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สถานการณ์การจดัการความรู้ขององคก์รในประเทศไทย 
 

การศึกษาการจัดการความรู้ของ 8 องค์กร ประกอบด้วย องค์กร

ภาคราชการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข   องค์กรภาคเอกชน 

ได้แก่ กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group หรือ SCG)  บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผู้บริหาร 7-Eleven   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS  และกลุ่มประชาสังคม ซึ่งได้แก่  มูลนิธิ

ข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรบุรี  ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความส าคัญและ

จ าเป็นของการจัดการความรู้ ต่อทุกองค์กร ทั้งภาคราชการ เอกชน และ

ประชาสังคม ในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจขององค์กร ซึ่งมีผลให้

องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน 

การจัดการความรู้ของทั้ง 8 องค์กร มีความเหมือนกันในด้านการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 

(Tools) ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร การท ากิจกรรมต่างๆ ในการจัดการความรู้ เช่น การ

แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ฯลฯ เป็นการกระท าเพ่ือให้เกิดผลของการกระท านั้นจริงๆ ไม่ใช่เพียงแต่ได้ชื่อว่ามี

การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้กันเท่านั้น บางองค์กรมีการท ากิจกรรม

บางอย่างของการจัดการความรู้เป็นปกติอยู่แล้ว ตั้งแต่ยังไม่มีการน าการ

จัดการความรู้เข้ามาใช้ในองค์กร หรือไม่รู้จัก KM ด้วยซ้ า ทั้ง 8 องค์กร

เป็นองค์กรที ่“ใช้ KM” ซึ่งต่างกับองค์กรอ่ืนบางองค์กรที ่“ถูก KM ใช้” ดังนี้ 

“ใช้ KM”     “ถูก KM ใช้” 

บูรณาการกับงานปกติ   เป็นงานพิเศษ  

พัฒนางาน    จัดกิจกรรม 

สร้างคุณค่าของคน   ท าตามค าสั่ง 

สร้างวัฒนธรรมองค์กร    กิจกรรมชั่วคราว 
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สถานการณ์การจัดการความรู้ขององค์กรในประเทศไทย จะปรากฏ

ภาพที่ชัดเจนด้วยการพิจารณาการจัดการความรู้ของทั้ง 8 องค์กรไปพร้อมๆ 

กัน เริ่มจากด้านบริบทขององค์กร แนวคิดในการจัดการความรู้ การด าเนิน 

การจัดการความรู้ และผลผลิต ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ ไปตามล าดับ 

 

บริบทขององค์กร 

8  องค์กรที่ท าการศึกษา เป็นองค์กรภาคราชการ 4 องค์กร ได้แก่ คณะแพทย์ศิริราช, ส านักงานวิทย

ทรัพยากร,  กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต องค์กรภาคเอกชน 3 องค์กร ได้แก่ SCG, CP All (7-Eleven), AIS 

และองค์กรภาคประชาสังคม 1 องค์กร ได้แก ่ มูลนิธิข้าวขวัญ 

คณะแพทย์ศิริราช   กรมอนามัย    กรมสุขภาพจิต   SCG    CP All 

(7-Eleven)  และ AIS  เป็นองค์กรขนาดใหญ่ทั้ง 6 องค์กร   องค์กร

ขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างละ 1 องค์กร ได้แก่ ส านักงานวิทย

ทรัพยากร และมูลนิธิข้าวขวัญ ตามล าดับ   ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (7 องค์กร) มีเพียงมูลนิธิข้าวขวัญองค์กรเดียวทีต่ั้งอยู่ในต่างจังหวัด  

แนวคิดในการจัดการความรู้ 

องค์กรภาคราชการ ได้แก่ คณะแพทย์ศิริราช ส านักวิทยทรัพยากร กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต มี
แนวคิดในการท า KM คล้ายกันคือ ท า KM เพ่ือพัฒนาองค์กร ส่วนที่ต่างกันก็มีบ้าง เช่น คณะแพทย์ศิริราชเน้น
การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ส่วนกรมอนามัย (ระยะแรก) และกรม
สุขภาพจิตมุ่งไปที่องค์การแห่งการเรียนรู้ ต่อมากรมอนามัยได้ปรับเป้าหมายเป็นเพื่อสนองตอบต่อบทบาทใหม่
คือ สร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ และสื่อสารประชาสัมพันธ์  

องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ SCG, CP All (7-Eleven), AIS มีเป้าหมายใน
การท า KM อยู่ทีก่ารพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดย SCG เน้นที่การรองรับ
สภาวการณ์การแข่งขันสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน CP All ระยะแรก
เน้นที่การเพ่ิมผลผลิต ต่อมาได้ปรับเป้าหมายเป็นเพ่ือนวัตกรรม เพราะนวัตกรรม
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและเกิดความมั่นคงท่ียั่งยืน ในขณะที่ AIS เน้นที่
การรักษาความส าเร็จของบริษัทในฐานะผู้น าตลาด และเพ่ือสร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรผลงานดี (High Performance Organization)  
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องค์กรที่แตกต่างออกไปชัดเจนคือมูลนิธิข้าวขวัญ ซึ่งเป็น
องค์กรภาคประชาสังคม เพราะมูลนิธิขา้วขวัญไม่ได้น า KM มาใช้
เพ่ือตัวมูลนิธิเอง แต่เป็นผู้จัดการให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้
ใหเ้กษตรกรและชุมชนมีการเรียนรู้อย่างบูรณาการโดยฟ้ืนฟูความรู้
ด้ังเดิมกับความรู้ภายนอก   

การด าเนินการจัดการความรู้ 

ทั้ง  8  องค์กร มีการด าเนินการที่คล้ายคลึงกัน เน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง Best practice (ซึ่ง
เป็น Explicit knowledge) และ Tacit knowledge แต่ก็มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละองค์กรดังนี้ 

1. มูลนิธิข้าวขวัญ ท าหน้าที่เป็น “คุณเอ้ือ” (โดยผู้จัดการมูลนิธิฯ)  และเป็น “คุณอ านวย” (โดยเจ้าหน้าที่
ภาคสนามของมูลนิธิฯ) ในการจัดกิจกรรม KM ร่วมกับชุมชนชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งท าหน้าที่ 
“คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติหลักในการจัดการความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

2. SCG ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในการจัดการความรู้ ได้แก่  บ่งชี้ความรู้ที่ส าคัญ  แยกแยะเป็น
ความรู้ที่มแีละทีย่ังขาด  สร้างหรือแสวงหาความรู้แล้วรวบรวม  จัดเก็บอย่างเป็นระบบใน KM 
Database  แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้  เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
รวมทั้งกิจกรรมโครงการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 

3. คณะแพทย์ศิริราช ระยะแรกที่ร่วมโครงการน าร่องของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ศ. 2546-2547)
ด าเนินการ KM เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดการ
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและ
เครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผล การยกย่องชมเชยและให้
รางวัล ต่อมา (พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน) ได้ปรับขั้นตอนการ
ด าเนินการเป็น การก าหนดทิศทาง สื่อสารเสริมทักษะ 
บริหารจัดการด้วย Link-Share-Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดเก็บเป็นคลังความรู้ ติดตามประเมินผล  ยกย่อง- 

                                                     เชิดช ู
4. กรมอนามัย ระยะแรกจัดท า KM โดยหน่วยงานก าหนดเป้าหมายและแผนด าเนินการเอง จึงค่อนข้าง

หลากหลาย ต่อมาจึงใช้กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งมี 6 องค์ประกอบ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. แนะน า ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 กรมอนามัยได้จัดตั้งส านัก
สร้างและจัดการความรู้ มีการก าหนดแนวทาง ยุทธศาสตร์ใหม่ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอด
บทเรียน สร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยมากข้ึน 
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5. 7-Eleven ด าเนินการ KM ระยะแรก (ประมาณ 

พ.ศ. 2548 – 2551)  แทรกอยู่ในกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ Ant 

Mission และกิจกรรมข้อเสนอแนะ Baby Ant โดยมุ่ง

เป้าหมายไปที่การเพ่ิมผลผลิต ต่อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 

จนถึงปัจจุบัน ได้ปรับเป้าหมายเป็นการจัดการความรู้เพื่อ

นวัตกรรม ซึ่งจ าแนกได้เป็น 4 รูปแบบคือ Process Innovation (การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่), 

Product Innovation (การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่), Service Innovation (การสร้างสรรค์

บริการรูปแบบใหม่), และ Business Model Innovation (การสร้างสรรค์ธุรกิจในรูปแบบใหม่) โดยใช้

โครงการนวัตกรรมแบบปิด ซึ่งประกอบด้วย Ant Mission, Big Fish, President Award, Process 

Excellence Award พร้อมกับโครงการนวัตกรรมแบบ

เปิด ซึ่งผู้ประกอบการ SME น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

มาทดลองกับลูกค้าและตลาดในกลุ่มธุรกิจของ CP All 

6. การจัดการความรู้ของส านักงานวิทยทรัพยากร เริ่มด้วย

กิจกรรมแลกปันความรู้ เรียกว่าอาศรมวิทยทรัพยากร 

OAR Forum ซ่ึงด าเนนิการโดยคณะกรรมการ

ด าเนินการประกันคุณภาพ ต่อมาได้มีการพัฒนาเว็บที่

ใช้ได้เฉพาะบุคลากร KM@CAR หรือ KM Point (http://dbcar.car.chula.ac.th/kmpoint/) เพ่ือ

เป็นสื่อกลางในการแลกปันความรู้ และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2557 เริ่มมีคณะกรรมการจัดการความรู้ 2557 เป็นครั้งแรก ซึ่งได้พัฒนา

เว็บที่เปิดให้เข้าดูได้ทั้งบุคลากรและบุคคลภายนอกส านักงานฯ http://dbcar.car.chula .ac.th/km/ 

โดยย้ายข้อมูลส่วนที่เปิดเผยได้จาก KM Point/ KM@CAR มาเก็บไว้ มีการด าเนินกิจกรรมทั้งเดิมและ

ใหม่อย่างคึกคักเข้มแข็ง เช่น อาศรมวิทยทรัพยากร, 

Morning Talk, ILR Morning Talk, 1 ความเห็น 1 

สร้างสรรค์, และร่วมสนุกกับ KM การจัดกิจกรรม KM 

นอกจากมีเป้าหมายที่องค์ความรู้แล้ว ยังเน้น

ความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างบุคลากรของ

ส านักงานฯ ด้วย  

http://dbcar.car.chula.ac.th/kmpoint/)%20เพื่อ
http://dbcar.car.chula.ac.th/kmpoint/)%20เพื่อ
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7. การด าเนินการจัดการความรู้ของกรม

สุขภาพจิตแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1. ยุคบุกเบิก (พ.ศ. 

2548-2550) มีการด าเนินการหลักๆ 5 ประการ คือ 

วางโครงสร้าง วางระบบ เรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ และ

ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ในการวางระบบ ได้

เลือกโมเดล KMP + CMP ตามท่ีส าน้กงาน ก.พ.ร. 

แนะน า แล้วยังน าโมเดลปลาทูของสถาบันส่งเสริมการ

จัดการความรู้เพ่ือสังคมมาประยุกต์ใช้ด้วย 2. ยุคพัฒนา (พ.ศ. 2551-2554) พัฒนาคุณภาพของการ

พัฒนาความรู้ที่ส าคัญ โดยเฉพาะความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกรมสุขภาพจิต 3. ยุค

สร้างความยั่งยืน (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน) ก าหนดให้การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็น  KPI ของทุก

หน่วยงาน เน้นให้หน่วยงานมีการเสริมสร้างความสุขในองค์กร 

8. AIS มีการรวมกลุ่มของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญคล้ายกัน มีปัญหาคล้ายกัน เพ่ือแลกปันความรู้ แบบ

ที่เรียกใน KM ว่าชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มาตั้งแต่ยังไม่มีการน า KM เข้ามาใช้ในองค์กร และวัฒนธรรม

การเรียนรู้และแลกปันความรู้ก็เป็นวัฒนธรรมขององค์กรมาแต่เดิม ก่อนจะมีการใช้ KM เมื่อน า KM 

มาใช้จึงสอดคล้องกับแนวคิด แนวทางปฏิบัติของบุคลากร การท า KM ของ AIS เป็นการส่งเสริม

กิจกรรมแลกปันความรู้ การเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมให้ขยายตัวกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร มีความเป็นระบบ มี

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทุกกิจกรรมอย่างเข้มข้น เช่น การรวบรวม 

จดัเก็บ การตรวจทาน การค้นคว้าเข้าถึงความรู้ ท าผ่านเว็บ Nokhook มีโปรแกรม Fast Seaech ช่วย

ในการค้นคว้า (แบบเดียวกับ Google บน Internet)  

 
องค์กรที่ใช้โมเดลปลาทู หรือรับแนวคิด แนวปฏิบัติจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม 

(สคส.) มาประยุกต์ใช้ มักจะถือเอาความสัมพันธ์ที่ดี ความเป็นกัลยาณมิตรของ

บุคลากร รวมทั้งความสุขของบุคลากรเป็นเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้วย ได้แก่ องค์กรภาคราชการ (คณะแพทย์ศิริราช, ส านักงานวิทยทรัพยากร, 

กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต) องค์กรภาคประชาสังคม (มูลนิธิข้าวขวัญ) ส่วน

องค์กรภาคเอกชน (SCG, CP All, AIS) จะเน้นไปที่ผลทางธุรกิจเป็นส าคัญ อาจ

เป็นเพราะมีระบบอื่นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอยู่แล้ว 
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ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 

ผลผลิตหมายถึงสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 

ซึ่งทั้ง 8 องค์กร จะมีผลผลิตที่คล้ายกัน เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ คลังความรู้

หรือองค์ความรู้ (Explicit & Tacit Knowledge) บุคลากรมีศักยภาพสูง 

ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร บรรยากาศหรือวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ฯลฯ บางองค์กรอาจมีผลผลิตต่างออกไปซึ่งจะกล่าวถึงเป็นรายๆ ไป 

ผลลัพธ์หมายถึงสิ่งได้รับจากการน าความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็น

ความส าเร็จขององค์กร เป็นการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจขององค์กร ซึ่งต้องกล่าวถึงเป็นรายองค์กรไป

ตามล าดับ 
 

ผลผลิตแลผลลัพธ์ของมูลนิธิข้าวขวัญ 

1. องค์ความรู้เชิงเทคนิคของการท านาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   
2. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาชาวนาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
3. องค์ความรู้ในการพัฒนาชาวนา “คุณกิจ” ให้เป็น “คุณอ านวย” ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
4. นักเรียนชาวนาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท านาข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างเข้มข้น  
5. การท านามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพดี สามารถสนองความคาดหวังของชุมชนชาวนา เช่น ต้นทุนลดลง 

ผลผลิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยต่อสุขภาพชาวนาและผู้บริโภค ไม่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของ SCG 
1. รางวัล Thailand ICT Excellence Award 2008  ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดีเด่นแห่งปี  สาขา Knowledge Management   
2. ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM)  ที่มีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เป็นเลิศ  รวมทั้งมีการถ่ายทอดวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดีเด่น  ในงานประกาศผลรางวัล Thailand ICT 
Excellence Awards 2008   

 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของคณะแพทย์ศิริราช 
1. ผลเชิงคุณภาพที่ไม่ได้ท าการประเมินเป็นตัวเลข เช่น 

บรรยากาศการท างานเป็นทีม ความพึงพอใจในการท างาน 
ระบบงานที่บูรณาการและสร้างนวัตกรรม งานวิจัย องค์กร
เป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอก  
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2. หนังสือ เส้นทางสู่ CoP สไตล์ศิริราช, ตรวจสุขภาพ
องค์กรด้วย KM Assessment (KMA) (2 เล่ม)ร่วมกับ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

3. รางวัลบริการภาครัฐ (ก.พ.ร.) พ.ศ. 2550, 2552-2556 
บางปีได้รับหลายรางวัล ตั้งแต่ชมเชยจนถึงดีเด่น 

4. รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2009 
ประเภท Project of the Year สาขา Knowledge Management 

5. 2010 Asian Most Admired Knowledge Enterprises (MAKE) Finalists เป็นองค์กรด้าน 
Healthcare Provider องค์กรเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น 1 ใน 34 Finalists (รอบแรก 78 องค์กร) 

6. Thailand Trusted Brand Award : Gold/Platinum Award พ.ศ. 2550-2555 (6 ปีติดต่อกัน) 
ร่วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

7. รางวัลดีเด่น Patient Safety Goals Award ใน HA National Forum 
8. ได้รับการรับรองมาตรฐาน Advance HA (แห่งแรกของประเทศไทย) 
9. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นแห่งแรกของรพ. ของรัฐ   
 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของกรมอนามัย 
1. บุคลากรสามารถใช้กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของกรมอนามัยสู่

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
2. เครือข่ายนักปฏิบัติการจัดการความรู้ คลังความรู้และนวัตกรรมของสายสนับสนุน กรมอนามัย 
3. ระบบจัดการความรู้ออนไลน์ “ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย” มีเครื่องมือสืบค้นทั้งแบบ Basic Search 

และ Advance Search 
4. ฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้/ทุนปัญญาระดับบุคคล กลุ่มคน ผลงาน/นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. แกนน ากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 

(CoP), กลุ่ม Chief Knowledge Officer (CKO), 
กลุ่ม Facilitator และกลุ่ม Note taker มีศักยภาพ
สูง 

6. นวัตกรรม เช่น เครื่องฉายรังสีเคลือบหลุม
ร่องฟัน เครื่องมือซ่อมบ ารุง เครือ่งออกก าลังกาย  

                                                           ส้วมลอยน้ า 
  



 

120 
 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของ CP All (7-Elevent)  
1. กลุ่ม Golden Ant 2001 ได้รับรางวัลเข็มกลัดมด

ทองค าฝังเพชร เป็นตัวแทนประเทศไทยน าเสนอ

ผลงานในงาน IEIQC (International Exposition of 

Innovation & Quality Circle) ณ ประเทศสิงคโปร์ 

จากผลงาน “เพ่ิมยอดขายไส้กรอกกลุ่ม S-bite สาขา

ปิ่นเกล้านครชัยศรี2” จาก Ant Mission 

2. Baby Ant : ผลงานมากกว่า 13000 เรื่อง จากพนักงานและผู้บริหาร เช่น “ลดการใช้ถุงด าที่ร้าน

สาขา” สามารถช่วยให้ร้าน 7-Elevent  ลดค่าใช้จ่ายจากค่าถุงเก็บขยะ (ถุงด า) ได้ครึ่งหนึ่งในแต่ละวัน 

3. “เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวช่วยชาติ” รางวัล President Award ประเภท Product Innovation พ.ศ. 

2551 และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบเชิงนวัตกรรม พ.ศ. 2555 ด้านการออกแบบ

อาหาร ที่จัดโดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จากนวัตกรรมระบบปิด 

4. นวัตกรรมระบบเปิด รางวัล 7 Innovation awards 2014 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 81 บริษัท 

ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 5 บริษัท รางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านสังคม 5 บริษัท และ

รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ 9 บริษัท  

5. ร้าน 7-Eleven เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมจ านวนเป็น 8000 สาขาใน พ.ศ. 2557 มีก าไรจากการ

ด าเนินการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 เมื่อ พ.ศ. 2556  

6. รางวัล 1 ใน 10 องค์กรแห่งนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจ าปี 2552 ในโครงการ 

Thailand’s Most Innovative Companies 2552  

7. รางวัล “ผู้ด าเนินธุรกิจค้าปลีกอันดับ 1 ของเมืองไทย” 

พ.ศ. 2553, 2554, 2555 (3 ปีติดตอ่กัน) ในงาน “Retail Asia-

Pacific Top 500 Ranking”  

8. 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีผลงานโดด

เด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia’s Fab 50 

Companies) ซึ่งจัดโดยนิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย พ.ศ. 2554, 

2555, 2556 (3 ปีติดต่อกัน)  
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9. บริษัทองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น อันดับ 2 

ของเอเชีย (The 10 Most Innovative Companies in Asia) 

และอันดับ 8 ของโลก (The World’s Most Innovative 

Companies 2014) จัดโดย “ฟอร์บส์” นิตยสารระดับสากล

ด้านการเงินและธุรกิจ  

 
 
 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของส านักงานวิทยทรัพยากร (เฉพาะปีงบประมาณ 2557 ต่อเนื่องถึง 2558) 
1. ผลของการด าเนินการจัดการความรู้ที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ การได้พบปะ พูดคุยอย่างสบายๆ 

เป็นกันเองอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและเรื่องอ่ืนๆ ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจกันมาก

ขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียว มีความสุขในชีวิตการท างานมากข้ึน  

2. เว็บการจัดการความรู้ KM Web ที ่updated มีการใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. กิจกรรม Learning & Sharing Knowledge มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กิจกรรม

การบรรยาย, อาศรมวิทยทรัพยากร,  Morning Talk มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

(มากกว่า 4.00) มาโดยตลอด  

4. โครงการ “Collection Management” ท าการบริหารพ้ืนที่เดิมท่ีมีอยู่จ ากัดให้สามารถจัดเก็บ

ทรัพยากรสารสนเทศได้มากข้ึน พ้ืนที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสืบค้น ไม่อึดอัด (ได้รับรางวัล

ยอดเยี่ยม) 

5. โครงการ “Knowledge Sharing Platform” ท าให้มีคลังความรู้ส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

การปฏิบัติงานในศูนย์เครือข่ายฯ (ได้รับรางวัลดีเด่น) 

6. โครงการ “วัสดุเบิกง่าย แค่ปลายนิ้ว” จัดท าระบบเบิก

วัสดุออนไลน์ ผ่านฐานข้อมูล ท าให้สามารถจ่ายวัสดุ

ให้กับผู้เบิกได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนและเอกสารในการ

จัดซื้อวัสดุ สามารถซ้ือวัสดุได้ถูกต้องตรงตามความ

ต้องการ มีฐานข้อมูลรายการวัสดุที่เป็นมาตรฐานกลางใช้

ร่วมกัน (ได้รับรางวัลดีมาก) 
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ผลผลิตและผลลัพธ์ของกรมสุขภาพจิต ในปี พ.ศ. 

2548 – 2557 สรุปได้ดังนี้ 

1. บรรยากาศและวัฒนธรรมการแลกปันความรู้ 

การเรียนรู้ในองค์กร กิจกรรมการจัดการความรู้

ที่ครบวงจร ชุมชนนักปฏิบัติระดับกรมมากกว่า 

10 ชุมชน นักจัดการความรู้ (เช่น คุณเอ้ือ คุณ

อ านวย คุณลิขิต ฯลฯ) ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นมากมาย  

2. องค์ความรู้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่เอ้ือให้การด าเนินงานสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คลังความรู้เก็บไว้บนเว็บที่ส่วนกลางและเป็นเอกสารที่หน่วยงานที่จะใช้ความรู้นั้น 

3. เป็น 1 ใน 9 หน่วยงานแชมเปี้ยนของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) ในปี พ.ศ. 
2550 และได้รับคะแนนเต็มสี่ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2548-2551) จากการประเมินของส านักงาน ก.พ.ร 
และในปี พ.ศ. 2554 ส านักงาน ก.พ.ร คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ส่วนราชการ  น าร่องเรื่อง KMA 

4. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ระดับดีเยี่ยม)  
5. รางวัล UN Public Service Awards (UNPSA) 2013 (ชนะเลิศ - 1st Place Winner) สาขา 

Improving the delivery of services  
6. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2555 หมวด 5 ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล, พ.ศ. 2556 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

7. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2553, 2555, 2556 บางปีได้หลายรางวัล เกือบ

ทั้งหมดเป็นระดับดีเด่น  

 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของ AIS  

1. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มผู้สอน

งาน (Mentor) วิทยากรภายในและ

ผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มจ านวนจากกลุ่มเล็กๆ เป็น

หลายสิบคนในแต่ละกลุ่มความรู้  

2. คลังความรู้ Nokhook (AIS KM 

portal) ที่มีความรู้เก็บไว้จ านวนพอเพียงต่อ
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การใช้งาน ส่วนเกินจากนั้นเก็บในคลังอ่ืน 

3. Web board ทีม่ีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

สนับสนุนการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มพนักงาน 

4. วัฒนธรรม KM ในการสร้าง/แสวงหา เก็บรักษา 

เข้าถึง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ ที่ยั่งยืน 

5. นวัตกรรม เช่น เสียงรอสายเรียกเข้า เดิมคือ ตู๊ดๆ ต่อมาพัฒนาเป็นเสียงเพลง เสียงดนตรี กลายเป็น

สินค้าตัวใหม่ที่ขายได้ และ AIS เป็นบริษัทแรกๆ ของโลกท่ีมีสินค้านี้  

6. ความเติบโตอย่างยั่งยืนของเอไอเอส ผลก าไรเพ่ิมขึ้นจาก 22,218 ล้านบาท (พ.ศ. 2554) 34,833 ล้าน

บาท (พ.ศ. 2555) และ 36,274 ล้านบาท (พ.ศ. 2556) มีฐานะการเงินที่มั่นคง  

7. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2553-2557 (Best Public Companies of the Year 2010-2014) (5 

ปีติดตอ่กัน)  

8. รางวัลแบรนด์แห่งปี 2554-2557 (Brand of the Year 2011-2014) (4 ปีติดต่อกัน)  

9. รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจ าปี 2556 และ 2557 Thailand Top Company Awards 2013 

and 2014 (2 ปีติดต่อกัน)  

10. รางวัลความเป็นเลิศในด้านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า ประจ าปี 2557 (Frost & 

Sullivan 2014 Customer Experience Awards)  

11. รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล ในโครงการ Thailand ICT Excellence 

Awards 2013 คือ 1. รางวัลยอดเยี่ยมประเภทโครงการขับเคลื่อน

ธุรกิจ 2. รางวัลยอดเยี่ยมประเภทโครงการนวัตกรรม  

12. รางวัลผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมดีเด่นแห่ง

ประเทศไทย ประจ าปี 2556 (Frost & Sullivan 2013 Thailand 

Telecom Service Provider of the Year)  

แหล่งข้อมูล 
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