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ระวงัจะตก “หลุมดํา KM”



KV KS KA

สวนหัว สวนตา
มองวากําลังจะไปทางไหน

ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร”

Knowledge
Vision Knowledge

Sharing

สวนกลางลําตัว สวนทีเ่ปน “หัวใจ” ใหความสําคัญกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

Knowledge
Assets

สวนหาง สรางคลังความรู
เชื่อมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT
“สะบัดหาง” สรางพลังจาก CoPs

Knowledge
Practitioners

“คุณกจิ”

Knowledge 
Facilitators

“คุณอาํนวย”

CKO
“คุณเอือ้”

Chief
Knowledge
Officer

KM  โมเดล
“ปลาทู”
และ

“ผูแสดงนํา”







ผูบริหาร/คุณเอือ้/CKO คุณกิจ (K. Workers)

ไมใฝรู ไมใฝพัฒนา 

หวงวิชา 

อัตตาสูง (เกงแลว)

หมดแรง หมดใจ 

เชือ่มกับนายไมได

1.ไมเหน็คุณคา

2.บาอํานาจ

3.ขาดอิทธิบาทสี่

4.ไมมีคุณอํานวย

คุณอํานวย (K. Facilitator)

ไมเขาใจบทบาท





เปาหมายอยูที่เปาหมายอยูที่

งานงาน
ไมใชเพราะตองการไมใชเพราะตองการ

KMKM



Vision/ Mission

หัวปลา (KV)

ปจจัย/ประเด็น 1 ปจจัย/ประเด็น 2 ปจจัย/ประเด็น 3

ประเด็น 
2A

ประเด็น 
2B

ประเด็น 
2C

KV1                   KV2                    KV3

แผนก

ฝาย

องคกร

“หัวปลา” ตองสอดคลอง 
เชื่อมโยงกับ “ภาพใหญ”



““หัวปลาหัวปลา””  โรงเรียนบอไรวิทยาคมโรงเรียนบอไรวิทยาคม  
2525--26 26 สส..คค.. 25492549

1. ระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน
2. การวัดผลตามสภาพจริง
3. การสงเสริมคุณธรรมในนักเรียน
4. การนํา ICT มาใชในการเรียนการสอน
5. การวิจัยในชั้นเรียน



ตัวอยางตัวอยาง  ““หัวปลาหัวปลา””  ของสาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีของสาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
1919--20 20 มกราคมมกราคม  25502550

1. การจัดเตรียมขอมูลประกอบการวินิจฉัยของ ครม. 
ที่ถูกตองและทันสมัย (Accurate & Update)

2. การนําเสนอขอมูลประกอบการวินิจฉัยของ ครม.
ที่มีคุณภาพ

3. การใหบริการขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ตได
อยางมีประสิทธภิาพ

4. การใหบริการขอมูลขาวสารทีน่อกเหนือจากทาง
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธภิาพ







เสนทางเสนทาง  KMKM
ทางมืด VS. ทางสวาง

1.เขาใจ“แกนแท"

2.แนวแนที่จะ “ทาํ“

3.นํากลับมาแชร 

4.แกไขปรับปรุง

1.มัวแตถกเถียงกันเรื่อง 
"นิยามความหมาย"

2.ทาํใหไดออกมาเปน
ขั้นตอน (ที่ตายตัว)

3.สอนใหคนเดินตาม 

4.พยายามทีจ่ะควบคุม





•

•

1.

•

•

•

•

•

1.

•

•

•

ประเดน็
คําแนะนํา

“ “

“ “

Explicit
Knowledge

คลังความรูคลังความรู ( (KAKA) ) ที่ดีควรมีทั้งที่ดีควรมีทั้ง  33  สวนสวน

1 2 3

แหลงขอมูล
บุคคลอางอิง

Tacit 
Knowledge

+ +- Story
- Case
- Tips

การถอด
บทเรียนทีไ่ด

เรื่องเลา หรือ
คําพดูที่เราใจ

โทร. ...

References

http://connect.bpweb.bp.com/Cv/D1/D66/C82396.doc
http://connect.bpweb.bp.com/Sound/D1/D66/S82396.wav


ตัวอยางตัวอยาง  ““คลังความรูคลังความรู””  ของของ  กฟผกฟผ..



ตัวอยางตัวอยาง  KAKA  ของของ  AIDS ProgramAIDS Program



http://gotoknow.org
 ตัวอยางการสราง KA บน...

ฟรี! สรางบล็อกพรอมชื่อลิงคสวนตัว เชน    
http://YourBlog.GotoKnow.org



http://beyondKM.gotoknow.org

ชื่อบล็อก

ชื่อบันทึก

เจาของบล็อก





Desired State of KM

เปาหมาย

ยุทธศาสตร

KM Strategies

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

Action Plans
(6-step model)

KM กลุม/เครือขาย
• แลกเปลี่ยน Tacit 
• พัฒนา “คุณอํานวย”
• สราง CoPs

KM เชิงองคกร
• โยงยทุธศาสตร
• จัดทําแผน / กําหนด KPI
• ใชการประเมิน

KM ปจเจก / ใจ
• เริ่มจากเรื่องที่สนใจ
• สรางแรงบันดาลใจ
• ดสูิ่งที่กํากับอยูในใจ

(Mindset, Mental Model)กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรยีนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรยีมการและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรยีนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรยีมการและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

KM 3 รูปแบบในประเทศไทย

การจัดการความรู
(Explicit Knowledge)

การจัดการความรูสึก
(Tacit Knowledge)

การจัดการความรูสึกตัว
(Mental Model)



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ

การรับรูการรับรู
(จิตสํานึก

 ผลลพัธผลลพัธ

พฤติกรรม
การกระทํารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

““สิ่งทีก่ํากับอยูในใจสิ่งทีก่ํากับอยูในใจ””
มีผลตอ “การรับรูการรับรู””  ของเราของเรา 

การรบัรูนี้มาจาก ...การเห็น ...การไดยิน 
...การไดกลิ่น ...การลิ้มรส ...การสมัผัส

ความคิดความคิด

““ของเราของเรา””

ผานผาน

(ดัดแปลงจากโมเดลการรับรูของ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)



เห็นรูปเดียวกนั แตตคีวามแตกตางกันไป !!



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ

ความคิด
จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

 ผลลัพธ

พฤติกรรม
การกระทํา

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

การตคีวามการตคีวาม  การใหความหมายการใหความหมาย
เปนการใชขอมูลใน “อดีต”
ที่มาจาก “ประสบการณ”

มาจาก “สญัญา” (ความจํา)
และขอมูลที่มาจาก “จิตใตสํานึก”

การบันทึกขอมูล
(ดัดแปลงจากโมเดลการรับรูของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)



จิตสํานึก (Conscious)

จิตใตสํานึก (Subconscious)



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ

(ความคิด)
การรับรู
จิตสํานึก

 ผลลัพธ

พฤติกรรม
การกระทํา

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล
จิตใตสํานึก

(ประสบการณ) สรางวงจรเสริมแรง

สรางวงจรเสริมแรง

การบันทึกขอมูล

โลกตะวันตกสอนใหโลกตะวันตกสอนให  Reprogram Reprogram จิตใตสํานึกจิตใตสํานึก

(ดัดแปลงจากโมเดลการรับรูของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ ความคดิ

จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

สติสติ
พฤติกรรม
การกระทํา

 ผลลพัธ
โลกตะวันออกสอนใหโลกตะวันออกสอนให  ““ฝกสติฝกสติ””

การบันทึกขอมูล

ความระลึกรูความระลึกรู
((รูกายรูกาย  รูใจรูใจ  อยูกับปจจบุันอยูกับปจจบุัน))

(ดัดแปลงจากโมเดลการรับรูของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)

GrowingGrowing--old vs. Growingold vs. Growing--upup



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ ความคดิ

จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

ประสาทสัมผัสที่หก “ใจ”
(ความรัก ความเมตตา)

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

การบันทึกขอมูล

สายตรง
ไมผาน
ตีความ

เมตตาเมตตา

พฤติกรรม
การกระทํา

 ผลลัพธ

(ดัดแปลงจากโมเดลการรับรูของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)



... มนุษยชาติเปนสวนหนึ่งของทั้งหมด ที่พวก
เราเรียกวา “จักรวาล” สวนเสี้ยวนั้นถูกจํากัด
ดวยกาลและสถานที่ เรารับรูตัวตน ความคิด
และความรูสึก เปนดังบางสิ่งบางอยางแยกตัว
ออกจากสวนที่เหลือ - ซึ่งก็คือมายาการหนึ่งของ
จิตสํานึกนั่นเอง 

มายาการนี้เปนดังที่คุมขังซึ่งขีดวงจํากัดเรา
ไวแตเพียงความตองการสวนตัวและความพึงใจ
ของผูคนรอบขางเพียงไมกี่คน หนาที่ของเราคือ 
การปลดปลอยตัวเองออกจากพันธนาการนี้ 
ดวยการขยายขอบเขตความรักความเมตตา ให
ครอบคลุม ไปถึงสรรพชีวิตทั้งปวงตลอดจน
สรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาต.ิ... Love Love vsvs LawLaw

ถาคนมีความรักถาคนมีความรัก  ความเมตตาความเมตตา  กฎเกณฑตางๆกฎเกณฑตางๆ  ก็จะดอยคาลงก็จะดอยคาลง



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ ความคดิ

จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

ประสาทสัมผัสที่หก “ใจ”
(ความรัก ความเมตตา)

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

จิตเหนอืสํานึก
การหยั่งรู

สายตรง 
ไมผานการตีความ

สมาธิสมาธิ
พฤติกรรม
การกระทํา

 ผลลัพธ
ความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิต

สัมมาสัมมา

การบันทึกขอมูล



จิตใตนึก
(ประสบการณ)

จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตเหนอืสํานึก
(การหยัง่รู)

instinctinstinct

intellectintellect

intuitionintuition

สัญชาตญาณ 
เปนการ “เขารหัส”
ฝงอยูใน DNA

ปรีชาญาณ 
เปนการ “เขาใจ”

ใชสมองใชความคิด

ปญญาญาณ 
เปนการ “เขาถึง”
เปนเรื่องของจิตใจ

Body Body functions spontaneouslyfunctions spontaneously

Head, MindHead, Mind

Heart, BeingHeart, Being

We are humanWe are human

We are no longer animalWe are no longer animal

We are animalWe are animal

ชีวิตที่สมบูรณและสมดุลชีวิตที่สมบูรณและสมดุล  คือคือ
การกาวไปบนบันไดสามขั้นนี้การกาวไปบนบันไดสามขั้นนี้

Subconscious

Conscious

Superconscious



Desired State of KM

เปาหมาย

ยุทธศาสตร

KM Strategies

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

Action Plans
(6-step model)

KM กลุม/เครือขาย
• แลกเปลี่ยน Tacit 
• พัฒนา “คุณอํานวย”
• สราง CoPs

KM เชิงองคกร
• โยงยทุธศาสตร
• จัดทําแผน / กําหนด KPI
• ใชการประเมิน

KM ปจเจก / ใจ
• เริ่มจากเรื่องที่สนใจ
• สรางแรงบันดาลใจ
• ดสูิ่งที่กํากับอยูในใจ

(Mindset, Mental Model)กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรยีนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรยีมการและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรยีนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรยีมการและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

KM 3 รูปแบบในประเทศไทยตองมีทั้งสามวงจึงจะเปน LO



สรางสราง  ““ใจใจ””

สรางสราง  ““ปจจัยปจจัย””

สรางสราง  ““วิสัยทัศนวิสัยทัศน””

Passion, People

Process, Infrastructure, Management

Purpose, Direction,
Shared Vision,
Leadership

บันไดสามขัน้บันไดสามขัน้
สูการเปนสูการเปน  LOLO

(องคกรแหงการเรยีนรู)



KM KM เปนเปน  
““เครื่องมอืเครื่องมอื””
บริหารบริหาร  
ชนิดหนึ่งชนิดหนึ่ง  

ตองเลือกใชตองเลือกใช
ใหเหมาะกับใหเหมาะกับ
สถานการณสถานการณ



ตองรูจักตองรูจัก  ““ปรับเครื่องมือปรับเครื่องมือ””  ใหเขากับบริบทใหเขากับบริบท



แนะนําหนังสือแนะนําหนังสือ  KM KM ที่เนนที่เนน  ““ภาคปฏิบตัิภาคปฏิบตัิ””

New

ศ.นพ.วิจารณ พานิช

100 บาท 80 บาท200 บาท
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	ตัวอย่าง KA ของ AIDS Program
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