไป โดยที่จุดส ำคัญ
ที่สุด คือ ความรู้ที่ส าคัญยิ่งยวด (Critical Knowledge) 2) ที่ส ำคัญยิ่งกว่ำกำรก ำหนดควำมรู้ที่ส ำคัญยิ่งยวด 
คือ วิธีด่าเนินการจัดการความรู้แบบมียุทธศาสตร์ (Strategic Knowledge Management) ซึ่งหมำยควำม
ว่ำเป้ำหมำยต้องชัด และเลือกเน้นด ำเนินกำรเพ่ือเป้ำหมำยนั้นเป็นส ำคัญ 3) ระบบจัดการความรู้ที่ตรงจริต
คนท ำงำนยุคใหม่ที่ต้องกำรควำมรวดเร็ว ต้องกำรควำมรู้พร้อมใช้ ณ เวลำที่ต้องกำร 4) ผู้รับผิดชอบ
ขับเคลื่อนระบบจัดการความรู้ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ระบบจดัการความรูส้ง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ
หลักขององค์กร 5) ระบบจัดการความรู้ต้องฝังตัว (KM Inside) อยู่ในระบบการท างานตามปกติขององค์กร 
คือไม่เป็นภาระเพ่ิมของผู้ปฏิบัติงาน และ 6) ระบบการจัดการความรู้ต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบ 
HRD (Human Resource Development) และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าช่วยให้พนักงานเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
ระบบการจัดการความรู้มีส่วนช่วยพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน 

 
สรุปได้ว่า กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานราชการ มีความจ าเป็นต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงต้องมีการ
จัดการข้อมูลและความรู้ สารสนเทศต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยทุกหน่วยงานในสังกัด ต้องมีการจัดการ
ข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องกันไป และควรเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางด าเนินงานของกรมอนามัยในปีงบประมาณ 2563 ที่ก าหนดให้ 
การจัดการข้อมูล และความรู้เป็นเกณฑ์ชี้วัดหนึ่งของทุกหน่วยงานในกรมอนามัย 

 
2. ตัวช้ีวัดของกรมอนามัยในการจัดการข้อมูลและความรู้ 

ในปีงบประมำณ 2563 กรมอนำมัยก ำหนดให้มีตัวชี้วัดในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมอนำมัย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ไว้ใน ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนองค์กรสร้ำงสุข            
โดยก ำหนดไว้ใน มิติที่ 2 กำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ (Data Management & Knowledge Management) 
(จำกเอกสำร คู่มือประกอบกำรรำยงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนองค์กรสร้ำงสุข 
http://psdg.anamai.moph.go.th/main.php?filename=agreement2563_psdg) 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 เป็นเป้ำหมำยให้เกิดองค์กรสร้ำงสุข หมำยถึง กำรที่บุคลำกรในองค์กรมีคุณภำพชีวิต
ที่ดีทั้งสุขภำพกำย สุขภำพใจ และกำรเจริญเติบโตมั่นคงในอำชีพ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563               
จะด ำเนินกำรสู่กำรเป็นองค์กรสร้ำงสุขใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 บุคลำกรในองค์กรมีสุขภำพดี (Happy 
Body) มิติที่ 2 กำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ (Data Management & Knowledge Management) และมิติที่ 
3 ควำมผูกพันต่อองค์กร 

http://psdg.anamai.moph.go.th/main.php?filename=agreement2563_psdg


 

 

ทั้งนี้ ในมิติที่ 2 กำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ (Data Management & Knowledge 
Management) หมำยถึง กำรรวบรวม ข้อมูล และองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ และเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้สะดวกและ
รวดเร็ว รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ประกอบกับในปี 2563 กรมอนำมัย ได้เสนอให้หน่วยงำนต่ำงๆ มีคณะกรรมกำรพัฒนำวิชำกำร
หรือมีผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรพัฒนำวิชำกำร ในระดับหน่วยงำน (กพว.หน่วยงำน) ซึ่งจะสำมำรถสนับสนุนให้
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนมำกท่ีสุด 
 

2.1 เงื่อนไขในการด าเนินการ 
1) กลุ่มเป้าหมายของกำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ คือ หน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย ระดับ 

ส ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถำบัน ทุกหน่วยงำน ต้องท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำน ซึ่งหมำยถึง ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนกระทรวง ที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน  มีกำรจัดกำรควำมรู้ใน
รูปแบบต่ำงๆ 

2) รูปแบบในการจัดการความรู้ ที่ก ำหนดไว้ ได้แก่ งำนวิจัย งำนประจ ำสู่งำนวิจัย R2R CQI สรุป
บทเรียน เรื่องเล่ำ ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลจำกกำรปฏิบัติงำน (ผลงำนย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี) 

3) การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ ด้วยกำรน ำเสนอทำง Website นั้น เนื่องจำกข้อมูลที่เผยแพร่
ทำงเวบไซต์เป็นข้อมูลสำธำรณะ หน่วยงำนโดยหัวหน้ำกลุ่มงำนและผู้อ ำนวยกำร จึงต้องมีกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองก่อนว่ำพร้อมต่อกำรเผยแพร่หรือไม่ และในกำรเผยแพร่นั้น ควรแบ่งกลุ่มกำรเผยแพร่ทำงเวบไซต์ 
เป็น 3 ระดับ ได้แก่  

3.1) ระดับภำยในหน่วยงำน (เช่น Intranet ของหน่วยงำน ฐำนข้อมูลกลำงของหน่วยงำน 
Google drive กำรก ำหนดสิทธิบุคคลที่เข้ำถึง) 

3.2) ระดับภำยในกรมอนำมัย หมำยถึง ระดับข้อมูลหรือควำมรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงำน
ภำยในกรมอนำมัย (เช่น เครือข่ำยก.พ.ร. เครือข่ำย กพว. เครือข่ำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกรมอนำมัย กำร
ก ำหนดสิทธิบุคคลที่เข้ำถึง) และ 

3.3) ระดับภำยนอกหน่วยงำนกรมอนำมัย หมำยถึงข้อมูลนั้นๆ น่ำจะเป็นประโยชน์กับเครือข่ำย
ในกำรท ำงำนในภำพรวมหรือสำธำรณชนทั่วไป จึงสมควรเผยแพร่ได้โดยสำธำรณะผ่ำนเวบไซต์ของหน่วยงำน
หรือกรมอนำมัย 
หมำยเหตุ ข้อควรระวังในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงเวบไซต์ซึ่งเป็นสื่อสำธำรณะ ที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ หน่วยงำนโดยหัวหน้ำ
กลุ่มงำนและผู้อ ำนวยกำร โดยควรจะแยกแยะว่ำผลงำนนั้นเป็นผลงำนท่ีเหมำะสมกับใช้ภำยในหน่วยงำนหรือสำมำรถเผยแพร่
ได้ โดยเฉพำะข้อมูลงำนวิจัย ที่หำกเรำน ำเสนอทำงเวบไซต์แล้วและเรำจะเสนอผลงำนเพื่อเผยแพร่ทำงวำรสำรนั้น 
ผู้รับผิดชอบวำรสำรอำจใช้โปรแกรมในกำรตรวจสอบว่ำมีกำรคัดลอกผลงำนผู้อื่นหรือไม่ ในขั้นของกำรตีพิมพ์ในวำรสำร อำจ
พบว่ำเรำมีกำรคัดลอกผลงำนตัวเองได้ด้วย ดังนั้น กำรเผยแพร่จึงควรตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรและ
ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลด้วย 



 

 

2.2 หลักการในการด าเนินงาน 
1) ใช้หลัก A2IM เนื่องจำกกรมอนำมัยมีดีเอนเอที่ส ำคัญ คือ A2IM ในกำรก ำหนดตัวชี้วัดจึงใช้

หลักกำร A2IM ในกำรด ำเนินงำน ดังนั้น ในแต่ละรอบของกำรด ำเนินงำน จึงต้องมีกำรด ำเนินกำร 
Assessment, Advocacy, Intervention และ Management & Governance 

2) ใช้หลักการจัดการข้อมูลและความรู้ Data Management and Knowledge 
Management เพ่ือรวบรวมข้อมูล และองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ และเผยแพร่เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้สะดวกและ
รวดเร็ว รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำกำรสมัยใหม่ตลอดเวลำ มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และท ำให้กรมอนำมัยเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยพลังของทุกคนในองค์กร 

3) ใช้หลัก Plan-Do-Check-Act (PDCA) ในกำรวำงแผนและด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม ด้วยกำร
วำงแผน ด ำเนินกำร ติดตำมตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

2.3 การด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด สรุปได้ดังผังที่ ... 
 



 

 

 
 
และมีรำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน และแนวทำงด ำเนินงำน ตำมตำรำงที่ ... 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตำรำงที่ ... ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนนและแนวทำงด ำเนินงำน 
 
ร ะ ดั บ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางด าเนินงาน 

 รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
1 - หน่วยงำนรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (Critical 

Knowledge) / สถำนกำรณ์ปัญหำกำรด ำเนินงำนในควำมรับผิดชอบ 

กับช่องว่ำง (Gap) ของควำมรู้ของบุคลำกร และจัดท ำสรุปรำยงำน
กำรวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ของบุคลำกรเป็น
ภำพรวมของหน่วยงำน 

- สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล  
สถำนกำรณ์  ปัญหำ  ช่องว่ำง (Gap) ของควำมรู้
ของบุคลำกร ในภำพรวมของหน่วยงำน 

2 - หน่วยงำนจัดท ำแผนกำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ของหน่วยงำน
โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท ำแผนกำรจัดกำรข้อมูลและ
ควำมรู้ของหน่วยงำน และก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

3 - ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนแสดงเจตจ ำนงต่อกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำนให้ เป็นองค์กรสร้ำงสุข ด้วยกำรสื่อสำรถ่ำยทอด
นโยบำย/มำตรกำร/ประเด็นควำมรู้ของหน่วยงำน ในกำรส่งเสริม
ให้บุคลำกรมีกำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ รวมถึง
มอบหมำยผู้บังคับบัญชำในระดับรองลงมำ 

ติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ของ
หน่วยงำน  
- มีรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองฯ 
ทุกเดือนและน ำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำยในวันที่  10 ของ
เดือนถัดไป 

ขั้นตอนท่ี 3 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน  

     - สื่อสำร ถ่ำยทอดนโยบำย/มำตรกำร 

     - ก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำมก ำกับตำมแผน 

ขั้นตอนท่ี 4 ด ำเนินกำรตำมแผน 

ขั้ น ตอนที่  5  ร ำย ง ำนผลกำรติ ดต ำมกำ ร
ด ำเนินงำนและเผยแพร่ 

4 - Output ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และสรุปบทเรียน ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
และสรุปบทเรียน 

5 Outcome ผลลัพธ์ของกระบวนกำรตำมแผนกำรจัดกำรข้อมูลและ
ควำมรู้ของหน่วยงำน 

- ค่ำคะแนนวัดผลลัพธ์จำกร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนน ำ
ข้อมูล & ควำมรู้ ข้ึน Website หน่วยงำน   
 

 ร้อยละ 1 0 -
19 

20-29 
 

30-39 
 

40-49 
 

50 
 

คะแนน 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 

หมำยเหตุ  

1. ข้อมูล & ควำมรู้  หมำยถึง งำนวิจัย / R to R / CQI / สรุป
บทเรียน / เรื่องเล่ำ (KM) /ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรม/
ข้อมูลจำกกำรปฏิบัติงำน (ผลงำนย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
2. ข้อมูล & ควำมรู้ ที่ขึ้น Website หน่วยงำนต้องมีกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองจำกหัวหน้ำกลุ่มงำนและผู้อ ำนวยกำรก่อน 

ขั้นตอนที่ 7 ติดตำมผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ ของ
หน่วยงำน  ด้วยกำรวัดผลจำกร้อยละของ
บุคลำกรในหน่วยงำนน ำข้อมูลและควำมรู้
เผยแพร่ 



 

 

ร ะ ดั บ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางด าเนินงาน 

 รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 
1 - หน่วยงำนก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน รวมทั้ง 

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดในรอบ 6 เดือนแรก 
สถำนกำรณ์ เง่ือนไข ปัจจัยก ำหนดข้อมูลควำมรู้ของบุคลำกร  ใน
องค์กรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และสังเครำะห์ ปัจจัยหรือเง่ือนไขที่มี
นัยส ำคัญ (Critical Factors) ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อปรับปรุงหรือ
ก ำหนดเป็นกิจกรรมหรือมำตรกำรส ำคัญ (Key activities) เพ่ิมเติมใน
แผนปฏิบัติกำร  
- สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรโดยใช้ข้อมูล    จำก
กำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน รวมทั้ง   กำร
วิเครำะห์ Critical Factors และ Key activities  
มำเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร และมีกำรมอบหมำยให้มี
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 1 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนที่ 1 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนที่ก ำหนดในรอบ 6 เดือนแรก สถำนกำรณ์ 
เงื่อนไข ปัจจัยก ำหนดข้อมูลควำมรู้ของบุคลำกร  
ในองค์กรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และสังเครำะห์ 
ปัจจัยหรือเง่ือนไขที่มีนัยส ำคัญ (Critical Factors) 
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แบบมีส่วนร่วม 

ขั้ น ต อ น ที่  2  ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  
มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
 

 - มีกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูลควำมรู้ของบุคลำกรให้
บุคลำกรในหน่วยงำนได้ทรำบและด ำเนินกำรตำมแผน 

ขั้นตอนท่ี 3 สื่อสำร 
ขั้นตอนท่ี 4 ด ำเนินกำรตำมแผน 

 - ผู้ บริ หำรสู งสุ ดของหน่ วยงำนมีกำรก ำกับ ติดตำมผ่ ำน
ผู้บังคับบัญชำในระดับรองลงมำทั้งรองผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำ
กลุ่มที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมแผนฯ  
- มีรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองฯ 
ทุกเดือนและน ำขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงำนภำยในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป 

ขั้นตอนท่ี 5 ก ำกับ ติดตำม รำยงำนผล 

 - Output ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และสรุปบทเรียน ขั้นตอนที่ 6  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผน และสรุปบทเรียน 

 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด  
มิติที่ 2 กำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ (Data Management & 
Knowledge Management) (0.3) 
ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนน ำข้อมูล & ควำมรู้ ขึ้น Website 
หน่วยงำน  (0.3) 
 

ร้ อ ย
ละ 

<50 50-59 
 

60-69 
 

70-79 
 

80-90 
 

คะ 
แนน 

0.0
6 

0.12 0.18 0.24 0.3 

 

หมำยเหตุ  
1. ข้อมูล & ควำมรู้  หมำยถึง งำนวิจัย / Rto R / CQI / สรุป
บทเรียน / เรื่องเล่ำ (KM) /ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรม 
/ ข้อมูลจำกกำรปฏิบัติงำน (ผลงำนย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
2. ข้อมูล & ควำมรู้ ที่ขึ้น Website หน่วยงำนต้องมีกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองจำกหัวหน้ำกลุ่มงำนและผู้อ ำนวยกำรก่อน 
3. ข้อมูล & ควำมรู้ สำมำรถเป็นข้อมูลสะสมได้ตั้งแต่รอบที่ 1 

ขั้นตอนที่ 7 ติดตำมผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรจัดกำรข้อมูลและควำมรู้ ของ
หน่วยงำน  ด้วยกำรวัดผลจำกร้อยละของ
บุคลำกรในหน่วยงำนน ำข้อมูลและควำมรู้
เผยแพร่ 

ที่มำ : เอกสำร ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนองค์กรสร้ำงสุข
http://psdg.anamai.moph.go.th/main.php?filename=agreement2563_psdg) 

http://psdg.anamai.moph.go.th/main.php?filename=agreement2563_psdg


 

 

 
ดังนั้น การจัดการข้อมูลและความรู้ การจัดการระบบสารสนเทศที่กรมอนามัยได้ด าเนินการมา 

และได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญในปี 2563 นั้น จะท าให้องค์กรกรมอนามัยได้มีการเรียนรู้และเติบโต ทั้ง
ในเชิงภารกิจที่ด าเนินการเพื่อการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
แล้ว ซึ่งการจัดการความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรกรมอนามัย รวมทั้งพัฒนาคนให้สามารถใช้
ศักยภาพได้เต็มตามก าลังความสามารถ ก็จะท าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นราชการในยุค 4.0 และเป็น
องค์กรสร้างสุขได้ 
 

  



 

 

หลักการจัดการความรู้ 
ในกำรจัดกำรควำมรู้นั้น บุคลำกรในองค์กรจ ำเป็นต้องเรียนรู้และทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร

ควำมรู้ เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินกำรและกำรสื่อสำรไปในทิศทำงเดียวกัน ในบทนี้ ประกอบด้วยกำรทบทวนใน
เรื่อง 1. ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 2. หลักในกำรจัดกำรควำมรู้ 3. ลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบ1
จัดกำรควำมรู้ 4. บุคคลส ำคัญกับหน้ำที่ต่ำงๆในระบบจัดกำรควำมรู้ 5. ประเภทของควำมรู้ 6. กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) 7. แนวทำงจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 8. เครื่องมือใน
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM Tools) 9. ประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ ดังรำยละเอียดแต่ละหัวข้อ 

 
1. ความหมายของการจัดการความรู้ 

กำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กำรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงกำรแข่งขันสูงสุด  
(ท่ีมำ : คู่มือจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
โดย ส ำนักคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) และสถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ (ธ.ค. 2548) 

 
กำรจัดกำรควำมรู้” เป็นกระบวนกำร (Process) ที่ด ำเนินกำรร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือ

หน่วยงำนย่อยขององค์กร เพ่ือสร้ำงและใช้ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่ำเดิม กำรจัดกำร
ควำมรู้ในควำมหมำยนี้ จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงำน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชำกำรหรือนักทฤษฎี แต่
นักวิชำกำรหรือนักทฤษฎีอำจเป็นประโยชน์ในฐำนะแหล่งควำมรู้ (Resource Person) กำรจัดกำรควำมรู้เป็น
กระบวนกำรที่เปน็วงจรต่อเนื่อง เกิดกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ เป้ำหมำย คือ กำรพัฒนำงำนและ
พัฒนำคน โดยมีควำมรู้เป็นเครื่องมือ มีกระบวนกำรจัดกำร ควำมรู้เป็นเครื่องมือ “กำรจัดกำรควำมรู้เป็น
เครื่องมือ ไมใ่ช่เป้ำหมำย” ศ.นพ. วิจำรณ์ พำนิช (2562) 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ คือ เครื่องมือเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ประกำรไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 
บรรลุเป้ำหมำยของงำน บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 
และบรรลุควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ควำมเอ้ืออำทรระหว่ำงกันในที่ท ำงำน กำรจัดกำรควำมรู้เป็น
กระบวนกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือหน่วยงำนย่อยขององค์กร เพ่ือสร้ำงกำรใช้
ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่ำเดิม 
(ท่ีมำ : นพ.วิจำรณ์ พำนิช) 
 

กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกระบวนกำร (Process) ที่ด ำเนินกำรร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือ    
หน่วยงำนย่อยขององค์กรเพื่อสร้ำงและใช้ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่ำเดิมกำรจัดกำรควำมรู้
ในควำมหมำยนี้จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงำนไม่ใช่กิจกรรมของนักทฤษฎีแต่นักวิชำกำรหรือนักทฤษฎีอ ำจ
เป็นประโยชน์ในฐำนะแหล่งควำมรู้(Resource Person)กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกระบวนกำรที่เป็นวงจรต่อเนื่อง
เกิดกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ เป้ำหมำย คือกำรพัฒนำงำนและ พัฒนำคน โดยมีควำมรู้เป็น
เครื่องมือ“กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือ(Tools)เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยไม่ใช่เป้ำหมำย(Goal)” 

 



 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  หมำยถึง กระบวนกำรที่เป็นระบบใน
กำรน ำ/สร้ำงควำมรู้หรือประสบกำรณ์กำรท ำงำน ข้อมูลสำรสนเทศ ที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยขององค์กรให้พร้อมใช้และส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยองค์กร โดยผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ เช่น กำรสร้ำง รวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ควำมรู้ เป็นต้น (งำน
จัดกำรควำมรู้ คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล) 

 
 
2. หลักในการจัดการความรู้ 

ศ.นพ. วิจำรณ์ พำนิช (๒๕๖๒) ให้หลักกำรจัดกำรควำมรู้ 4 ประกำร ดังนี้ 
หลักการประการที่ 1 ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

กำรจัดกำรควำมรู้ที่มีพลังต้องท ำโดยคนที่มีพ้ืนฐำนแตกต่ำงกัน มีควำมเชื่อหรือวิธีคิดแตกต่ำงกัน (แต่มีจุดรวม
พลัง คือ มีเป้ำหมำยอยู่ที่งำน) เพรำะควำมแตกต่ำงหลำกหลำย (Heterogeneity) มีคุณค่ำมำกกว่ำควำม
เหมือน (Homogeneity) 

หลักการประการที่ 2 ร่วมกันพัฒนาวิธีท างานในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก ำหนดไว้ 
เนื่องจำกประสิทธิผลของกำรจัดกำรสมัยใหม่ ต้องตอบโจทย์ 4 ประกำร คือ  

- กำรตอบสนองควำมต้องกำร (Responsiveness) ซึ่งอำจเป็นควำมต้องกำรของลูกค้ำ ควำม
ต้องกำรของสังคม หรือควำมต้องกำรที่ก ำหนดโดยผู้บริหำรองค์กร 

- นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งอำจเป็นนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ วิธีกำรใหม่ ๆ หรือกำร
บริหำรจัดกำรแบบใหม ่

- ขีดควำมสำมำรถ (Competency) ที่ดีข้ึนของข้ำรำชกำร/บุคลำกร และขององค์กร 
- ประสิทธิภำพ (Efficiency) ในกำรท ำงำนที่ดีข้ึน 
หลักการประการที่ 3 ทดลองและเรียนรู้ เนื่องจำกกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรม

สร้ำงสรรค์ บำงครั้งจึงมีกำรคิดแบบ “หลุดโลก” ดังนั้น เมื่อตัดสินใจท ำ ก็ควรเริ่มจำกทดลองท ำเพียงน้อย ๆ 
ก่อน ถ้ำผลไม่ดีก็ยกเลิกควำมคิดนั้น ถ้ำได้ผลดี จึงขยำยพ้ืนที่มำกขึ้นหรือให้ครอบคลุม จนกลำยเป็นวิธีท ำงำน
แบบใหม ่หรือได ้Best Practice ใหม ่

หลักการประการที่ 4 น าเข้าความรู้จากภายนอกอย่างเหมาะสม โดยต้องถือว่ำควำมรู้จำก
ภำยนอกยังเป็นควำมรู้ที่ยัง “ดิบ” อยู่ ต้องเอำมำท ำให้ “สุก” ให้พร้อมใช้ในบริบทของเรำ โดยเติมควำมรู้เชิง
บริบทของหน่วยงำน/งำนที่เรำรับผิดชอบเข้ำไป เพ่ือให้เป็นควำมรู้ของเรำ 

 
3. ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของระบบจัดการความรู้ 

เมื่อด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้แล้ว ระบบที่ดีต้องมีลักษณะส ำคัญ 4 ประกำร คือ 
1. สำมำรถเชื่อมโยงบุคลำกรเข้ำด้วยกัน และท ำให้บุคลำกรแต่ละคนสำมำรถปฏิบัติงำนของตน

ได้ผลดีขึ้น 
2. สำมำรถเชื่อมโยงบุคลำกรเข้ำหำคลังควำมรู้ (Knowledge Assets) หรือผู้เชี่ยวชำญ/ผู้มี

ประสบกำรณ์หรือรู้วิธีกำร ในลักษณะที่เพียงพอ (Just enough) ตรงเวลำที่ต้องกำร (Just in time) และตรง
ควำมต้องกำรใช้งำนได ้

3. ท ำให้องค์กรนั้นมีอัตรำกำรเรียนรู้เร็วขึ้น ลดกำรท ำผิดพลำดซ้ ำซำก และช่วยเก็บง ำควำมรู้ไว้
ในองค์กร เมื่อบุคลำกรลำออกไปหรือเกษียณอำยุงำน 



 

 

4. ท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่สมาชิกสนุก เห็นคุณค่าของการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ที่มี
ความส าคัญต่อองค์กรที่สมาชิกท างานอยู่ และต้องท าการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม 
 
4. บุคคลส ำคัญกับหน้ำที่ต่ำงๆในระบบจัดกำรควำมรู้ 

ในระบบจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนต่ำงๆ นั้น ควรมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบจัดกำรควำมรู้ 
เพ่ือให้ท ำหน้ำที่ต่ำงๆ เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมรู้ภำยใต้ระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ควร
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ต่ำงๆ เหล่ำนี้ ทั้งนี้ ไม่จ ำเป็นต้องเป็นหน้ำที่ละ ๑ คน แต่ ๑ คนอำจท ำหน้ำที่
หลำยหน้ำที่ได้ ในกรณีท่ีมีคนไม่มำกนัก ประกอบด้วย 

1. คุณเอ้ือ – คุณเอ้ือระบบ Chief Knowledge Officer – CKO เป็นผู้อ ำนวยกำรระบบ KM 
ทั้งระบบ 

2. คุณอ ำนวย Knowledge Facilitator ผู้เสริมพลังควำมรู้  
3. คุณกิจ Knowledge Practitioner ผู้จัดกำรควำมรู้ขับเคลื่อน KM 
4. คุณลิขิต Note Taker เป็นผู้บันทึกข้อมูล/ควำมรู้ 
5. คุณประสำน Network Manager ประสำนเครือข่ำยควำมรู้ขององค์กร 
6. คุณวิศำสตร์ IT Wizard ดูแลระบบ IT เพ่ือระบบกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
 

5. ประเภทของความรู้ 
ประเภทของควำมรู้สำมำรถแบ่งแยกได้หลำกหลำยมิติ ขึ้นอยู่กับกำรใช้เกณฑ์ใดเป็นตัวแบ่ง ในที่นี้

ขอใช้หลักกำรของ รศ.ดร สมชำย น ำประเสริฐชัย (2558) ได้สรุปมิติของควำมรู้ไว้ 4 มิติ ดังนี้ 
มิติที่ 1 แบ่งตำมประเภทของควำมรู้ (Functional Knowledge) ได้แก่ ควำมรู้ด้ำนกำรเงิน ควำมรู้

ด้ำนแผนงำน ควำมรู้ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ควำมรู้ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกำรแบ่งตำมประเภทของ
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ นั้นง่ำยต่อกำรจัดกำรในกรมอนำมัย เพรำะกำรท ำงำนได้มีกำรแบ่งเป็นด้ำนๆ อยู่แล้ว แต่ก็ยัง
มีข้อจ ำกัดในกรณีที่ข้ำมสำยงำน หรือเป็นประเด็นร่วมกัน ก็ต้องตกลงกันว่ำองค์กรจะสรุปว่ำจะแบ่งประเภท
ของควำมรู้เป็นอะไรบ้ำง ซึ่งอำจมีควำมรู้บำงอย่ำง ปรำกฎอยู่หลำยประเภทก็ได้ 

มิติที่ 2 แบ่งตำมแหล่งควำมรู้ ได้แก่ ควำมรู้ภำยในองค์กร (Internal Knowledge) ควำมรู้ภำยนอก
องค์กร (External Knowledge) เป็นต้น 

มิติที่ 3 แบ่งตำมลักษณะของควำมรู้ ได้แก่ ควำมรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และควำมรู้
แฝง (Tacit Knowledge) 

มิติที่ 4 แบ่งตำมเจ้ำของหรือผู้ใช้ควำมรู้ ได้แก่ ควำมรู้ส่วนบุคคล ควำมรู้ของกลุ่ม ควำมรู้ขององค์กร 
ไม่ว่ำจะมีมิติในกำรแบ่งประเภทควำมรู้เป็นอย่ำงไรก็ตำม ต้องเหมำะสมกับบริบทและกำรน ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์ และต้องค ำนึงว่ำในองค์กรทุกองค์กรควรมีกำรถ่ำยโอนควำมรู้กันไปมำตลอดเวลำ เพ่ือให้
องค์กรอยู่ได้และก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง เช่น องค์กรต้องมีกำรถ่ำยโอนควำมรู้ระหว่ำงบุคคลและองค์กร 
องค์กรก็ต้องถ่ำยโอนควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนในองค์กรเพ่ือให้บุคลำกรของกรมอนำมัยมีควำมรู้ และสำมำรถ
น ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำนได้ ขณะเดียวกัน กรมอนำมัยก็ต้องกำรให้บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญหรือสั่งสม
ประสบกำรณ์ในด้ำนนั้นๆ ได้ถ่ำยโอนมำเป็นฐำนควำมรู้ขององค์กร เพ่ือไม่ให้ควำมรู้นั้นหำยไปจำกองค์กรและ



 

 

 

เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำไปข้ำงหน้ำ โดยไม่ต้องท ำซ้ ำกับกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ ซึ่งอำจเป็นกำรลองผิดลองถูก หรือ
งำนที่ประสบผลส ำเร็จ ก็อำจเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนกลุ่มอ่ืนได้เรียนรู้ประเด็นควำมส ำเร็จ ปัจจัย หรือเงื่อนไข
ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวได้เช่นกัน 

 
6. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ช่วยให้
เกิดพัฒนำกำรของควำมรู้ภำยในองค์กร กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  ตำมแนวทำงส ำนักงำนก.พ.ร. 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน สรุปได้ดังผังที่ ... 

 
ผังท่ี ... .. กระบวนการจัดการความรู้ 7  ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เรำต้องมีควำมรู้เรื่องอะไร 
เรำมีควำมรู้เรื่องนั้นหรือยัง 

ควำมรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอำมำเก็บรวมกันได้อย่ำงไร 

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่ำงไร 

จะท ำให้เข้ำใจง่ำยและสมบูรณ์อย่ำงไร 

เรำน ำควำมรู้มำใช้งำนได้ง่ำยหรือไม่ 
 

มีกำรแบ่งปันควำมรู้ให้กันหรือไม่ 
 

ควำมรู้นั้นท ำให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท ำให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่ 

กำรบ่งชี้ควำมรู้  
(Knowledge Identification) 

กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)  

กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ  
(Knowledge Organization) 

กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้  
(Knowledge Codification and Refinement)  

กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) 

มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
(Knowledge Sharing) 

กำรเรียนรู้ (Learning) 

   ที่มำ : คณะกรรมการส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ 



 

 

 
โดยมีรำยละเอียด แนวทำงด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ดังนี้คือ 
1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นกำรระบุเกี่ยวกับควำมรู้ที่องค์กร

จ ำเป็นต้องมี ต้องใช้ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร  ได้แก่ ควำมรู้อะไรบ้ำง ควำมรู้
อะไรที่มีอยู่แล้ว อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร อำจใช้กระบวนกำรท ำ Knowledge Mapping เข้ำมำช่วยในกำร
บ่งชี้ควำมรู้ที่จ ำเป็น (Critical Knowledge) ทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และช่องว่ำง (Gap) ของควำมรู้ที่ยังขำดอยู่ 
 
 

 
 

 
 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นกำรสร้ำง
ควำมรู้ใหม่ แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก รักษำควำมรู้เดิม แยกควำมรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป เช่น ใช้ SECI 
model น ำบุคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงกันมำประชุม/ท ำงำนร่วมกัน จ้ำงคนที่มีควำมรู้มำท ำงำน
ในองค์กร จ้ำงที่ปรึกษำ กำรสกัดควำมรู้จำกผู้ปฏิบัติงำน ได้แก่ กำรสรุปบทเรียนจำกกำรปฏิบัติงำน กำรท ำ 
AAR กำรประชุมในหน่วยงำน กำรสกัดควำมรู้จำกกำรเข้ำประชุม อบรมภำยนอกหน่วยงำน 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้ 
ก ำหนดวิธีกำรจัดเก็บและกำรค้นคืน เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเก็บควำมรู้ เพ่ือให้สืบค้น เรียกคืน หรือ
น ำไปใช้อย่ำงสะดวก 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)      
เป็นกำรกลั่นกรองควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ให้สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้งำนได้ทันที  เช่น ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสำรให้เป็นมำตรฐำน, ใช้ภำษำเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์และทันสมัย 



 

 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นกำรท ำให้ผู้ใช้ควำมรู้ สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ที่
ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก และในสมัยนี้ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนมำแลกเปลี่ยนกันในด้ำนเทคนิคกำรท ำงำน เทคนิคกำรแก้ปัญหำ หรือปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
ท ำได้หลำยวิธีกำร โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อำจจัดท ำเป็นเอกสำร สรุปผลกำรศึกษำ รวบรวมผล
กำรด ำเนินงำน เพ่ือรวบรวมไว้ในระบบสำรสนเทศ กรณีเป็น Tacit Knowledge อำจจัดท ำเป็นระบบทีมข้ำม
สำยงำน, กิจกรรมกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, กำรสับเปลี่ยนงำน, กำรยืม
ตัว, เวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ (Learning) เป็นกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนหรือสืบค้นไปใช้
ประโยชน์ในกำรท ำงำน ควรท ำให้กำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงำน เพ่ือท ำให้เกิดระบบกำรเรียนรู้จำกวงจร 
“สร้ำงองค์ควำมรู้>น ำควำมรู้ไปใช้>เกิดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 
 
7. แนวทำงจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

กำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) 

กำรจัดกำร (ควำมรู้) 
(Management) 

หำควำมรู้ที่จ ำเป็น 
(Critical Knowledge) 

ท ำให้เกิดวงจรเรียนรู้ 
(Leaning Cycle) 

 1 

 3 

วิเครำะห์จำกวิสัยทัศน์ 

เร่ืองส ำคัญเร่งด่วน 

ปัญหำองค์กร 

กระบวนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 

น ำควำมรู้ไปใช้ 

น ำควำมรู้ที่ได้เก็บเข้ำคลังควำมรู้

ปรับโครงสร้ำงคลังควำมรู้ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

ผลักดันให้น ำควำมรู้ไปใช้ 

 2 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM Process) 



 

 

 

 
 
ที่มำ  : KM เพื่อกำรปรับปรุงองค์กร (KM for Performance improvement)  
โดย สุประภำดำ โชติมณี สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ 
 
8. เครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Tools) 

เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรช่วยให้กำรค้นหำ เข้ำถึง ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนควำมรู้
สะดวกรวดเร็วขึ้น กำรเลือกใช้กระบวนกำรและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของควำมรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนำด 
สถำนที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะกำรท ำงำน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยำกร ฯลฯ ส ำหรับเครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้มี
ได้หลำกหลำยรูปแบบ บำงรูปแบบเหมำะกับกำรเก็บรวบรวมควำมรู้ที่เป็นควำมรู้แฝง (Tacit Knowledge)         
บำงรูปแบบเหมำะกับกำรเก็บรวบรวมควำมรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ตัวอย่ำงของเครี่องมือใน
กำรจัดกำรควำมรู้ ได้รวบรวมไว้ 18 วิธี ได้แก่  

1. กำรเล่ำเรื่อง (Story Telling)  
2. กำรจัดเก็บควำมรู้และวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP)  
4. กำรบันทึกควำมรู้ (Note Taking) 
5. กำรทบทวนสรุปบทเรียนหลังกำรปฏิบัติ (After action review หรือ AAR)  
6. เวทีเสวนำ (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนำ)  
7. เวทีส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Forum)  
8. เวทีถำม-ตอบ (Forum)  
9. กำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติ (Action Learning)  
10. กำรสอนงำน (Coaching)  
11. กำรหมุนเวียนเปลี่ยนกำรท ำงำน (Job Rotation)  
12. กำรใช้ที่ปรึกษำหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring System)  
13. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)  
14. กำรศึกษำดูงำน (Study tour)  
15. กำรเรียนรู้จำกบทเรียนที่ผ่ำนมำ (Lesson Learned)  
16. กำรจัดท ำแผนที่ควำมรู้ (Knowledge Map)  
17. งำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research)  
18. CQI (Continuous Quality Improvement) 
 
โดยมีรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
1. การเล่าเรื่อง (Story Telling) เป็นวิธีกำรเผยแพร่สิ่งที่เรำได้เรียนรู้หรือมีประสบกำรณ์มำ ให้แก่

ผู้สนใจหรือคนในกลุ่มงำนเดียวกันได้ทรำบหรือเรียนรู้ เพ่ือท ำให้เกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง และ
กระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู้ที่มีระหว่ำงกันจนได้องค์ควำมรู้ที่ดีไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป รวมทั้งสร้ำง
แรงบันดำลใจในกำรท ำงำนด้วย ปัจจุบันนี้มีแนวทำงในกำรน ำเสนอเรื่องเล่ำได้อย่ำงน่ำสนใจมำกและเผยแพร่

ภำพที่ 4 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 



 

 

ทำงอินเทอร์เนต เช่น TED Talk (Technology, Entertainment, Design Talk) ส ำหรับกรมอนำมัย ได้ใช้
เวที LIKE Talk ในกำรน ำเสนอเรื่องรำวที่น่ำสนใจ 

แนวทาง ก ำหนดประเด็น ก ำหนดผู้เล่ำ เช่น เล่ำเรื่องกำรท ำงำนในโครงกำรที่ผ่ำนมำ ทั้งที่เป็น
ควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวมำผูกเป็นเรื่องรำวให้น่ำสนใจ โดยต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงควำมน่ำสนใจในกำร
บรรยำยเรื่องและเนื้อหำที่ต้องกำรสื่อ กำรน ำเสนอผลกำรเข้ำร่วมประชุมหรืออบรม น ำเสนอที่มำของกำร
พัฒนำนวตกรรม เป็นต้น 
 

2. การจัดเก็บความรู้และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นกำรเรียนรู้จำกวิธีกำร
ท ำงำนที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพ่ือน ำไปเป็นต้นแบบในกำรประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน 

แนวทาง อำจเป็นระบบบริหำรเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ ที่ท ำให้ผลงำนบรรลุเป้ำหมำยระดับสูงสุด เป็นกำร
จัดเก็บควำมรู้หรือข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่ำยๆ เพ่ือควำมสะดวกในกำรค้นหำและน ำไปใช้  เช่น คู่มือ กำร
จัดฝึกอบรม คู่มือกำรตรวจประเมิน 5 ส. คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ 
 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) เป็นกำรรวมกลุ่มของกลุ่มคนที่มำ
จำกกลุ่มงำนเดียวกันหรือมีควำมสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน เพ่ือด ำเนินกำรในเรื่องที่เป็นควำมสนใจ
ร่วมกัน(Knowledge Domain) และมีควำมมุ่งมั่นที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จ เป็นกำรรวมตัวกันอย่ำงเป็นทำงกำร
หรือไม่เป็นทำงกำร มีปฏิสัมพันธ์และควำมสัมพันธ์ในกลุ่ม (Community) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่มีควำมสนใจเพ่ือพัฒนำกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน ด้วยวิธีปฏิบัติคล้ำยกัน ใช้เครื่องมือและภำษำเดียวกัน 

แนวทาง ก ำหนดประเด็น นัดหมำยรวมตัวกัน มีกำรแลกเปลี่ยน สร้ำงควำมรู้ สร้ำงแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน อย่ำงต่อเนื่อง 
 

4. การบันทึกความรู้ (Note Taking) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรรวบรวมควำมรู้ ทั้งที่เป็น Tacit 
และ Explicit Knowledge โดยเฉพำะควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวคนที่เป็น Tacit Knowledge ควรมีกระบวนกำร
จัดเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดเป็นควำมรู้ที่พร้อมน ำไปใช้ได้ 

แนวทาง บันทึกควำมรู้ท ำได้หลำกหลำยวิธี เริ่มต้นด้วย บันทึกจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน  กำรสังเกต 
เพ่ือน ำมำจัดท ำเป็นบันทึกควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น รำยงำนกำรประชุม Flow chart Mindmap บันทึก
ควำมรู้นี้ สำมำรถน ำมำต่อยอดเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ในรูปแบบอ่ืนได้อีก เช่น จัดท ำเป็นบทควำม กำรจัดท ำ
เป็น Infographic หรือ คลิปวิดิโอ เป็นต้น 
 

5. การทบทวนสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติ (After action review หรือ AAR) เป็นกำร
ด ำเนินกำรภำยหลังด ำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 

แนวทาง ร่วมกันทบทวนกระบวนกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอน เพ่ือค้นหำโอกำสและอุปสรรคในกำร
ด ำเนินกำร ซึ่งในกำรทบทวนนั้น อำจได้ค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแนวทำงกำรปรับปรุงให้
เกิดผลงำนที่ดีขึ้น ซึ่งจ ำเป็นต้องท ำกำรสรุปบทเรียนทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญแต่ละขั้นตอน 
รวมถึงเป็นกำรตรวจสอบว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
 



 

 

6. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) เป็นรูปแบบกำรจัดกลุ่มพูดคุยกัน เพ่ือท ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจกันมำกขึ้น และเพ่ือน ำสิ่งดีๆ จำกแต่ละคนออกมำ เป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะของบุคลำกรในด้ำน
กำรฟัง กำรคิด กำรพูด ควำมเข้ำใจในตนเองและผู้ อ่ืน จะเป็นประโยชน์ต่อกำรสื่อสำรระหว่ำงกันภำยใน
องค์กร 

แนวทาง ในกำรร่วมกิจกรรม ควรก ำหนดประเด็นที่จะสนทนำแบบกว้ำงๆ โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมำก
เกินไป ไม่รู้ค ำตอบสุดท้ำยว่ำคืออะไร เปิดกว้ำงทั้งด้ำนเวลำ สถำนที่ บุคคล รวมทั้ง เปิดใจให้กว้ำง ทุกคนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมกนั ในบรรยำกำศแบบสบำยๆ เน้นกำรฟังอย่ำงลึกซึ้ง (Deep Listening) ไม่โต้แย้ง ไม่รีบสรุป ไม่
จ ำเป็นต้องหำข้อยุติ โดยมีกติกำ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรพูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
สร้ำงสรรค์ เท่ำเทียมกัน ปรำศจำกอคติ ไม่มีเรื่องส่วนตัว ไม่โต้แย้ง โต้เถียง ปะทะคำรม ไม่มีกำรตัดสินใจ ไม่มี
ใครถูกใครผิด น ำเสนอในมุมมองที่ต่ำงกันได้ 
 

7. เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) เป็นกำรจัดกำรประชุมหรือ
กิจกรรมอย่ำงมีเป้ำหมำยเฉพำะเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันได้  

แนวทาง จัดเวทีให้มีกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้บุคลำกรในองค์กรมีโอกำส
พบปะพูดคุยกัน เช่น กำรสัมมนำวิชกำร กำรประชุมวิชำกำร เป็นต้น 
 

8. เวทีถาม-ตอบ (Forum) เป็นเวทีในกำรที่เรำสำมำรถตั้งค ำถำมเข้ำไป เพ่ือให้ผู้รู้ที่อยู่ร่วมในเวที 
(Forum) ช่วยกันตอบค ำถำมหรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชำญอ่ืนช่วยตอบก็ได้ 

แนวทาง ในกำรสัมมนำในหัวข้อที่ก ำหนด หำกตรงกับควำมสนใจของเรำ เรำอำจตั้งประเด็นค ำถำม 
เพ่ือให้ผู้อยู่ในเวทีช่วยตอบข้อข้องใจของเรำได้ หรือหำกองค์กรมีกำรจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice-CoP) หรือก ำหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE) อำจก ำหนดช่องทำงให้มีกำร
ตอบข้อซักถำม เพ่ือหำค ำตอบจำกผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ที่เป็นสมำชิกในวงนั้นๆ หรืออำจมีผู้รับอำสำไปหำค ำตอบ
จำกนอกวงได้ด้วย องค์ควำมรู้ที่ได้รับควรมีกำรบันทึกไว้ เพ่ือน ำไปใช้ในอนำคตหรือประยุกต์ใช้ในกรณีอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 

9. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้
เข้ำใจถึงสำเหตุและน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ โดยสำมำรถพัฒนำวิธีกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

แนวทาง ก ำหนดเป้ำหมำย/ประเด็นด ำเนินกำรเรื่องอะไร เริ่มทดลองท ำ ลองผิด ลองถูกจำกหน้ำงำน
จริง สรุปทั้งส่วนที่ท ำแล้วส ำเร็จหรือไม่ส ำเร็จ 
 

10. การสอนงาน (Coaching) เป็นกำรถ่ำยทอดจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ หรือผู้ที่มีผลงำนดี
มำแนะน ำ สอนให้บุคลำกรใหม่หรือผู้ที่ต้องกำรเรียนรู้ได้ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน 

แนวทาง ก ำหนดเนื้อหำ/ประเด็นที่จะเรียนรู้ แสวงหำผู้สอน เรียนรู้ในระยะเวลำที่ก ำหนด ในช่วง
ของกำรเรียนรู้ควรมีกำรซักถำม ตั้งประเด็น สรุป เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้รับควำมรู้อย่ำงถูกต้อง 
 



 

 

11. การหมุนเวียนเปลี่ยนการท างาน (Job Rotation) เป็นกำรสับเปลี่ยนงำนโดยกำรย้ำย
บุคลำกรไปท ำงำนในหน่วยงำนอื่นๆ ที่อยู่ในสำยงำนเดียวกัน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ทักษะให้หลำกหลำยมำกข้ึน 

แนวทาง ก ำหนดเป้ำหมำยว่ำจะด ำเนินกำรเพ่ืออะไร ก ำหนดต ำแหน่งและบุคคลที่จะมีกำร
หมุนเวียนเปลี่ยนกำรท ำงำน สรุปบทเรียนเป็นระยะ 
 

12. การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นกำรให้คนท ำงำนที่อยู่คนละฝ่ำย/
กลุ่มงำน/แผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได้ มำช่วยแนะน ำวิธีกำรท ำงำน ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้ค ำปรึกษำ
ชี้แนะ มักใช้ในกำรเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหำรหรือผู้ที่จะก้ำวไปเป็นผู้บริหำร เป็นวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
ประสบกำรณ์แบบตัวต่อตัว จำกผู้ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์มำกกว่ำไปยังผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
น้อยกว่ำ 

แนวทาง ก ำหนดเป้ำหมำยว่ำจะด ำเนินกำรเพื่ออะไร ก ำหนดผู้ท ำหน้ำที่เป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) และผู้
ที่จะเรียนรู้ (Mentee) ก ำหนดกรอบกว้ำงๆ เพื่อกำรเรียนรู้ ในระยะเวลำที่ก ำหนด ในช่วงของกำรเรียนรู้ควรมี
กำรซักถำม ตั้งประเด็น สรุปและ Feedback เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มีกำรเรียนรู้อย่ำงถูกต้อง ไม่แปลควำมผิด 
 

13. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็นกำรให้หรือขอรับค ำแนะน ำหรือประสบกำรณ์จำกบุคคล
หรือหน่วยงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในเรื่องนั้นๆ เพ่ือจะได้น ำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน 

แนวทาง ก ำหนดประเด็นที่เรำต้องกำรขอรับหรือให้ค ำแนะน ำ หำเพ่ือนที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำได้ 
สรุปกำรเรียนรู้ รวมทั้งข้อเด่น ข้อจ ำกัด ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน คัดสรร วิเครำะห์
และน ำมำประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน 
 

14. การศึกษาดูงาน (Study tour) เป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของผู้อ่ืน/หน่วยงำนอ่ืน โดย
เข้ำไปศึกษำท่ีสถำนที่จริง กำรปฏิบัติจริง เพ่ือให้เห็นตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรม สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้งำนได้ 

แนวทาง ก ำหนดประเด็นที่เรำต้องกำรเรียนรู้ หำพ้ืนที่ศึกษำ คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษำ/ดูงำนที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรที่จะเรยีนรู้/ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สรุปกำรเรียนรู้ รวมทั้งข้อเด่น ข้อจ ำกัด ปัจจัยเอ้ือ 
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน คัดสรร วิเครำะห์และน ำมำประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน 
 

15. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรด ำเนินกำรที่
ผ่ำนมำ เพ่ือหำแนวทำงในกำรวำงแผนกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยอำศัยข้อมูลควำมส ำเร็จและ
ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น เพ่ือลดข้อผิดพลำดให้เกิดน้อยที่สุดหรือไม่เกิดควำมผิดพลำดเลยในประเด็นที่เคย
ผิดพลำดมำแล้ว 

แนวทาง สรุป ทบทวนกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ บันทึกข้อมูลทั้งสิ่งที่ได้ด ำเนินกำร ผลที่เกิดขึ้น 
ควำมส ำเร็จ ควำมผิดพลำด ปัจจัยเอื้อ อุปสรรค ข้อเสนอในกำรด ำเนินกำรต่อไป 
 

16. การจัดท าแผนที่ความรู้ (Knowledge Map) เป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำย
เข้ำมำไว้ด้วยกันในรูปแผนที่ แผนภำพ Mindmap หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่จดจ ำได้ง่ำย สำมำรถเก็บรวบรวม
ควำมรู้ทั้งแบบ Tacit และ Explicit Knowledge แผนที่ควำมรู้มีหลำยรูปแบบ ได้แก่ แผนที่แหล่งควำมรู้ แผน
ที่ขุมทรัพย์ควำมรู้ แผนที่โครงสร้ำงควำมรู้ แผนที่กำรพัฒนำควำมรู้ แผนที่กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ เป็นต้น  



 

 

แนวทาง ก ำหนดวัตถุประสงค์ ก ำหนดรูปแบบ รวบรวมข้อมูล น ำไปใช้ ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 
โดยมีรำยละเอียดของกำรจัดท ำแผนที่ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้ 

แผนที่แหล่งควำมรู้ (Knowledge Sources Map) กรณีแหล่งควำมรู้เป็นบุคคล เป็นกำรเก็บ
รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ผลงำน ประเภทควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของบุคคลที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ
ในเรื่องต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงคนที่ต้องกำรใช้ข้อมูลกับ
แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลได ้เช่น รำยชื่อของผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ ในกรมอนำมัย รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกรมอนำมัย เป็นต้น 

แผนที่ขุมทรัพย์ควำมรู้ (Knowledge Asset Map) เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำขององค์กร อำจอยู่
ในรูปของแผ่นสรุปบัญชีทรัพย์สินทำงปัญญำของกรมอนำมัย เช่น รำยกำรทรัพย์สินทำงปัญญำที่ได้รับสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

แผนที่โครงสร้ำงควำมรู้ (Knowledge Structure Map) เป็นแผนที่แสดงโครงสร้ำงขององค์
ควำมรู้ว่ำมีอะไรบ้ำง สัมพันธ์กับศำสตร์ใด เพ่ือจะได้น ำมำใช้ได้ครบถ้วน 

แผนที่กำรพัฒนำควำมรู้ (Knowledge Development Map) เป็นแผนที่แสดงกระบวนกำรใน
กำรท ำงำนและกำรสร้ำงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกระบวนกำรท ำงำน 

แผนที่กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ (Knowledge Application Map) เป็นแผนที่ระบุองค์ควำมรู้
เฉพำะที่จะน ำไปใช้งำนจริงกับกระบวนกำรในกำรท ำงำน ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้เฉพำะด้ำนที่น ำมำใช้
งำนในเรื่องนั้นๆ 
 

17. งานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research) เป็นกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อน ำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำงำนประจ ำ และ R2R เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคน เพ่ือพัฒนำ
งำน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ด้วย ปัจจุบันนี้ R2R ได้ถูก
พัฒนำจนมีควำมชัดเจนในกระบวนกำรมำกขึ้น แต่ไม่ถึงกับขั้นกำรวิจัยเต็มรูป ต้องมีกำรจัดท ำข้อมูล ค้นคว้ำ
งำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และเชิงปฏิบัติกำรในรูปแบบที่ก ำหนด มีผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
ผู้วิจัย R2R คุณอ ำนวย และผู้บริหำร ที่ต้องร่วมกันท ำให้งำนประจ ำที่ด ำเนินงำนนั้น ได้มีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรจัดกำรควำมรู้รูปแบบนี้เหมำะกับบุคลำกรที่ท ำงำนประจ ำหรืองำนบริกำรประจ ำ เช่น กำรเงิน 
งำนยำนพำหนะ งำนธุรกำร กำรจัดบริกำรผู้ป่วย เป็นต้น 

แนวทาง ผู้รับผิดชอบงำน ค้นหำประเด็นที่ต้องกำรค ำตอบเพ่ือพัฒนำกำรบริกำรและกำรท ำงำน 
ด ำเนินกำร น ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีกำรวิพำกษ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือต่อยอดงำนประจ ำให้มีกำรพัฒนำ
มำกขึ้น ควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจน R2R กลำยเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมองค์กร 
 

18. กำรพัฒนำคุณภำพงำนอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI) เป็น
กำรพัฒนำคุณภำพงำนด้วยกำรใช้กระบวนกำรท ำงำนและแนวคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือปรับปรุงระบบงำน ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับผลงำนอย่ำงไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งไปสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ผลที่ได้คือ
กระบวนกำรปฏิบัติที่คำดกำรณ์ได้ว่ำจะดีข้ึนเสมอ 

แนวทาง ใช้แนวคิด Plan-Do-Check-Act (PDCA) โดยต้องวิเครำะห์ไปถึงรำกของปัญหำ หำ
แนวทำงแก้ไขท่ีหลำกหลำยทำงเลือก วิเครำะห์เปรียบเทียบแต่ละทำงเลือก ด ำเนินกำรด้วยทำงเลือกนั้น พร้อม
แนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นด้วย เพ่ือจะแก้ไขและปรับปรุงงำนได้ตรงจุด เมื่อรวม
กับแนวคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่ยึดติดกรอบเดิม จะได้แนวทำงใหม่ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 



 

 

9. ประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ 

1) ช่วยลดขั้นตอนในกำรท ำงำนได้ เช่น เมื่อมีปัญหำในกำรท ำงำนเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติงำนก็จะสำมำรถ
หำแนวทำงหรือวิธีกำรแก้ปัญหำได้รวดเร็ว โดยค้นคว้ำจำกผลกำรจัดกำรควำมรู้ในเรื่องนั้น ๆ 

2) กำรจัดกำรควำมรู้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนไม่ต้องท ำงำนด้วยกำรลองผิดลองถูกเพรำะ ก่อนท ำงำนถ้ำมี
กำรเรียนรู้ควำมผิดพลำดของคนอ่ืนจำกบทเรียนในอดีตได้ก่อน เพ่ือเป็นกำรต่อยอดควำมรู้ก็จะท ำให้ช่วย
ประหยัดเวลำ ประหยัดทรัพยำกรที่ใช้ในกำรท ำงำนได้มำกกว่ำและไม่ต้องเสียเวลำลองผิดลองถูกอีก 

3) กำรจัดกำรควำมรู้ที่ได้มำโดย วิธีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกันในงำนที่ปฏิบัติในเรื่อง
เดียวกัน ก็จะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถขจัดปัญหำที่ตนก ำลังเผชิญอยู่ได้ เมื่อมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ในเรื่องเดียวกัน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

4) องค์กำรที่มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ที่ดี จะท ำให้ผู้ที่จะแสวงหำควำมรู้มีช่องทำงกำรเข้ำถึงควำมรู้
ที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น ระบบอินเทอร์เนต ท ำให้สำมำรถค้นหำควำมรู้ได้ตลอดเวลำ เป็นกำรพัฒนำ
ตนเองโดยกำรศึกษำตลอดชีวิตที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อองค์กร 

5) กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ (Innovation) โดยกำรเรียนรู้
ต่อยอดจำกควำมรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit knowledge) ของผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำก่อน 

6) หน่วยงำนไม่ต้องเสียเวลำท ำวิจัยและพัฒนำในควำมรู้บำงเรื่อง เพรำะสำมำรถใช้ควำมรู้ที่ได้มำ
จำกกำรสะสมไว้แล้วจำกบุคคล (Tacit knowledge) หรือจำกส่วนต่ำง ๆ ขององค์กรเพ่ือน ำมำต่อยอดควำมรู้
ได้เลย 

7) ท ำให้เกิดแหล่งควำมรู้ในองค์กรที่สำมำรถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่ำงรวดเร็ว และเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นได้รับรู้ และได้ศึกษำค้นคว้ำต่อไป 

8) งำนบำงเรื่องที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตนเอง เพรำะบำงทีเกิดผลเสียมำกกว่ำ 
เพรำะต้องลองผิดลองถูกแต่ถ้ำเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของคนที่เก่งและประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน/
บริหำรงำนมำก่อนก็จะช่วยย่นระยะเวลำในกำรท ำงำนได้มำกกว่ำ 

9) “กำรจัดกำรควำมรู้” จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อวัฒนธรรมกำรท ำงำนของคนในองค์กำรปรับเปลี่ยนจำก
เดิมมำสู่กำรมีวินัยในตนเอง มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เรียนรู้ ตลอดชีวิต ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของคนอ่ืน มีพลังใน
กำรคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมขยัน อดทน มีจิตส ำนึกของกำรเป็น “ผู้ให้” และมีจิตใจเป็นประชำธิปไตย ดังนั้น 
กำรจัดกำรควำมรู้ จะส ำเร็จได้ บุคลำกรทุกคนในองค์กรก็จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำนใหม่ให้
สอดคล้องกับ “กำรจัดกำรควำมรู้” 
ที่มำ https://do.eg.mahidol.ac.th/km61/index.php/kmwhat 

สรุป กำรจัดกำรควำมรู้ เป็นกระบวนกำรในกำรพัฒนำงำน พัฒนำคนให้ดี ให้เก่งกว่ำเดิม โดย
บริหำรและจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กำรระบุควำมรู้ที่จ ำเป็นขององค์กร กำรจัดเก็บ
รวบรวมควำมรู้ทั้งหมดทั้งในและนอกองค์กร ทั้งที่อยู่ในรูปควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และ
ควำมรู้จำกบุคคล (Tacit Knowledge) มำจัดให้เป็นหมวดหมู่ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้ำงเป็น
ควำมรู้ใหม่ๆ และรวบรวมควำมรู้ที่มีอยู่เผยแพร่ควำมรู้ เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ ไปใช้และ
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนในปัจจุบันที่ บุคลำกรต้อง
สำมำรถ เข้ำถึงข้อมูลและควำมรู้ที่ เพียงพอ ในช่วงเวลำที่ต้องกำร ด้วยระบบที่เข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ 
เพื่อให้กรมอนำมัยบรรลุเป้ำประสงค์ และวิสัยทัศน์ ในกำรเป็นผู้อภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

https://do.eg.mahidol.ac.th/km61/index.php/kmwhat


 

 

การประยุกต์ใชแ้ผนท่ีความรู้กรมอนามัย 

 
กรมอนำมัยได้ก ำหนดให้มีเครื่องมือที่เรียกว่ำ “แผนที่ควำมรู้” (Knowledge Map, K-Map) เพ่ือ

เป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและงำนส ำคัญ โดยให้ 
Cluster ที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ได้ก ำหนดหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรด้วย ดังรำยละเอียด 
 
1. เป้าหมายการประยุกต์ใช้แผนที่ความรู้กรมอนามัย กรมอนำมัยได้ก ำหนดเป้ำหมำยในปี 2563 ดังนี้ 

ก. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ได้แก่ 1. โครงการวิวาห์
สร้างชาติ 2. โครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก และ 3.โครงการคนไทยสุขภาพดี 

ข. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานส าคัญกรมอนามัย ได้แก่ 1. การด าเนินงานด้านฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) และ 2. การด าเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital 
พร้อมทั้งก ำหนดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น ดังตำรำงที่ ... 
 
ตารางท่ี .. ประเด็น Cluster/หน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการจัดท า Knowledge Mapping กรมอนามัย ปี 2563 

ประเด็น Cluster/หน่วยงานหลัก 
Cluster/ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

ที่ปรึกษา 

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 
1.โครงการวิวาห์สร้างชาติ  
         - กำรตั้ งครรภ์
คุณภำพ  ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัย 
         - ครอบครัวคุณภำพ 

Cluster 
- Cluster  สตรีและเด็ก
ปฐมวัย 
- Cluster วัยเรียนวัยรุ่น 
หน่วยงาน 
-ส ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุ 
- ส ำนักโภชนำกำร 

Cluster 
- Cluster  สตรีและเด็ก
ปฐมวัย 
- Cluster วัยเรียนวัยรุ่น 
- Cluster  วัยท ำงำน 
- Cluster  วัยผู้สูงอำยุ 
หน่วยงาน 
- ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 
- ส ำนักทันตสำธำรณสุข 
- ส ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุ 
- ส ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ 
-กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อ
สุขภำพ 
- สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็ก
แห่งชำติ 
- ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

นำยแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 
รก.นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ             
(ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ) 

2.โครงการเ ด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก 
         - เล่นฝึกทักษะสมอง 
และทำงสังคม 
         - เสริม IQ EQ และ
เพิ่ม EF 

Cluster 
- Cluster  สตรีและเด็ก
ปฐมวัย 
หน่วยงาน 
- ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 

Cluster 
- Cluster วัยเรียนวัยรุ่น 
หน่วยงาน 
- ส ำนักโภชนำกำร 
- สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็ก
แห่งชำติ 

ดร.จินตนำ พัฒนพงศ์ธร               
รก.นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ทรงคุณวุฒิ 
(ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ) 
 
นำยแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภำ



 

 

ประเด็น Cluster/หน่วยงานหลัก 
Cluster/ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

ที่ปรึกษา 

         -  เพิ่มควำมสูง - กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อ
สุขภำพ 
- ส ำนักทันตสำธำรณสุข 

นนท์   
ร ก . นั ก วิ ช ำ ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข
ทรงคุณวุฒิ  
(ด้ำนโภชนำกำร) 

3.โครงการคนไทยสุขภาพดี 
- อำหำรบำทวิถีคุณภำพ 
(Clean Food Good 
Taste) และผลกระทบจำก
สำรเคมี พำรำควอต คอลร์
ไพรีฟอส และไกลโฟเซต 
-  กิจกรรมส่งเสริมควำมรอบ
รู้สุขภำพด้ำนออกก ำลังกำย 
10 ล้ำนครอบครัวไทย ออก
ก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ 

Cluster 
- Cluster อนำมั ย
สิ่งแวดล้อม 
- Cluster  วัยท ำงำน 
- Cluster วัยเรียนวัยรุ่น 
หน่วยงาน 
- ส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและ
น้ ำ 
- กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อ
สุขภำพ 

หน่วยงาน 
- ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
- กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภำพ 
- ศู น ย์ บ ริ ห ำ ร ก ฎ ห ม ำ ย
สำธำรณสุข 
- ศูนย์ห้องปฏิบัติกำรกรม
อนำมัย 
- ส ำนักโภชนำกำร 
- ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 
- ส ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ 
- ส ำนักโภชนำกำร 
- ส ำนักทันตสำธำรณสุข 

ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ 
รก.นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนสุขำภิบำล) 
 
ทพญ.วรวรรณ อัศวกุล              
รก.ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ             
(ด้ำนทันตสำธำรณสุข) 
 

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานส าคัญกรมอนามัย 
4. การด าเนินงานด้านฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

Cluster 
- Cluster อนำมั ย
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
- กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภำพ 

หน่วยงาน 
- ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
- ศู น ย์ บ ริ ห ำ ร ก ฎ ห ม ำ ย
สำธำรณสุข 

นำงสำวสิริวรรณ จันทนจุลกะ      
รก.นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม) 

5. การด าเนินงาน GREEN 
and CLEAN Hospital 

Cluster 
- Cluster อนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
- ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน 
- ส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและ
น้ ำ 
- กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภำพ 
- ศู น ย์ บ ริ ห ำ ร ก ฎ ห ม ำ ย
สำธำรณสุข 

นำงสำวสิริวรรณ จันทนจุลกะ      
รก.นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม) 

 
 
2. หลักการประยุกต์ใชแ้ผนที่ความรู้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อ/ประเด็นที่ก ำหนดไว้ในชุดควำมรู้เดียวกัน 
เพ่ือให้สำมำรถส่งต่อให้กับผู้เกี่ยวข้องสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้ 

วิธี/ขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนส ำคัญ คือ  
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรรวบรวมองค์ควำมรู้  
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้เพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 



 

 

ขั้นตอนที่ 3 กำรทบทวนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ช่องว่ำงที่ยังมีอยู่ โอกำส อุปสรรค และน ำมำ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ในแต่ละข้ันตอน มีแนวทำงด ำเนินงำน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการรวบรวมองค์ความรู้ 
1) ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรรวบรวมควำมรู้ 
2) ก ำหนดประเด็น/ขอบเขตในกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ให้ชัดเจน พร้อมก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
3) ก ำหนดวิธีกำรในกำรรวบรวมข้อมูล 
4) ด ำเนินกำรรวบรวมควำมรู้ตำมหัวข้อที่ก ำหนด พร้อมระบุแหล่งที่มำของข้อมูลเพ่ือกำรสอบ

ทำน หรืออ่ำนเพิ่มเติม 
5) กำรน ำเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่ำยได้ใช้ประโยชน์ 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ 
1) ตรวจสอบ ทบทวนชุดควำมรู้ที่มีอยู่ว่ำเพียงพอหรือไม่ ต้องกำรข้อมูลอะไรเพ่ิมเติม หรือ

ประเด็นใดควรตัดออก วิเครำะห์ช่องว่ำงที่ยังมีอยู่ 
2) ก ำหนดประเด็น/ขอบเขตในกำรด ำเนินกำร วิธีกำรในกำรรวบรวมข้อมูลและก ำหนด

ผู้รับผิดชอบ 
3) ด ำเนินกำรรวบรวมควำมรู้ตำมหัวข้อท่ีก ำหนด  
4) น ำเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่ำยได้ใช้ประโยชน์ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการทบทวนการใช้ประโยชน์ 
1) ตรวจสอบกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
2) หำกพบว่ำเป็นประโยชน์ แต่ยังมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ด ำเนินกำรต่อในขั้นตอนที่1 
3) หำกพบว่ำ ประเด็นดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยุติกำรใช้ประโยชน์ หรือ

ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมต่อไป 
ผู้รับผิดชอบ Cluster ที่รับผิดชอบโครงกำร/ประเด็น ทั้งนี้อำจด ำเนินงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องในทุกระดับก็ได ้
3. ตัวอย่างประยุกต์ใช้แผนที่ความรู้ 

 
  



 

 

แหล่งข้อมูลเพ่ือการจัดการความรู้ 
 
ในกำรจัดกำรควำมรู้ในรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้แบบฝังในตัวคน หรือกำรจัดกำรควำมรู้แบบชัดแจ้ง

นั้น มีแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย ในคู่มือฉบับนี้ขอแบ่งแหล่งข้อมูล เป็น 2 ส่วน คือ แหล่งข้อมูลด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ และแหล่งข้อมูลวิชำกำร เพ่ือกำรค้นคว้ำ สืบค้นข้อมูลต่ำงๆ เพ่ือน ำมำใช้เพื่อกำรจัดกำรควำมรู้ต่อไป 
 
1. แหล่งข้อมูลด้านการจัดการความรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ มีรูปแบบและพัฒนำกำรในประเทศไทย มำนำน
แล้ว และแหล่งข้อมูลที่สำมำรถสืบค้นได้ ดังตัวอย่ำงที่เป็นหน่วยงำน และบุคคล 

 
แหล่งข้อมูล ตัวอย่ำงกำรค้นหำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร 
https://www2.opdc.go.th/ 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 คู่มือ ค ำอธิบำยและแนวทำงตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ 
ตั ว อ ย่ ำ ง ก ำ ร บั น ทึ ก ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม
https://www2.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/dec_200
6/e-newsletter/knowledge/KM.htm 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์
ค ว ำ ม รู้  ( อ ง ค์ ก ำ ร ม ห ำ ช น ) 
http://www.okmd.or.th/ 

เอกสำร กำรจัดกำรควำมรู้คืออะไร จ ำเป็นแค่ไหนต้องใช้ KM  
กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนต่ำงๆ 
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/chapter1_kc.pdf 

ศ.นพ.วิจำรณ์ พำนิช เป็นผู้ มี
บทบำทส ำคัญของประเทศในกำร
สร้ ำ งและพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรงำนวิจัย และกำรจัดกำร
ควำมรู้ ได้เขียนเอกสำรและ
หนังสือด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
หลำยเล่ม 

กำรจัดกำรควำมรู้ โดย ศ.นพ.วิจำรณ์ พำนิช https://www.gotoknow.org › 
posts 
ห นั ง สื อ  ข อ บ ฟ้ ำ ใ ห ม่ ใ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้  ศ . น พ . วิ จ ำ ร ณ์  พ ำ นิ ช
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%
E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%
B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%
83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%
E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%
B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-
%E0%B8%99%E0%B8%9E-
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%93%E0%B9%8C-
%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-
14291  

งำนจัดกำรควำมรู้  คณะแพทย์
ศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล 
https://www2.si.mahidol.ac.th/
km/ 

บทควำมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ เช่น “ท ำ KM อย่ำงไรให้ครบ
กระบวนกำร” “บันทึกอย่ำงไรให้ได้เรื่อง” และผลงำนที่เกิดจำกกำร
จัดกำรควำมรู้ https://www2.si.mahidol.ac.th/km/ 
ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ  ชุ ม ช น นั ก ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ผ ล ง ำ น ต่ ำ ง ๆ 
https://www2.si.mahidol.ac.th/km/category/cop/ 

 

https://www2.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/dec_2006/e-newsletter/knowledge/KM.htm
https://www2.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/dec_2006/e-newsletter/knowledge/KM.htm
http://www.okmd.or.th/
http://www.okmd.or.th/upload/pdf/chapter1_kc.pdf
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
file:///C:/Users/siriwan.c/Desktop/การจัดการความรู้%20โดย%20ศ.นพ.วิจารณ์%20พานิช%20https:/www.gotoknow.org%20›%20posts
file:///C:/Users/siriwan.c/Desktop/การจัดการความรู้%20โดย%20ศ.นพ.วิจารณ์%20พานิช%20https:/www.gotoknow.org%20›%20posts
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-14291
https://www2.si.mahidol.ac.th/km/
https://www2.si.mahidol.ac.th/km/category/cop/


 

 

2. แหล่งข้อมูลวิชาการ 
แหล่งข้อมูลเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ มีหลำกหลำย ทั้งที่เป็นหนังสือวิชำกำร วำรสำรทั้งไทยและ

ต่ำงประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้มีหลำยแหล่งที่สำมำรำถสมัครเป็นสมำชิกได้ เพียงให้กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ นำมสกุล 
สถำนที่ท ำงำน ต ำแหน่ง และวัตถุประสงค์ของกำรค้นคว้ำ  

ส ำหรับบุคลำกรกรมอนำมัย ซึ่งเน้นกำรท ำงำนด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย
สิ่งแวดล้อมนั้น น่ำจะใช้ข้อมูลขององค์กำรอนำมัยโลกเป็นหลัก รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรอ้ำงอิง เพ่ือ
กำรหำข้อเท็จจริงใหม่ๆ และเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ กำรศึกษำวิจัย และกำรท ำงำนของบุคลำกรกรมอนำมัย 

ในเอกสำรส่วนนี้ ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนข้ำงต้นไว้ส่วนหนึ่ง โดย
แบ่งเป็น แหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงำน แหล่งข้อมูลที่เป็นวำรสำร/Journal และแหล่งข้อมูลที่เป็น Search 
Engine หรือแหล่งของงำนวิจัย เพ่ือกำรค้นคว้ำไว้ให้ใช้ประโยชน์ 

ส ำหรับกำรค้นคว้ำข้อมูลของบุคลำกรกรมอนำมัยนั้น ห้องสมุดกรมอนำมัย ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
อนำมัย ได้เข้ำเป็นสมำชิก เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ที่เรียกว่ำ Thai Library Integrated System: ThaiLIS ตั้งแต่เม่ือปี 2560 เครือข่ำยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ ของนักวิชำกำรกรม
อนำมัย  

๒. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย และบทควำม 

๓. เพ่ือน ำผลงำนวิจัย บทควำมวิชำกำรของกรมอนำมัย น ำเข้ำข้อมูลลงในฐำนข้อมูล ThaiLIS 
ตำมเงื่อนไขกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ซึ่งกรมอนำมัยน ำเข้ำข้อมูลงำนวิจัยและบทควำมวิชำกำรกรมอนำมัย รวม 
23 รำยกำร 

ทั้งนี้บุคลำกรกรมอนำมัย ทั้งในหน่วยงำนส่วนกลำงและหน่วยงำนส่วนภูมิภำค สำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูล
นี้ได้โดยผ่ำนเครือข่ำย Intranet ของกรมอนำมัย ที่ทำงห้องสมุดกรมอนำมัย ได้อ ำนวยควำมสะดวก โดยได้
แจ้ง IP Address ของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไปเป็นฐำนข้อมูลแล้ว ท ำให้ทุกท่ำนสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลนี้ได้
จำกที่ท ำงำน โดยมีช่องทำงกำรเข้ำสู่ระบบได้ 4 ช่องทำง ดังนี้ 

1.  เข้าผ่านเว็บไซต์ฐานข้อมูล (ThaiLIS) https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
2.  เข้าผ่านเว็บไซด์ห้องสมุดกรมอนามัย  http://www.dohlibrary.net แล้วเข้าเมนู “สืบค้น

ฐานข้อมูล ThaiLIS” 
3.  เข้าผ่านหน้าเว็บไซต์กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index 
4. เข้าผ่าน QR Code 

 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
http://www.dohlibrary.net/
http://www.dohlibrary.net/
http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index


 

 

 
 
แหล่งข้อมูลที่แนะน ำเพื่อกำรสืบค้นข้อมูล งำนวิจัย แบ่งเป็น แหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงำน แหล่งข้อมูลที่

เป็น วำรสำร/Journal และแหล่งข้อมูลที่เป็น Search Engine/แหล่งข้อมูลงำนวิจัยหรืองำนวิชำกำร 
รำยละเอียด ดังนี้ 

 
1. แหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงาน 

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/Website/URL/Link/
ภารกิจหลัก 

ลักษณะข้อมูล 

ราชกิจจานุเบกษา 
รำชกิจจำนุเบกษำ เป็นหนังสือรวบรวมค ำประกำศ
ของทำงรำชกำร ในรูปแบบวำรสำรข่ำวรำชกำร โดย
เริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 
2401 เพ่ือเผยแพร่ให้รำษฎรได้ทรำบทั่วถึงกัน โดย
พิม พ์หมำยประกำศต่ ำ ง  ๆ  มี ลั กษณะอย่ ำ ง
หนังสือพิมพ์ข่ำว ใช้ชื่อว่ำ "รำชกิจจำนุเบกษำ" ซึ่ง
ยังคงมีอยู่สืบมำจนถึงปัจจุบัน โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบจัดพิมพ์รำชกิจจำนุเบกษำ คือ 
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.p
hp 

รำชกิจจำนุเบกษำเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือพิมพ์ของ
หลวงหรือของทำงรำชกำรที่ส ำคัญมีคุณค่ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
สำมำรถใช้เป็นเอกสำรและหลักฐำนอ้ำงอิงค้นคว้ำ
เรื่องรำวต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนในสมัยต่ำงๆ ได้ ข้อมูลเรื่องรำว
ที่ปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นเรื่องรำวที่เกิดขึ้นจริง 
มีคุณค่ำในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ กำรเมืองและกำร
ปกครองแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ กำรบอกข้อ
รำชกำรและข่ำวต่ำง ๆ รวมถึง แจ้งควำม ประกำศ 
พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยต่ำงๆ 

World Health Organization: WHO 
https://www.who.int  
WHO's primary role is to direct 

งานวิชาการตำมหัวข้อส ำคัญ จัดตำม A-Z ตัวอย่ำง 
เช่น 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ  

http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.php
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.php
https://www.who.int/


 

 

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/Website/URL/Link/
ภารกิจหลัก 

ลักษณะข้อมูล 

international health within the United 
Nations' system and to lead partners in 
global health responses. 

Abortion, Adolescent health, Adolescent 
pregnancy, Ageing, Anaemia, 
Breastfeeding,  Child development, 
Chronic diseases and health 
promotion 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Air pollution, Ambient (outdoor) air 

quality and health, Children's 
environmental health, Environmental 
health, Environmental health in 
emergencies data 

สถิติข้อมูลจำก The Global Health Observatory 
ตำมรำยประเทศ เช่น 

-Country Health Profile  
- Under-five mortality rate, Neonatal 

mortality rate, Population using safely 
managed sanitation service, 
Population using at least basic 
sanitation services 

International Agency for Research on 
Cancer :IARC  
https://www.iarc.fr 
The International Agency for Research on 
Cancer is an intergovernmental agency 
forming part of the World Health 
Organization of the United Nations. Its role 
is to conduct and coordinate research into 
the causes of cancer. It also collects and 
publishes surveillance data regarding the 
occurrence of cancer worldwide. 

ข้อมูลการประเมินสารก่อมะเร็งรำยชนิด (Agents 
Classified by the IARC Monographs) 

Group 1 Carcinogenic to humans 120 
agents 

Group 2A Probably carcinogenic to 
humans 83 agents 

Group 2B Possibly carcinogenic to humans 
314 agents 

Group 3 Not classifiable as to its 
carcinogenicity to humans 500 
agents 

IARC Monographs on the Identification of 
Carcinogenic Hazards to Humans and 
Handbooks of Cancer Prevention เช่น  

Outdoor Air Pollution IARC Monographs 
on the Evaluation of Carcinogenic Risks 
to Humans Volume 109 

http://www.who.int/topics/preventing_unsafe_abortion/en
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/en/#tab=tab_1
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/index.html
http://www.who.int/entity/ageing/en
http://www.who.int/topics/anaemia/en
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en
http://www.who.int/topics/child_development/en
http://www.who.int/entity/chp/en
http://www.who.int/entity/chp/en
https://www.who.int/health-topics/air-pollution
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html
https://www.who.int/health-topics/children's-environmental-health
https://www.who.int/health-topics/children's-environmental-health
http://www.who.int/topics/environmental_health/en
http://www.who.int/topics/environmental_health/en
http://www.who.int/entity/environmental_health_emergencies/en
http://www.who.int/entity/environmental_health_emergencies/en
https://www.iarc.fr/
https://www.iarc.fr/


 

 

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/Website/URL/Link/
ภารกิจหลัก 

ลักษณะข้อมูล 

งานวิจัยในวารสารที่เก่ียวข้อง เช่น  
Preventable Exposures Associated With 

Human Cancers jnci.oxfordjournals.org 
U.S. Environmental Protection Agency 
https://www.epa.gov/ 

แหล่งข้อมูลด้ำนสิ่ งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกำ ที่
สำมำรถค้นคว้ำข้อมูลด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ ใน
หัวข้อต่ำงๆ โดยใช้ A-Z index เช่น  
Air pollution and your impact, air quality 
research and data, asthma, children in school 
buildings, hazardous waste, effects of 
common pollutants, risk and exposure studies 
เป็นต้น 

Centers for Disease Control and Prevention 
ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก ำ 
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/default.htm 

This site provides free tools and 
guidance, training, and research for 
environmental health practitioners and 
programs serving states, tribes, localities, and 
territories. 
Explore our resources on food safety, safe 
water, vector control, and performance 
improvement. 
This content is offered by the Division of 
Environmental Health Science and Practice at 
CDC’s National Center for Environmental 
Health. 

 
๒. แหล่งข้อมูลที่เป็นวารสาร/Journal 

ชื่อวารสาร/Journal Website/URL/Link/ ประเด็นหลัก/เงื่อนไข 
วำรสำรวิจัยระบบสำธำรณสุข Journal of Health 
Systems Research 
https://www.hsri.or.th/researcher/media/e-
journal 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นเครื่องมือเผยแพร่
วิชำกำรเพ่ือสนับสนุนและยกขีดควำมสำมำรถในกำร
ผลิตองค์ควำมรู้ใหม่จำกกำรวิจัยระบบสุขภำพ เพ่ือ
เป็ นประ โยชน์ ต่ อผู้ ก ำหนดน โยบำย  นั ก วิ จั ย 
นักวิชำกำรและบุคลำกรสำธำรณสุขทุกระดับ ปีละ 4 
ฉบับ ประกอบด้วยงำนวิจัยและต้นฉบับบทควำม
วิชำกำรท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  

วำรสำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?fi
lename=health_all 

เป็นวำรสำรที่จัดท ำโดยกรมอนำมัย ปีละ 4 ฉบับ มี
ข้อมูลในรูปวำรสำรอิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2540-
ปัจจุบัน 

https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/environmental-topics/z-index
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/default.htm
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/tools-guidance.htm
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/tools-guidance.htm
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/training.htm
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/research.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/food.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/water.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/water.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/vector-control.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/performance.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/activities/performance.html
https://www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal
https://www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal
http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all
http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all


 

 

ชื่อวารสาร/Journal Website/URL/Link/ ประเด็นหลัก/เงื่อนไข 
เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือกำรค้นคว้ำและเผยแพร่ข้อมูล
ของนักวิชำกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย
สิ่งแวดล้อม 
รูปแบบในวำรสำรมีควำมหลำกหลำย ประกอบด้วย 
บทวิทยาการ (original article) เป็นรำยงำนผล
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย 
บทความปริทัศน์ (review article)  
บทความพิเศษ (special article)  
บทความท่ัวไป (general article)  
ปกิณกะ (miscellany) เป็นบทควำมเบ็ดเตล็ด 
เรื่องแปล (translated article)  
บทความย่อ (abstract article) 

Journal of Health Science – วำรสำรวิชำกำร
ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข 
https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/in
dex.php/JHS 

เป็นวำรสำรทำงวิชำกำร จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข  กระทรวงสำธำรณสุข ปี
ล ะ  6  ฉบั บ  โ ดยน ำ เ สนอ ในรู ป แบบ  นิ พนธ์
ต้นฉบับ บทปฏิทัศน์  บทควำมพิเศษ บทควำมฟ้ืน
วิชำ รำยงำนเบื้องต้น  รำยงำนผู้ป่วย ปกิณกะ และ
จดหมำยถึงบรรณำธิกำร  ผู้สนใจสำมำรถดูเอกสำร
ฉบับเต็มของวำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุขทั้งหมด
ตั้งแต่ปีที ่1 (พ.ศ.2535) ถึง ปัจจุบัน  

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ Bulletin of 
the Department of Medical Sciences 
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/net/BDM
S/back_issue.html 

เป็นวำรสำรทำงวิชำกำร จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ปีละ 4 ฉบับ 
เพ่ือเผยแพร่บทควำมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
สนับสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่เกี่ยวกับชีววัตถุ เครื่องมือ
แพทย์ เครื่องส ำอำง ยำที่เป็นเภสัช เคมีภัณฑ์ อำหำร
และเครื่องดื่ม สมุนไพร ยำเสพติด วัตถุอันตรำย รังสี 
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ พำหะน ำโรค กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำรวิจัยทำงคลินิก ระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพ และอ่ืน ๆ 

ว ำ ร ส ำ ร ค ว บ คุ ม โ ร ค   https://www.tci-
thaijo.org/index.php/DCJ 

เพ่ือเผยแพร่วิทยำกำรที่เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ และเป็นสื่อกลำงในกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงผู้ที่สนใจหรือปฏิบัติงำน
ควบคุมโรค ปีละ 4 ฉบับ เป็นวำรสำรที่ท ำทั้งฉบับ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

ว ำ ร ส ำ ร สุ ข ภ ำ พ จิ ต แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
https://www.dmh.go.th/journal/view.asp?

เป็นวำรสำรที่รับผิดชอบโดย กลุ่มที่ปรึกษำกรม
สุขภำพจิต ปีละ 3 ฉบับ 

https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS
https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/net/BDMS/back_issue.html
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/net/BDMS/back_issue.html
https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
https://www.dmh.go.th/journal/view.asp?id=40
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id=40 
ว ำ ร ส ำ ร อ ำ ห ำ ร แ ล ะ ย ำ 
http://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/in
dex.php 

เป็นวำรสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ กระทรวงสำธำรณสุข ปีละ 3 ฉบับ 

WHO | Bulletin of the World Health 
Organization 
https://www.who.int/bulletin/en/ 
The Bulletin is one of the world's leading 
public health journals. It is a peer-reviewed 
monthly journal with a special focus on 
developing countries, giving it unrivalled 
global scope and authority. The Bulletin is a 
fully open-access journal with no article-
processing charges. 

เป็นวำรสำรขององค์กำรอนำมัยโลก ที่ออกทุกเดือน 
สำมำรถสมัครเป็นสมำชิกได้ และจะได้รับวำรสำร
ประจ ำทำงอีเมล์ 

The Lancet Journal 
https://www.thelancet.com 
และเป็นวำรสำรที่มี Impact Factor สูง 
The Lancet is a world leading 
medical journal. We have a Journal Impact 
Factor of 59. 102® (2018 Journal Citation 
Reports®, Clarivate Analytics 2019) and are 
currently ranked second out of 160 journals 
in the Medicine, General & Internal subject 
category. 

มีวารสารหลำกหลำยประเด็น เช่น The Lancet, 
The Lancet Child & Adolescent Health, The 
Lancet Global Health, The Lancet Infectious 
Diseases, The Lancet Public Health เป็นต้น 
และมีหัวข้อ ใน Global Health เช่น กำรเจ็บป่วย
ด้วยโรคส ำคัญและเป็นภำระโรคในระดับโลกด้วย 
เป็นสมาชิกได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

International Journal of Public Health  
https://www.springer.com/journal/38/update
s/17400894 

An official journal of the The Royal Society 
for Public Health. Public Health is an 
international, multidisciplinary peer-
reviewed journal. It publishes original 
papers, reviews and short reports on all 
aspects of the science, philosophy, and 
practice. 
มีหัวข้อที่เกี่ยวกับ Climate Change and Health 

ที่เป็น Open Access 
European Journal of Public Health 
https://academic.oup.com/eurpub 

นอกจำก เป็นวำรสำรตำมที่ ก ำหนดแล้ ว  ยั งมี 
Collection ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ ในหัวข้อ
ส ำคัญๆ เช่น 

https://www.dmh.go.th/journal/view.asp?id=40
http://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/index.php
http://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/index.php
https://www.who.int/bulletin/en/
file:///C:/Users/siriwan.c/Desktop/งานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/KM/The%20Lancet%20Journal%20https:/www.thelancet.com
file:///C:/Users/siriwan.c/Desktop/งานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/KM/The%20Lancet%20Journal%20https:/www.thelancet.com
https://www.thelancet.com/journals/lancet/home
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/home
https://www.thelancet.com/journals/langlo/home
https://www.thelancet.com/journals/langlo/home
https://www.springer.com/journal/38/updates/17400894
https://www.springer.com/journal/38/updates/17400894
https://www.rsph.org.uk/
https://www.rsph.org.uk/
https://academic.oup.com/eurpub
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ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ E-Collection: Health 
promotion and the need for a multisectoral 
approach 
https://academic.oup.com/eurpub/pages/he
alth_promotion 
ด้ำนกำรออกแบบเมืองและสุขภำพ E-collection – 
Urban design and health 
https://academic.oup.com/eurpub/pages/urb
an_design_and_health 
ในเอกสำรอิเลคทรอนิกส์นี้ สำมำรถ link ไปยังเรื่องที่
เคยได้น ำเสนอไว้แล้วในวำรสำรฉบับเดิมอีกด้วย 
ลงทะเบียนได้ภำยใต้ Oxford Academic account 
เพ่ือขอรับกำรแจ้งเตือนทำงอีเมล์ 

American Journal of Public Health 
https://ajph.aphapublications.org/ 

The American Journal of Public 
Health (AJPH) is dedicated to the 
publication of original work in research, 
research methods, and program evaluation 
in the field of public health. The mission of 
the journal is to advance public health 
research, policy, practice, and education. 

Asia Pacific Journal of Public Health 
(APJPH)  
https://journals.sagepub.com/home/aph 

APJPH เป็นวำรสำรภำษำอังกฤษ ด้ำนสำธำรณสุข
ศำสตร์ ของ the Asia-Pacific Academic 
Consortium for Public Health (APACPH) ที่
ลงทะเบียนใน USA ตั้งแต่ปี 1984 มีสมำชิกเป็น
คณะสำธำรณสุขศำสตร์จำกมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียง
ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก เริ่มต้นจำกสมำชิก 5 
สถำบัน จนปัจจุบันมีสมำชิกเพ่ิมเป็น 81 สถำบัน 
จำก 23 ประเทศ โดยมีส ำนักงำนระดับภูมิภำคที่
กรุงเทพมหำนคร (ม.มหิดล), Beijing, Brisbane, 
Colombo, Jakarta, Kuala Lumpur, Los 
Angeles, Taipei  และ Tokyo ในปี 2019 มี 
impact factor ที่ 1.743  (เพ่ิมจำกปีก่อน 72%) 
มีหัวข้อประเด็นงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสุขภำพ
และสำธำรณสุขที่ส ำคัญในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
ออกปีละ 8 ฉบับ   
มีค่ำใช้จ่ำยสมัครเป็นสมำชิก และจะได้รับวำรสำร
ประจ ำทำงอีเมล์ 

https://academic.oup.com/eurpub/pages/health_promotion
https://academic.oup.com/eurpub/pages/health_promotion
https://academic.oup.com/eurpub/pages/urban_design_and_health
https://academic.oup.com/eurpub/pages/urban_design_and_health
https://ajph.aphapublications.org/
https://journals.sagepub.com/home/aph


 

 

         3. แหล่งข้อมูลที่เป็น Search Engine/แหล่งข้อมูลงานวิจัยหรืองานวิชาการ 
Search Engine/แหล่งข้อมูลงานวิจัย/งานวิชาการ  ประเด็นหลัก เงื่อนไข 
ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย  
(Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) โดย
กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.)  
https://tci-thailand.org/ 

ศูนย์ TCI เป็นฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้นผลงำนวิจัย
และผลงำนวิชำกำรตลอดจนข้อมูลกำรอ้ำงอิงของ
บทควำมที่ตี พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรไทย รวมทั้ง
รำยงำนค่ำ Journal Impact Factors ของ
วำรสำรวิชำกำรไทยที่มีอยู่ในฐำนข้อมูล TCI (เรียกว่ำ 
TCI impact factors) 

ระบบกำรจัดกำร และตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำรใน
รูปแบบวำรสำรออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) 
Thai Journals Online : ThaiJO 
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ThaiJ
O/FAQ.html 

ระบบ ThaiJO ด ำเนินงำนโดยศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย (TCI) เป็นระบบกำรจัดกำร และตีพิมพ์
ว ำรสำรวิ ช ำกำร ในรู ปแบบวำรสำรออน ไลน์
อิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของ
ระบบ Open Journal System (OJS) ที่ ศูนย์ดัชนี
กำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) น ำมำติดตั้งเพ่ือ
ให้บริกำรกับวำรสำรวิชำกำรไทย 
รูปแบบของกำรใช้งำน ThaiJO เป็นระบบ web-
based application ที่ผู้ใช้สำมำรถท ำงำนได้โดย
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ 
ลงในคอมพิวเตอร์ และกำรใช้งำนใช้ผ่ำนโปรแกรม 
web browser ของผู้ใช้ เช่น Internet Explore 
Firefox หรือ Google Chrome เป็นหลัก 

Digital Research Information Center ศูนย์ข้อมูล
ก ำ ร วิ จั ย  Digital "ว ช . " 
https://dric.nrct.go.th/Index 

เป็นแหล่งรวบรวมงำนวิจัย และกำรขอทุนเพ่ือ
สนับสนุนงำนวิจัย 

คลังข้อมูลและควำมรู้ระบบสุขภำพ (Knowledge 
Bank) ของสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) 
http://kb.hsri.or.th/dspace/?locale-
attribute=th หรือ https://kb.hsri.or.th/dspace/ 

เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนระบบสุขภำพ
ประกอบด้วย งำนวิจัย บทควำมวิชำกำร เอกสำร
เผยแพร่ และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผลงำนที่ได้รับกำรสนับสนุน
โดยสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) 
สำมำรถสมัครสมำชิกได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยและดำวน์
โหลด Full Text ของเอกสำรงำนวิจัยที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกสวรส.ได้ 

ฐำนข้อมูล Web of Science คือ แพลตฟอร์มกำร
สืบค้นข้อมูล จำกวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติชั้นน ำ 
(Journals) กำรประชุมวิชำกำร (Conference 
proceeding) แ ล ะ ห นั ง สื อ  ( Books) 
https://mjl.clarivate.com/search-results 

Web of Science เป็นฐำนข้อมูลหลักที่มีกำรบันทึก
ข้อมูลกำรอ้ำงอิงจำกบทควำมจำกวำรสำรทั่วโลก ๓ 
ฐำนข้อมูลคือ Science Citation Index Expanded 
(SCI-Expanded), Social Sciences Citation 
Index (SSCI) และ Arts & Humanities Citation 
Index (A&HCI) ระบบฐำนข้อมูลหลักเดิมดูแล โดย 
Institute for Scientific Information (ISI) แต่ 

https://tci-thailand.org/
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ThaiJO/FAQ.html
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ThaiJO/FAQ.html
https://dric.nrct.go.th/Index
http://kb.hsri.or.th/dspace/?locale-attribute=th%20หรือ
http://kb.hsri.or.th/dspace/?locale-attribute=th%20หรือ
https://kb.hsri.or.th/dspace/
https://mjl.clarivate.com/search-results


 

 

Search Engine/แหล่งข้อมูลงานวิจัย/งานวิชาการ  ประเด็นหลัก เงื่อนไข 
ปั จจุ บั น ได้ ผนวก เข้ ำ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของบริษั ท 
Thomson Reuters ซึ่งฐำนข้อมูลเหล่ำนี้เป็นแหล่ง
รวมวำรสำรในระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียงและมี
คุณภำพจำกทุกมุมโลกไว้ เพ่ือใช้ค้นข้อมูลกำรตีพิมพ์
ของบทควำมต่ำงๆ รวมทั้ง ข้อมูลกำรอ้ำงอิง ซึ่งช่วย
นักวิจัยในกำรค้นหำงำนวิจัยคุณภำพที่เกี่ยวข้องกับ
ขอบเขตกำรศึกษำที่สนใจของตนเองได้อย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้สิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลกำร
สืบค้นขึ้นอยู่กับประเภทสิ่งพิมพ์ที่สถำบันแต่ละแห่ง
บอกรับสมำชิกไว้กับ Thomson Reuters 

PubMed is a free search engine accessing 
primarily the MEDLINE database of references 
and abstracts on life sciences and biomedical 
topics. The United States National Library of 
Medicine (NLM) at the National Institutes of 
Health maintains the database as part of the 
Entrez system of information retrieval. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

PubMed is a free resource supporting the 
search and retrieval of biomedical and life 
sciences literature with the aim of improving 
health-globally and personally. 
PubMed comprises more than 30 million 
citations for biomedical literature from 
MEDLINE, life-science journals, and online 
books. Citations may include links to full-text 
content from PubMed Central and publisher 
web sites. 
Available to the public online since 1996, 
PubMed was developed and is maintained 
by the National Center for Biotechnology 
Information (NCBI), at the U.S. National 
Library of Medicine (NLM), located at 
the National Institutes of Health (NIH). 
สำมำรถสมัครสมำชิกและเข้ำถึงงำนวิจัยฉบับเต็มได้
เท่ำท่ีได้รับอนุญำต 

ResearchGate is a European commercial 
social networking site for scientists and 
researchers to share papers, ask and answer 
questions, and find collaborators. 
ResearchGate is free to join and currently has 
about 3 million users mainly in the sciences. 
https://www.researchgate.net/ 
เป็นเวบไซต์ที่ใช้หำข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล
งำนวิจัย  

Access 130+ million publications and 
connect with 15+ million researchers. Join 
for free and gain visibility by uploading your 
research. 
เป็นสมาชิกได้ไม่มีค่าใช้จ่าย สำมำรถ download 
ข้อมูลได้เท่ำที่ได้รับอนุญำต และสำมำรถ upload 
งำนวิจัยได้ตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
https://www.researchgate.net/
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ScienceDirect  
https://www.sciencedirect.com/ 

Explore scientific, technical, and medical 
research in fields of Physical Sciences and 
Engineering, Life Sciences, Health Sciences, 
and Social Sciences and Humanities 

Scopus 
https://www.scopus.com/home.uri 

Scopus  provides with the platform and 
analytical tools to showcase and leverage 
research quickly. Scopus is a source-neutral 
abstract and citation database curated by 
independent subject matter experts. It 
places powerful discovery and analytics 
tools in the hands of researchers, librarians, 
institutional research managers and funders. 

Wiley Online Library 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 

Registration on Wiley Online Library is free of 
charge and can receive email alerts for new 
content and saved searches, save articles 
and publications, purchase individual articles 
and chapters  

SpringerLink 
https://link.springer.com/ 

SpringerLink provides researchers with access 
to millions of scientific documents from 
journals, books, series, protocols, reference 
works and proceedings. 

JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit 
organization helping the academic 
community use digital technologies to 
preserve the scholarly record and to advance 
research and teaching in sustainable ways. 
https://www.jstor.org/ 

JSTOR is a highly selective digital library of 
academic content in many formats and 
disciplines. The collections include top peer-
reviewed scholarly journals as well as 
respected literary journals, academic 
monographs, research reports from trusted 
institutes, and primary sources. 

Google Scholar มีลักษณะเป็นทั้ง Free academic 
search engine และเป็น Database โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Google search engine  
วิธีใช้ พิมพ์ค ำว่ำ Google Scholar ที่ Search 
engine เพ่ือค้นหำ และเลือกเข้ำถึง จำกนั้นเข้ำไป
ก ำหนดค ำที่ต้องกำรค้นหำ เหมือนในระบบ Search 
engine ทั่วไป 

มีข้อมูลจำกแหล่งวิชำกำร (scholarly sources) 
และฐำนของกำรตีพิมพ์เอกสำรนั้นๆ 
มีฐำนข้อมูลของสถำบันของไทยและต่ำงประเทศ 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://link.springer.com/
https://www.ithaka.org/
https://www.jstor.org/


 

 

เมื่อทรำบแหล่งข้อมูลวิชำกำรและงำนวิจัย ต่ำงๆ แล้ว สิ่งส ำคัญคือ กำรสืบค้นข้อมูลที่ส ำคัญ มี
ประโยชน์และมีคุณภำพ ซึ่งแนวทำงกำรสืบค้นข้อมูลที่ควรค ำนึงถึงเป็นประกำรต้นๆ คือ เนื้อหำข้อมูลของ
วำรสำรมีเนื้อหำเชิงกว้ำงเชิงลึกอย่ำงไร  มีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่  ดัชนีชี้วัด Impact factor ที่บอกจ ำนวนคน
อ่ำนและน ำไปใช้อ้ำงอิงต่อ  ควำมเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ  มีกำรน ำไปใช้ในวงกว้ำงเพียงใด และกำร
เข้ำถึงวำรสำรจำกผู้อ่ำนท่ัวโลก  โดยวิธีกำรกรองข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้สืบค้นสำมำรถกรองข้อมูลจำกวำรสำรนับ
หมื่นฉบับให้เหลือเพียงหลักสิบที่ตรงประเด็นที่ต้องกำรได้ มี 3 วิธีคือ  

1) “กำรจัดหมวดหมู่กำรสืบค้น” โดยเลือกดูจำกหมวดหมู่ของงำนวิจัย เพ่ือหำว่ำมีงำนใดที่มี
ควำมส ำคัญต่อสำขำวิชำนั้นๆบ้ำง โดยอำจเลือกดูจำกกำรจัดอันดับวำรสำรหรือกำรจัดอันดับสำขำวิชำของ
วำรสำร แต่กำรดูเพียงกำรจัดอันดับ หรือดัชนีชี้วัดต่ำงๆ อำจจะไม่ได้สะท้อนภำพทั้งหมดของงำนวิจัย เช่นค่ำ  
Impact factor ของวำรสำรด้ำนชีววิทยำไม่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกับวำรสำรทำงด้ำนกำรจัดกำรได้ 
เนื่องจำกภูมิหลังของงำนวิจัย กำรตีพิมพ์ และกำรอ้ำงอิงของในแต่ละสำขำวิชำมีควำมแตกต่ำงกัน ในกรณีที่
วำรสำรมีกำรตีพิมพ์งำนที่หลำกหลำยอำจมีควำมจ ำเป็นต้องดูกำรจัดอันดับจำกดัชนีชี้วัดแยกเฉพำะตำม
สำขำวิชำไป  ในขณะที่งำนวิจัยใดที่มีควำมหลำกหลำยของสำขำวิชำมำกมีแนวโน้มที่จะเป็นที่รู้จักมำกกว่ำ
งำนวิจัยสำขำเดี่ยว 

2) “กำรใช้ค ำค้นที่สื่อควำมหมำยวงแคบ” โดยกำรใช้ Key word ที่บำงทีค ำหนึ่งค ำอำจปรำกฏอยู่
ในงำนวิจัยหลำยสำขำวิชำ กำรใช้ค ำค้นยังใช้ได้กับกำรหำสิทธิบัตร หำวำรสำร หรือหัวข้อที่ เป็นกระแสในด้ำน
ของกำรวิจัยและพัฒนำในปัจจุบันได้ และยังจัดกลุ่มตำมกำรอ้ำงอิง เพื่อจะได้เห็นภำพรวมว่ำแต่ละสำขำวิชำ มี
ควำมสนใจแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวพันกันอย่ำงไร  

3) “กำรเชื่อมโยงข้อมูล” ในปัจจุบันข้อมูลกระจำยตัวอยู่ตำมจุดต่ำงๆ อยู่ทั่วโลก ซึ่งผู้สืบค้นมี
หน้ำที่เชื่อมโยงจุดต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ประกอบกับกำรหำหัวข้อเชิงกว้ำง กำรติดต่อกับกลุ่มองค์กร เช่น 
มหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย และบริษัทต่ำงๆ เพ่ือหำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยกับกลุ่มองค์กรต่ำงๆ ได ้

 
โดยสรุป กำรจัดกำรควำมรู้ กำรท ำงำนวิจัย มีควำมเกี่ยวโยงกับภำคส่วนต่ำงๆ ที่มีบทบำทใน

กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล ทั้งนี้กรมอนำมัย เป็นหน่วยงำนทำงวิชำกำร ต้องสนับสนุนให้มีกำรรวบรวม กำร
แลกเปลี่ยน กำรใช้ประโยชน์ และเข้ำถึงข้อมูลและควำมรู้ได้อย่ำงสะดวก โดยสร้ำงระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
ในหน่วยงำนให้เชื่อมโยงถึงกัน ขณะเดียวกัน กำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลให้ชัดเจนก็เป็นเรื่องที่ต้อง
พิจำรณำด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลนั้น ควรค้นหำจนได้เอกสำรต้นฉบับเพื่ออ้ำงอิงได้
ถูกต้อง ไม่เป็นกำรตีควำมผิดโดยผู้เขียนเอกสำรที่เรำไปอ้ำงอิงมำอีกชั้นหนึ่ง และระบบคอมพิวเตอร์ได้เอ้ือ
ให้เรำสำมำรถเชื่อมถึงแหล่งข้อมูลโดยตรงได้ง่ำยและสะดวกขึ้น ในระบบกำรรวบรวมแหล่งข้อมูลนั้น ถ้ำ
เป็นไปได้ควรอ้ำงอิงจำกเอกสำรต้นฉบับให้มำกที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมำกที่สุดด้วย ชุด
ความรู้ในบทนี้น่าจะช่วยให้บุคลากรกรมอนามัยสามารถค้นหา เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
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คณะผู้จัดท า 
นำงสำวสิริวรรณ จันทนจุลกะ รักษำกำรนักวิชำกำรสำธำรณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม) 
นำงสำวธันญำภรณ์ พิบูลย์พล นักประชำสัมพันธ์ 
นำงสำววรินทิพย์ สันทัด นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 


