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ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร  



ก 
 

คำนำ 
แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้ จัดทำเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการ

องค์ความรู้ ขององค์การสะพานปลา โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อส่งเสริม และสร้างความตระหนัก และ
ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ที ่ด ีอย่างถูกต้อง ซึ ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย 
การดำเนินงาน แผนการดำเนินด้านการจัดการองค์ความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้  

องค์การสะพานปลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริม 
ด้านการจัดการองค์ความรู้ และนำมาใช้ประกอบการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
ภายในองค์การสะพานปลา นำไปสู่การดำเนินงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทที่ ๑ 

บทนำ 

๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้  
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี

อยู่ในทุกภาคส่วนซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ 

๑. ความรู้ที ่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ 
เป็นความรู้ที ่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย  

๒. เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 

            ๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม 

๒. ขอบเขตเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้  

เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

 เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็น
การประเมินผ่านมุมมองในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติบทบาทผู้นำ/บุคลากร ( Influence perspective) และ
มิติผลลัพธ์ (Effect perspective) ด้านการจัดการความรู้ ๖ ด้าน ได้แก่ 

 ๑.การนำองค์กร (KM Leadership) 
 ๒.การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (Planning & Resources) 
 ๓.บุคลากร (People) 
 ๔.กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
 ๕.กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Process) 
 ๖.ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ (KM Results) 

วัตถุประสงค์การประเมินการจัดการความรู้  

 ๑.คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ มีความตระหนัก และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ดีอย่างถูกต้อง และสามารถนำเกณฑ์ประเมินผลฯ ไปพัฒนาระบบงาน
ด้าน KM ที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร  
 ๒.รัฐวิสาหกิจมีมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ระดับประเทศและระดับ
สากล เช่น Thailand Productivity Institute ,Thailand KM Network , Asian Productivity 
Organization: APO , American Productivity & Quality Center: APQC , International 
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Organization for Standardization : ISO เป็นต้น และเป็นกลไกเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เกิดความยั่งยืนสร้างศักยภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการประเมินการจัดการความรู้ 

 หลักเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ของรัฐวิสาหกิจ เกิดจากการประยุกต์หลักการและ
แนวคิดการจัดการความรู้ของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

 ๑.มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 ๒.เกณฑ์ประเมินผลในปัจจุบัน 
 ๓.Lessons Learned จากผลการประเมินของ รัฐวิสาหกิจด้าน KM 
 ๔.ยุทธศาสตร์ของประเทศ  
ทั้ง ๔ หลักการข้างต้นรวมกันเป็น เกณฑ์การประเมินผลใหม่ด้าน KM 
ที่มาข้อมูล คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานฯ   

๓.ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
แผนวิสาหกิจ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลา 

วิสัยทัศน์  (Vision)  “สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าสัตว์น้ำของประเทศ ด้วยการบริหารจัดการ
สะพานปลาอย่างมีมาตรฐาน” 

พันธกิจ (Mission)   
 - พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำ) อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม 
 - จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ 
 - สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 
 - พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้
ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และขยายช่องทางในธุรกิจใหม่ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความม่ันคงทางอาชีพประมง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
ที่มาข้อมูล เอกสารประกอบการบรรยาย สรุปผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗



บทที่ ๒ 

การนำองค์กร 

การวิเคราะห์หาเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้น ั ้นอสป.  
ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพของการจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจ
ของ VOCs ผลการดำเนินงานในอดีต ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตัวชี้วัดของแผนงานสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับทั้งภาย ในและภายนอกองค์กร โดยมีผลของ 
SWOT Analysis 

จุดแข็ง (S: Strengths) 

๑.ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการนำการจัดการความรู้มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร 
๒.มีองค์ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงและ  
   สุขอนามัยเป็นจำนวนมาก 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 

๑.ขาดการสื่อสาร และแบ่งปันองค์ความรู้ภายในองค์กร 
๒.องค์ความรู้กระจัดกระจาย ไม่มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน 
๓.องค์กรพัฒนาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
๔.พนักงานขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
๕.พนักงานขาดความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ขององค์กร 

โอกาส (O: Opportunities) 

๑.เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดโอกาสให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงองค์ความรู้มากยิ่งข้ึน 
๒.นโยบายผู้บริหารให้ความสำคัญในการนำการจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนงานขององค์การ      
สะพานปลา 
๓.นโยบายของรัฐเอ้ือในด้าน Digital Transformation  
๔.การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 
อุปสรรค  (T: Threats) 

๑.องค์ความรู้เกิดข้ึนใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒.ความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนของหน่วยงานคู่แข่ง 
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การวิเคราะห์ KM TOWS Matrix 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

จุดแข็ง (S: Strengths) 

๑.ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ
การนำการจัดการความรู้มาใช้
สนับสนุนการดำเนินงานของ
องค์กร 
๒.มีองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เฉพาะทางด้าน
สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงและ 
สุขอนามัยเป็นจำนวนมาก 

 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 

๑.ขาดการสื่อสาร และแบ่งปัน
องค์ความรู้ภายในองค์กร 
๒.องค์ความรู้กระจัดกระจาย  
ไม่มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน 
๓.องค์กรพัฒนาไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
๔.พนักงานขาดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ 
๕.พนักงานขาดความเข้าใจ
ความรู้พื้นฐานและยุทธศาสตร์
ขององค์กร 

โอกาส (O: Opportunities) 

๑.เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดโอกาสให้มีการ
สื่อสาร และเข้าถึงองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น 
๒.นโยบายผู้บริหารให้ความสำคัญในการ
นำการจัดการความรู้ในการขับเคลื่อน
งานขององค์การสะพานปลา 
๓.นโยบายของรัฐเอ้ือในด้าน Digital 
Transformation  
๔.การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 

SO ยุทธศาสตร์เชิงรุก 

- แสวงหาองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการสะพานปลา และ
ท่าเทียบเรือประมง 

 

WO ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข 

- สร้างช่องทางการสื่อสาร และ
การรวบรวมองค์ความรู้ 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

อุปสรรค  (T: Threats) 

๑.องค์ความรู้เกิดข้ึนใหม่ และมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
๒.ความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนของ
หน่วยงานคู่แข่ง 

ST ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 
 
 
 
 

WT ยุทธศาสตร์เชิงรับ  
 

 

 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อนวัตกรรมการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงอย่างยั่งยืน” 

นโยบาย :     

๑. เสริมสร้าง วิสัยทัศน์ และทัศนคติของพนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้
และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของพนักงานและผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียที ่สำคัญเพื ่อพัฒนางานให้เกิดประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื ่อง 
          ๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และมีการนำความรู ้ที ่ได้จากการแลกเปลี ่ยนไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สำคัญเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

๕. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ดังกล่าวและมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้  

เป้าหมายการจัดการความรู้ :  

๑. พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญ ตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการความรู้  และมีส่วนใน

การขับเคลื่อนการจัดการความรู้องค์การ 

๒. วัฒนธรรมองค์กรเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร 

๓.การจัดการความรู ้อย่างเป็นระบบและนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงาน 

๔. สร้างสรรค์และนำเสนอนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย และเป้าหมายการ

ดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ผ่านคณะกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา 

ซึ่งผู้ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานกรรมการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

ให้ความเห็นชอบต่อไป    



บทที่ ๓ 

การวางแผนการจัดการความรู้ 

การวางแผนการจัดการความรู้ ดำเนินการจัดทำตามเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management : KM) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นการประเมินผ่านมุมมองในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติบทบาทผู้นำ/

บุคลากร (Influence perspective) และมิติผลลัพธ์ (Effect perspective) ด้านการจัดการความรู้ ๖ ด้าน 

ได้แก่ 

 ๑.การนำองค์กร (KM Leadership) 
 ๒.การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (Planning & Resources) 
 ๓.บุคลากร (People) 
 ๔.กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
 ๕.กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Process) 
 ๖.ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ (KM Results) 

โดยส่วนหนึ่งได้นำยุทธศาสตร์ของประเทศ มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับ

สากลมาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และมุ่งเน้นการดำเนินงานการสอบทานการปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ และนำไปสู่

การคิดค้นนวัตกรรมทีส่ร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร  

องค์การสะพานสะพานปลาได้ดำเนินการจัดทำแผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา 

พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗  (ระยะ ๕ ปี) โดยมีความสอดคล้องกับกับเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้        

ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา แนวนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และแนวนโยบายของ

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็น

กรอบในการดำเนินงาน 

กระบวนการจัดทำแผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา 

๑. ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา และแผนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

๒. ว ิ เ คราะห ์ ข ้ อม ู ล  เพ ื ่ อกำหนดย ุ ทธศาสตร์  โ ดย ใช ้  SWOT Analysis ในการว ิ เ ค ร า ะห์              

และทำ TOWS Matrix มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธด้านการจัดการองค์ความรู้ 

๓. จัดทำแผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้  

๔. กำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

๕. จัดทำแผนงานโครงการ 

 

 



๗ 
 

 

 

 

 

 

การจัดทำแผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ (ระยะ ๕ ปี) 

ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการจัดการองค์ความรู้  เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ นำมากำหนด 

๓ ยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : แสวงหาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ : สร้างช่องทางการสื่อสาร และการรวบรวมองค์ความรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๑. ๑.ศึกษาและทบทวนข้อมูล

ประกอบการวิเคราะห ์

๒.วิเคราะห์ข้อมลู SWOT Analysis 

และทำ TOWS Matrix 

๓.จัดทำแผนแม่บทการจัดการ

องค์ความรู้  

๔. กำหนดเป้าประสงค์ และตัวช้ีวัด 

๕.จัดทำแผนงานโครงการ 



๘ 
 

แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้องค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗  

ยุทธศาสตร์ KM เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. แสวงหาองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการ
สะพานปลา และท่า
เทียบเรือประมง 

เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการ
สะพานปลาฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑.โครงการอาชีวอนา
มัย แนวทางการ
ป้องกันอัคคีภัย และ
ความปลอดภัยในการ
ทำงาน 

ร้อยละความสำเร็จ
ของโครงการ 

สบค.      

๒.โครงการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการสะพาน
ปลา และท่าเทียบ
เรือประมง 

ร้อยละความสำเร็จ
ของโครงการ 

สบค.      

๒. สร้างช่องทางการ
สื่อสาร และการรวบรวม
องค์ความรู้โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารและรวบรวม
องค์ความรู้ 

โครงการจัดทำข่าวสาร
ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น website 
km.fishmarket.co.th 
Facebook เป็นต้น 

จำนวนช่องทางการ
สื่อสาร 
 

สบค.      

 

 



๙ 
 

ยุทธศาสตร์ KM เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๓.เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

กิจกรรม Show & 
Share ความรู้สู่
พนักงาน  

ร้อยละความสำเร็จ
ของโครงการ 

สบค.      

กิจกรรมการประกวด
รางวัลการจัดการ
ความรู้ดีเด่น  

ร้อยละความสำเร็จ
ของโครงการ 

สบค.      

  

 



บทที่ ๔ 

กระบวนการจัดการความรู้ และรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ที ่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/ความรู้จากผู ้มี  

ส่วนได้ส่วนเสียและการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ โดยองค์การสะพานปลาได้นำ

โครงสร้างการบริหาร และยุทธศาสตร์ขององค์กร มากำหนดความรู้ที ่สำคัญต่อการดำเนินงานซึ่งแบ่งได้  

๓ ด้านหลักๆ ได้แก่  

๑.ความรู้ด้านการบริหาร ประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่องบัญชี และการเงิน องค์ความรู้เรื่อง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน องค์ความรู้เรื่องทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

กฎหมายต่างๆ 

๒.ความรู้ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่อง มาตรฐาน

สุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง การบริหารจัดการสะพานปลาและท่า

เทียบเรือประมง เป็นต้น 

๓.ความรู้ด้านการพัฒนากิจการประมง ประกอบด้วย การบริหารจัดการสินเชื่อ การบริหาร

จัดการด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจด้านการประมง การส่งเสริมกิจการประมง เป็นต้น 

ความรู ้ทั ้ง ๓ ด้านผ่านกระบวนการสร้าง และแสวงหาความรู้ จากแหล่งความรู ้ต ่างๆ  

ทั้งภายใน และภายนอก นำมาสกัดจากแต่ละบุคคลออกมาเป็นองค์ความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อองค์ความรู้  

จากประสบการณ์ในการทำงานออกมา เป็นภาษาพูด หรือภาษาเขียน  และนำมารวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บ

ความรู้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุน และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการนี้

จะเกิด “ข้อมูลใหม่” หรือประสบการณ์ใหม่เป็นข้อมูลใหม่ หรือเพิ่มเติมเข้ามาในกระบวนจัดการความรู้

ยกระดับเกลียวความรู้ขึ้นไปอีก และดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุด กระบวนการจัดการองค์ความรู้ 

องค์การสะพานปลา ตามแผนภาพดังนี้  

 

 



๑๑ 
 

กระบวนการจัดการองค์ความรู้ /รูปแบบการจัดการองค์ความรู้ องค์การสะพานปลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดกระบวนการ 

จัดการความรู้ 

๑.พนักงาน/ผู้ประกอบกิจการ    

   แพปลา 

๒.ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ 

๓.เทคโนโลย ี

กระบวนการ 

๑.กำหนดความรู้จาก 

นโยบาย และยุทธศาสตร์ 

๒.กระบวนการสร้าง  

และแสวงหาความรู้ 

๓.การสกัดองค์ความรู้ 

จากตัวบุคคล 

๔.การรวบรวมองค์ความรู้ 

ภายใน/ภายนอก 

๕.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง

ภายใน/ภายนอก 

 

ผลลัพธ์ 

สร้างความตระหนักในการ

แบ่งปัน เรียนรู้ ทัศนคติ  

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ 

ระยะแรก 

ระยะกลาง 

ระยะยาว 

อสป.เป็นศูนย์กลางของคลัง

ความรู้ด้าน สะพานปลาและ

ท่าเทียบเรือประมง 



๑๒ 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการความรู้ (ความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการองค์ความรู้)  

  

  

 

 

 

 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกฝึกอบรม เป็นทีมงานที่รับผิดชอบการจัดการองค์ความรู้ 

ของ อสป. โดยปฏิบัติหน้าที่ทีมการจัดการองค์ความรู้ของอสป. สนับสนุน ส่งเสริม ปฏิบัติตามกระบวนการ  

จัดทำแผนงานและการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน และความ

คืบหน้า พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ เป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการจัดการความรู้เพื่อให้เกิด

วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ และนำไปสู่การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

คณะอนุกรรมการ นโยบายยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร 

คณะทำงานบรหิารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนกฝึกอบรม 
 



บทที่ ๕ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการทำงานที่สำคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key and Support 

Processes) รายละเอียดดังนี้  อสป.ได้กำหนดกระบวนการทำงานที ่สำคัญทั ้งกระบวนการหลัก และ

กระบวนการสนับสนุน พร้อมตัวชี้วัดที่สำคัญ และนำการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวน 

การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างความตระหนักผ่านการจัดการความรู ้ถึงความเสี ่ยงของการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการหลัก  

(Key Processes) 

กระบวนการสนับสนุน 

(Support Processes) 

กระบวนการสนับสนุน 

 (Support Processes) 



๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการทำงาน ตัวช้ีวัด 
กระบวนการหลัก (Key Processes) 
ขั้นตอนการทำงานของสานงาน ด้านพัฒนากิจการประมง 
ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด - จำนวนรายได้ที่เพ่ิมขึ้นต่อปี 

- ร้อยละการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
สินเชื่อแก่ชาวประมง 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าเทียบ
เรือประมง 

ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ 

ขั้นตอนการทำงานของสานงาน ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ - จำนวนรายได้ที่เพ่ิมขึ้นต่อปี 

- จำนวนท่าเทียบเรือท่ีได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่อปี 

ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ 

กระบวนการสนับสนุน (Support Processes) 
ขั้นตอนการทำงานของสานงาน ด้านบริหาร 
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร - แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการ

บริหารจัดการ 
- จำนวนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และถุก
นำมาใช้ 
- แผนพัฒนาระบบดิจิตอลในการบริหาร
จัดการที่พัฒนาและถูกนำมาใช้ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนการทำงานของสานงาน ผู้อำนวยการฯ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน - จำนวนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์กร 
- จำนวนงานความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม 

สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ 

สำนักงานอำนวยการ 

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ 



๑๕ 
 

ตัวอย่างกระบวนการปฏิบัติงาน 

ผังขั้นตอนการจัดเก็บค่ารถผ่านท่า สะพานปลาสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

รถผ่านประตูทางเข้า 

จสถ.เก็บเงินค่ารถผ่านท่าและฉีกตัว๋ตาม

ราคาค่ารถผ่านท่าให้กับลูกค้า 

จสถ.ส่งตั๋วใหลู้กค้าผู้ชำระเงิน 

จสถ.บันทึกในการใช้ตั๋วแบบ กง.๒๗ 

จสถ.ส่งเงิน,แบบ กง.๒๗ ให้เจ้าหน้าท่ี

การเงินเมื่อออกเวร 

จกง.สอบทานยอดจำนวนเงินแบบ กง.๒๗ 

ในแต่ละเวลาและวันว่างตรงกันหรือไม ่

จกง.จัดทำและส่งหลักฐานการรับเงินให้

เจ้าหน้าท่ีบัญช ี

จบช.รวบรวมเอกสารสรุปในแต่ละวันให้หัวหน้าสำนัก 

สป.สป รับทราบรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน 

จบช.บันทึกบัญชี (โปรแกรมบญัชี Win speed) 

จบ 

ใช้ระบบตั๋วท่ีเหลือส่งเวียน

เจ้าหน้าท่ีในพลัดต่อไป 

มาตรการควบคุมเสริม 

จสถ. หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสถานท่ี 

จกง. หมายถึง เจ้าหน้าที่การเงิน 

จบช. หมายถึง เจ้าหน้าที่บัญช ี



๑๖ 
 

 จากตัวอย่างกระบวนการปฏิบัติงานผังขั้นตอนการจัดเก็บค่ารถผ่านท่า สะพานปลาสมุทรปราการ  

จะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการนี้  คือการส่งเงินคลาดเคลื่อน จากการขายตั๋ว

ค่าธรรมเนียมรถผ่านท่า จึงต้องมีมาตรการควบคุมเสริม โดยใช้ระบบตั๋วที่เหลือ ส่งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในพลัด

ต่อไปเพื ่อความต่อเนื ่อง และโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที ่ในช่วงปฏิบัติงาน และลดความคลาดเคลื ่อน 

ในการนำส่งเงิน จากกระบวนการปฏิบัติงานจะเห็นได้ว่ามีมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยใช้ระบบตั๋วที่เหลือ 

จึงนำมาเก็บเป็นข้อมูลองค์ความรู้ขององค์การสะพานปลา และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ (ผลการดำเนินการด้านต่างๆ)  

๑.อสป.มีนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการองค์ความรู้ 

๒.พนักงานอสป.มีความตระหนัก เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้ 

๓.อสป.มีกระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

๔.อสป.มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือการจัดการองค์ความรู้ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 

อสป.ได้ในอนาคต  

โครงการจดัการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๓ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) เป็นการนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์การให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการเพ่ือถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ไปยังบุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร 
จากเหตุผลดังกล่าว องค์การสะพานปลาจึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาความรู้ภายในหน่วยงาน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
โดยสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านจัดการความรู้ 

๓.  เป้าหมายโครงการ 
            ผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้ที่องค์กรดำเนินการ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและแนวโน้มที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ ของการจัดการความรู้ และ
สามารถต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร 

๔.  ระยะเวลาดำเนินการ 
   ดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๕.  งบประมาณ 
   ไม่มี (ดำเนินการภายในหน่วยงาน) 
 
 



๑๗ 
 

๖.  สถานที่ดำเนินการ 
   องค์การสะพานปลา 

๗.  รายละเอียดโครงการ 
   ๑.  จัดเตรียมข้อมูล /ศึกษา/เรียนรู้ 

๒.  จัดทำคู่มือระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ KMs  
๓.  ประชาสัมพันธ์ระบบการจัดการความรู้ออนไลน ์KMs เผยแพร่คู่มือและวิธีการใช้ระบบ KMs 
๔.  กำหนด Cop (ชุมชนแห่งการเรียนรู้) ตามกระบวนการทำงาน 
๕.  เริ่มเผยแพร่องค์ความรู้  KMs 

 

๘.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   เกิดการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ขององค์การสะพานปลา และบุคลากรสามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในองค์การต่อไป 

๙.  การบริหารจัดการ ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

๑๐  แผนการดำเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ กิจกรรม 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ จัดเตรียมข้อมูล /ศึกษา/เรียนรู้             

๒ จัดทำคู่มือระบบการจัดการความรู้

ออนไลน์ KMs 

            

๓ ประชาสัมพันธ์ระบบการจัดการความรู้

ออนไลน์ KMs เผยแพร่คู่มือและ

วิธีการใช้ระบบ KMs 

            

๔ กำหนด Cop (ชุมชนแห่งการเรียนรู้) 

ตามกระบวนการทำงาน  

            

๕ เริ่มเผยแพร่องค์ความรู้  KMs             



๑๘ 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 


