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องคการแหงการเรียนรู & การจัดการความรู

วิจารณ พานิช
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)

www.kmi.or.th
http://thaikm.gotoknow.org

ภาคปฏิบัติ

บรรยายในหลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” รุนที่ ๔   สถาบันพระปกเกลา   ๑๔ พค. ๔๘

สู
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นิยาม
• สังคมแหงการ
เรียนรู  สังคมเรียนรู

• องคการเรียนรู
• ชุมชนเรียนรู
• บุคคลเรียนรู

• สังคมที่มีความรูเปน
ฐาน

• กิจกรรมที่ มี/ใช 
ความรูเปนฐาน

ม,ี ใช & สราง ค. ใน
กิจกรรม / กิจการ ของตน



3

สัมมาทิฐิ
• เราไมไดอยูในสูญญากาศ  แตอยูในสภาพแวดลอม 
ทีเ่ปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

• มีทั้งวิกฤต และ โอกาส  มิตรและศัตรู อยูขางหนา  
• วิกฤตคือโอกาส  มิตรคือศัตรู
• อนิจจัง  อนัตตา  ความเปนพลวัต ความไม
แนนอน จึงตองเรียนรู

เตรียมพรอม  ไมประมาท 
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• การศึกษา
• เนนปริยัติ
• เนนปจเจก
• เนนแขงขัน แยงชิง
• เนน Explicit K 

การเรียนรู
• การเรียนรูจากการปฏิบัติ
• เรียนรูรวมกัน ลปรร.
• เนนรวมมอื
• เรียนรูจากภายนอก & ภายใน 
• เรียนรูตลอดชีวิต

ทั้ง Tacit & Explicit K

จัดการความรู
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ทักษะเพือ่การเรียนรู
• ทักษะในการรวมกลุม เพื่อ ลปรร. เอา 
เปาหมาย/ความฝน/จินตนาการ  ขอสงสัย  
ความสําเร็จ/ผลงาน  ปญหา  โจทย  ฯลฯ มา
ถกกัน --- CoP / Team Learning

• ทักษะในการฟง --- Deep Listening : ฟงใจ  
ฟงหวั  ฟงมือ  ฟงกระบวนทัศน --- Mental 
Models
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ทักษะเพือ่การเรียนรู (2)
• ทักษะในการใชเครื่องมืออํานวยความสะดวก
ตอการ ลปรร. --- พื้นที่จริง & พื้นที่เสมือน

• ทักษะในการคิดเชิงระบบ --- เห็นความ
เชื่อมโยง  เห็นความเปนทั้งหมด  เห็นตั้งแต
ขาวถึงดํา  เหน็การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว / 
เปนพลวัต – Systems Thinking / Dynamic 
Thinking
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LO ในหลายมุมมอง
• Peter Senge
• ความมั่นคงขององคการ
• ความรู
• วฒันธรรม
• การพัฒนาคน
• หลากหลายหลอมรวมเปนหนึ่ง
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The Fifth Discipline : Peter Senge
• Systems Thinking
• Personal Mastery
• Mental Models
• Building Shared Vision
• Team Learning
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ความมัน่คงขององคการ
• สามารถดํารงอยูในสถานการณที่ไมแนนอน 
พลิกผัน
• เปนที่ยอมรับของทุกฝาย  ชื่อเสียงดี
• แขงขันได 
• มีความสามารถในการปรับตัว
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ความรูขององคการ

• สรางความรูขึ้นใชเอง
• ดูดซับ ค. ภายนอกมาปรับใหเปนของ
ตนเอง
• มี “ชุด ค.” ของตนเอง เพื่อการใชงาน
• ไมใชชุดความรูของผูอื่น
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หลกั ๗ ประการ
๑. สราง ค. ขึ้นใชเอง
๒. รวมกันสราง
๓. สรางโดยการตอยอด
๔. สรางจากการทํางานรวมกัน
๕. สรางโดยใชพลังความแตกตาง
๖. สรางแลวสรางอีก
๗. ใชพลัง “ไอที”
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วัฒนธรรมองคการ
• เปด
• เนนความสมัพันธแนวราบ
• ทะลายกําแพง
• สื่อสารรอบทิศ
• แบงปน ค.
• “ผูนํา”
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การพฒันาคน
• บูรณาการอยูกับงาน
• เนน การเรียนรู (Learning) ไมใช การ
ฝกอบรม (Training)

• เรียนรูโดยการสราง > เสพ
Producer Mode > Consumer Mode

• เนนการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ
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หลากหลายมุมมอง
• เชิงทฤษฎี
• ความมั่นคง
• ความรู
• วัฒนธรรม
• การพัฒนาคน

หลอมรวม
เปน
เนื้อ
เดียว
กัน

ปฏิบัติ

มี
การจัดการ
อยาง

เปนระบบ / เชิงระบบ

การจัดการใหเกิดองคการแหงการเรียนรู
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วิธีพฒันาสู LO : หลกัการ
• เริ่มจาก “ของดีมอียู”
• ดําเนินการเปนเนื้อเดียวกันกับงานหลัก/ประจํา
• เปาระยะยาว ๑๐ ป  สูการปรับโครงสราง  ปรับ
วฒันธรรม
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เริ่มจาก “ของดีมอียู”
• IC – Intellectual Capital เพื่อการบรรลุ ปณิธาน
ความมุงมั่น (Purpose), Shared Vision

• กําหนด P / SV ใหชัด  แลวเสาะหา IC มาตอยอด
- IC ภายใน
- IC ภายนอก
- IC ทีย่ังไมมี  

IC
• ผลการปฏิบัติ ความสําเร็จ

• ผูปฏิบัติ
• ค. จากการปฏบิัติ
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ดําเนินการเปนเนื้อเดียวกับงาน

เจาของ ลูกคา
พนักงาน เรียนรู

LO KM HRD

IT CM OD CRM

ง า นประจํา
EffectivenessResponsivenessInnovationCompetencyEfficiency

“หัวปลา”
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เปาหมายระยะยาว
• ๑๐ ป
• ตอเนื่อง
• ทั้งองคการ
• เปลี่ยนโครงสราง
• เปลี่ยนวัฒนธรรม

มีโครงสราง
การจัดการ
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วิธีดําเนินการ
• ตั้งคณะทาํงาน / กรรมการ
• จัดตลาดนัดความรู นําผลสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  
สกัดขุมความรู (K Assets) สังเคราะหเปน          
แกนความรู (Core Competence)

• อาจใชเครื่องมือ ธารปญญา เพื่อนําไปสู การ ลปรร. 
ทีท่รงพลัง

• มีการบันทึก เผยแพร ขุม / แกน ค.
• หมุน เกลยีว ค.
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คณะทํางาน/กรรมการ จค.
• SVP ประธาน
• กรรมการ : “คุณเอื้อ” “คุณอํานวย” “คุณกิจ” ไอที  

HRD   OD
• กรรมการและเลขานุการ ที่มีไฟ  มีมนุษยสัมพันธ  มี
การจัดการ

• หนาที่สราง ownership ตอ “หัวปลา” & จัดการ
ระบบ

องคประกอบ & หนาที่
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คณะทํางาน/กรรมการ จค.
• ศึกษา ทําความเขาใจ  ดูงานในองคกรตัวอยาง
• หาที่ปรึกษา
• ยกรางระบบ  ขายความคดิ  ใหพนักงานเปนเจาของ “หัวปลา”

/ ระบบ LO & KM
• เสาะหาตัวอยางความสําเร็จ ใน/นอก องคกร ตามเปาหมาย 

“หัวปลา”
• นํามาจดัตลาดนดัความรู   มีวิทยากร จค. : เพื่อเรียนรู จค., 
สรางความเปนเจาของ “หัวปลา”, เริ่มตน จค.

เริ่มตนทํางานโดย
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คณะทํางาน/กรรมการ จค.
• การเริ่มตน KM/LO
• การเปลี่ยนวัฒนธรรม
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง
• การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานประจําวัน
• การจัดมหกรรม ลปรร.
• การพัฒนาบุคลากร
• ระบบ IT ที่ชวยหนุนการ ลปรร. ในงานประจํา

กําหนดยุทธศาสตร
และ milestones

สราง synergy
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ตลาดนัดความรู
• เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
• เอา ค. ในความสาํเร็จ มา ลปรร.
• สกัด ขุมความรู (K Assets) บนัทึก & คนได
• สังเคราะหเปน “แกนความรู” (Core Competence)  
บนัทกึ & คนได  ใชตอ

• อาจสังเคราะหเปน “ตารางแหงอิสรภาพ” (Self-
Assessment Table) เพื่อใชประเมินตนเอง

• นําไปสู “ธารปญญา” (River Diagram) และ บนัไดแหง
การ ลปรร. (Ladder Diagram)  สําหรับใชจับคู ลปรร.
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“พัฒนาขีดความสามารถในการสงเสริมเกษตรกรใหมีอาชีพทีม่ั่นคงและพึ่งตนเองได”

7. สารสนเทศเพือ่เกษตรกร

6. การสงเสริมเทคโนโลยีการผลติและ
การจัดการสินคาเกษตร

5. การพฒันากลุม/องคกรและเครือขาย
เกษตรกร

4. การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร

3. การจดัทําแผนพฒันาการเกษตรระดับ
ตําบล

2. การทาํงานกับชุมชน
1. การศกึษาพื้นที่และชุมชน

54321(ปจจัย/องคประกอบ)
ระดบัระดบัระดบัระดบัระดบัสมรรถนะหลัก
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มีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการถายทอด
เทคโนโลย ีตลอดจนมีการ
รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ
ถายทอดเทคโนโลยี

มีการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยตีาม
แผนการถายทอด โดยเนนกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม รวมทั้งสราง
บรรยากาศ และสรางสัมพันธภาพที่ดีใน
ระหวางการถายทอด

มีการจัดการแผนการถายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชน
และเกษตรกร ตลอดจน
ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการถายทอดเทคโนโลยี

มีเปาหมายในการใหบริการ เผยแพร 
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ที่สอดคลองกับความตองการและ
ศักยภาพในพื้นที่และชุมชน

มีการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล 
ศักยภาพ และความตองการของ
ชุมชน และเกษตรกรนํามา
วิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการ
ถายทอดเทคโนโลยี

4. การถายทอด
เทคโนโลย ีการเกษตร
สูเกษตรกร

มีแผนพฒันาการเกษตรระดับ
ตําบลที่จัดทําตามกระบวนการ
แบบมีสวนรวม และมีการ
บริหาร
แผนตามกระบวนการแบบมี
สวนรวมกับชุมชน และ
หนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ
ในทุกตําบล

มีแผนพฒันาการเกษตรระดับตําบลที่
จัดทําตามกระบวนการแบบมีสวนรวม 
และมีการบริหาร
แผนตามกระบวนการแบบมี                  
สวนรวมกับชุมชน และหนวยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวของไมครบ              
ทุกตําบล

มีการดําเนินงานจดัทําแผนพฒันา
การเกษตรระดับตําบลตาม
กระบวนการแบบมีสวนรวม

มีแผนปฏิบัติงานในการจดัทํา
แผนการพัฒนาการเกษตรระดบั
ตําบล และมีกิจกรรมเตรียม                
ความพรอมเพื่อดําเนินการจดัทํา
แผนตามกระบวนการแบบมี                
สวนรวม

มีแนวทางปฏิบัติในการจดัทํา
แผนการพัฒนาการเกษตรระดบั
ตําบลตามกระบวนการแบบมี               
สวนรวม

3. การจดัทําและการ
บรหิารแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตําบล

มีการเชื่อมโยงและไดรับการ
ยอมรับกระบวนการทํางานกับ
ชุมชนตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
ที่ยึดเกษตรกร/ชุมชนเปน
ศูนยกลางจากหนวยงานภาคอีื่น 
ๆ ที่เกี่ยวของ

มีการพัฒนาองคความรูในการทํางานกับ
ชุมชนที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรตาม
แนวทางการปฏิบัติงานที่ยึดเกษตรกร/
ชุมชนเปนศูนยกลาง                ในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องควบคูไปกับการ
ปฏิบัติงาน

มีการนําขอมูลของเกษตรกรและ
ชุมชนมาวิเคราะหเพื่อสนับสนุน    
ใหชุมชนสามารถดําเนนิกิจกรรม
ตามแนวทางการสงเสริมการเกษตร
ที่ยึดเกษตรกร/ชุมชนเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนา

มีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร ซึ่งสามารถทําหนาที่                       
ในบทบาท
(1) ผูกระตุนใหชุมชนตระหนกั

ถึงสถานการณของชุมชน และ
สถานการณภายนอกที่กระทบ
(2) ผูอํานวยการเรียนรูแสวงหา

ทางเลือกในการแกปญหา
(3) ผูประสานงานในการ

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม              
ของชุมชน

มีแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตรที่สงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรูและ                         
ยึดเกษตรกร/ชุมชนเปนศูนยกลาง     
ในการพัฒนา

2. การทํางานกับ
ชุมชน

มีกิจกรรมที่ทําใหเกิดการ
ทบทวนและพัฒนาองคความรู
ในการศึกษาพื้นที่และชุมชน
อยางตอเนื่องควบคูไปกับการ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่

มีการดําเนินการศึกษาพื้นที่และชุมชน
กอนการดําเนินการสงเสริมการเกษตร
ในทุกพื้นที่                    
และมีบางพื้นที่ที่สามารถเปนตนแบบ
ในการดําเนินการได

มีการดําเนินการศึกษาพื้นที่และ
ชุมชนกอนการดําเนินการสงเสริม
การเกษตรในบางพื้นที่

มีการจัดการและมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการศกึษา
พื้นที่และชุมชนเพื่อสงเสริม  
การเกษตร

มีเอกสารคูมือการศึกษาพื้นที่และ
ชุมชน สําหรับสนับสนุน
เจาหนาที่ในการดําเนินการ

1. การศึกษาพื้นที่
และชมุชน

ระดับ
5

ระดับ
4

ระดับ
3

ระดับ
2

ระดับ
1

สมรรถนะหลัก
(ปจจัย/

องคประกอบ)

“พัฒนาขีดความสามารถในการสงเสริมเกษตรกรใหมีอาชีพทีม่ั่นคงและพึ่งตนเองได”
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มกีารสนับสนนุและ
สงเสริม                      ให
เกษตรกร สามารถรับรู
ขาวสารดานการเกษตร 
และอืน่ๆ  ที่จําเปน เพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาขดี
ความสามารถในอาชีพให
มัน่คง และพึ่งตนเองได
ตอไป

มกีารติดตามประเมนิผลการ
ใหบริการสารสนเทศองคความรู
ดานการเกษตรแกเกษตรกร

มกีารรวบรวมและนําเขาขอมลู     
ดานการเกษตรทุกสาขาเขาสู
สารสนเทศองคความรู    ดาน
การเกษตร เพื่อใหบริการ    แบบ
เบด็เสร็จ และรวดเร็ว   ตามความ
ตองการของเกษตรกรและชุมชน

มกีารนําเทคโนโลยีสารสนเทษมา
ใชในการพัฒนาสารสนเทศองค
ความรูดานการเกษตรในลกัษณะ
ของเวบ็ผานเครือขายอนิเตอรเนต็

มกีารมอบหมายคณะบคุคลหรือ
บุคคลรับผิดชอบในการพัฒนา
สารสนเทศองคความรูดาน
การเกษตร

7. สารสนเทศ
เพื่อเกษตรกร

มกีารเชื่อมโยงเทคโนโลยี
การผลิตใหเหมาะสมกับ
การจัดการสนิคาเกษตร
เปนระบบและพัฒนา  เปน
เครือขายของชุมชน

มกีารประเมนิประสิทธภิาพของ
เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการสินคาเกษตร

มกีารวิเคราะหและประมวลผล
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
สินคาเกษตรรวมกับเกษตรกรและ
ชุมชน

มกีารจัดกระบวนการเรียนรู                     
แกชุมชนและเกษตรกรในดาน
เทคโนโลยีการผลิต และการจดัการ
สินคาเกษตร

มกีารมอบหมายใหมคีณะบคุคล 
หรือบุคคลรับผิดชอบในการ      
จัดระบวนการเรียนรูในดาน 
เทคโนโลยีการผลิต และการจดัการ
สินคาเกษตร

6. การสงเสรมิ
เทคโนโลยกีาร
ผลิต และการ
จัดการสินคา
เกษตร

สามารถเชื่อมโยงเครือขาย
เกษตรกร เพื่อเสริมสราง
ความสามารถของกลุม/
องคกร

มกีารแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ระหวางเจาหนาทีแ่ละองคกร
เกษตรกรเพื่อการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการกลุมให
สอดคลองกับศกัยภาพของกลุม
และสภาพแวดลอมที่เปลีย่นไป

มคีวามสามารถวิเคราะหศกัยภาพ
กลุม

มแีนวทางการพัฒนากลุม/องคกร 
และเครอืขายเกษตรกร

5. การพฒันา
กลุม/องคกรและ
เครือขายเกษตรกร

ระดับ
5

ระดับ
4

ระดับ
3

ระดับ
2

ระดับ
1

สมรรถนะหลัก
(ปจจัย/

องคประกอบ)

“พัฒนาขีดความสามารถในการสงเสริมเกษตรกรใหมีอาชีพทีม่ั่นคงและพึ่งตนเองได”
(ตอ)

Systems & Dynamic Thinking
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องคประกอบที่ 4 : การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกร

ระดับที่ 1 : มีการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล ศักยภาพ และความตองการของชุมชน และเกษตรกร
นํามาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการถายทอดเทคโนโลยี

ระดับที่ 2 : มีเปาหมายในการใหบริการ เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่สอดคลองกับ
ความตองการและศักยภาพในพื้นที่และชุมชน

ระดับที่ 3 : มีการจัดการแผนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
และเกษตรกร ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการถายทอดเทคโนโลยี

ระดับที่ 4 : มีการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีตามแผนการถายทอด โดยเนนกระบวนการเรยีนรู
แบบมีสวนรวม รวมทั้งสรางบรรยากาศ และสรางสัมพันธภาพที่ดีในระหวางการถายทอด

ระดับที่ 5 : มีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนมีการ
รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการถายทอดเทคโนโลยี



28

องคประกอบที่ 7 : สารสนเทศเพื่อเกษตรกร 

ระดับที่ 1 : มีการมอบหมายคณะบุคคลหรือบุคคลรับผิดชอบในการพัฒนาสารสนเทศองคความรู
ดานการเกษตร

ระดับที่ 2 : มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาสารสนเทศองคความรูดานการเกษตร
ในลักษณะของเว็บผานเครือขายอินเตอรเน็ต

ระดับที่ 3 : มีการรวบรวมและนําเขาขอมูลดานการเกษตรทุกสาขาเขาสูสารสนเทศองคความรู
ดานการเกษตร เพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ และรวดเร็ว ตามความตองการของเกษตรกร
และชุมชน

ระดับที่ 4 : มีการติดตามประเมินผลการใหบริการสารสนเทศองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกร
ระดับที่ 5 : มีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกร สามารถรับรูขาวสารดานการเกษตร และอื่น ๆ 

ที่จําเปน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาขีดความสามารถในอาชีพใหมั่นคง และพึ่งตนเองได ตอไป
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Click on the practice text to see who you can share with

ธารปญญา ขีดความสามารถในการดูแล ผป. เบาหวาน 12 รพ.
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ปลาปาก
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Click on the practice text to see who you can share with

ธารปญญา ขีดความสามารถในการดูแล ผป. เบาหวาน 12 รพ.
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บันไดแหงการ ลปรร. ขีดความสามารถในการดูแล ผป. เบาหวาน 12 รพ.

Something 
to share

Something 
to learn

GAP

Target minus current level43210

ระยอง1

ชมุพวง ธาตุพนมเปาโล2

มหาราชโคราช 
พุทธชนิราชระโนด3

สมเดจ็ สกลนคร4

ศักยภาพของ
เจาหนาที่เทพธารินทร5LEVEL
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จากตลาดนัดความรู สู CoP
• ตลาดนัด ค. ดาน ... CoP ดาน ...
• สงเสริม CoP (Community of Practice)

- รางวัล
- events
- สรุป ขมุ/แกนความรู ใน ๑ เดือน
- ฯลฯ
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วงจรประยุกตการจัดการความรู

การเรียนรู วัดผล ยกยอง & รางวัล

กระบวนการ       
& เครื่องมือ สื่อสาร เปลี่ยนแปลง &

พฤติกรรม
123

654

“หัวปลา”

สภาพที่อยากเปน

(เกี่ยวกับ จค.)

Robert J Osterhoff, 25 Aug. 2004

Xerox - Bob - TPI Model
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ใหอสิระในการดําเนินการ

เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค

Xerox - Bob - TPI Model
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ใชโมเดล “ปลาตะเพียน”

มุงสูทิศทางเดียวกัน

อิสระในการดําเนินการ

แตมีเปาหมายเดียวกัน
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Knowledge Assets
สวนหาง สรางคลังความรู
เชื่อมโยงเครอืขาย ประยกุตใช ICT
“สะบัดหาง” สรางพลังจาก CoPs

Knowledge Sharing
สวนกลางลาํตัว สวนที่เปน “หัวใจ”
ใหความสาํคญักบัการแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ชวยเหลอื เกือ้กลูซึ่งกันและกนั (Share & Learn)

Knowledge Vision
สวนหัว สวนตา
มองวากําลังจะไปทางไหน
ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร”

Model “ปลาทู” “คุณอํานวย”
Knowledge 
Facilitator

K Practitioner“คุณกิจ”

“คุณเอื้อ”
CKO
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จดบันทึก & คนได, ลปรร. ได
• สกัด explicit k จาก tacit k
• จดบันทึก tacit k ในรูป “ขุม ค.”

......................

......................
......................
......................

..................

ผูเลา/แหลง
สถานที่ติดตอ   

บันทึกเสียง  วิดีโอ

เรื่องเลาขุม ค. ดาน ....
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ความรูภายนอก

เลือกควา

แลกเปลี่ยนเรียนรู
ยกระดับความรู

คลังความรู
คน

ใช

จัดเก็บ จัดระบบ ปรบัปรุง

กําหนด
เปาหมายของ

งาน

บรรลุเปาหมาย
ของงาน

วัด

ผังแสดงองคประกอบของการจัดการความรู

Tools/ICT คน
วัฒนธรรม

คน
องคการ
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Tacit

Tacit
ExternalizationSocialization

Internalization Combination

จค. โดยหมนุ “เกลียวความรู”

Explicit

Explicit

ยกระดับ
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เคลื่อนความรูขามแดน

S E
CI

Top
Middle

Front line

Inter-departmental

คน คน อาวุโส เยาว
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ขามแดนความรูในองคกร “พหุบถ”

ฐานความรู

Project 
Team

งานหลัก

CAS
IPO
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What is KM?
• APQC : Systematic approaches to help information & K emerge 

& flow to the right people at the right time to create value.
• Nonaka : The tacit and explicit K framework for a dynamic 

human process of justifying personal belief toward the truth.
• Karl-Erik Sveiby : The art of creating commercial value 

from intangible assets.
• IBM : A set of practices that allows/enables organization to better 

create, understand and utilize what they know. 
• McKinsey : To enhance performance through a purposeful 

and systematic approach to the creation, development and 
application K to the value-creating processes of an organization.

Buckman, 2004, p. 17-18.
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การจัดการความรูเปนทักษะ  ไมใช
ความรูเชิงทฤษฎี

ไมทํา ไมรู

ฟงการบรรยาย ทําไมเปน
คนระดับลางผานการฝก ทําได  อธิบายไมได
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จค. ที่แท

เปน จค. เพื่อ/ของ/โดย ผูปฏิบัติงานรวมกัน
demand-side KM  90%

supply-side KM  10%
ผูอํานวยความสะดวก
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ความรู 2 ยุค
ยุคที่ 1

• โดยนักวิชาการ
• เนนเหตุผล พิสูจนได  
เปนวิทยาศาสตร

• ค. เฉพาะสาขา
• เนน explicit K

ยุคที่ 2
• โดยผูปฏิบัติ
• เนนประสบการณตรง
เนนผลลัพธที่งาน คน

• ค. บูรณาการ
• เนน tacit K

เสริมกัน
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ความรู 2 ประเภท
ค. ในคน

Tacit K
อยูในสมองคน  เชื่อมโยงกับ

ประสบการณ ความเชื่อ 
คานิยม ไมสามารถถายทอด

ออกมาไดทั้งหมด               
context - specific 

ค. ในกระดาษ
Explicit/Codified K

อยูในตํารา เอกสาร   วารสาร 
คูมอื คําอธบิาย  วีซีดี  

คอมพิวเตอร     อนิเทอรเน็ต 
ฐานขอมลู. context - free

ตองรูจักใช ค. ทั้งสองประเภท อยางสมดุล ค. เปนทั้ง TK & EK
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การทํางานแนว เกา - ใหม
• ทําผลงาน
• เอาหนวยตนเปนหลัก
• พลังหลัก : คน
• แรงขับเคลื่อนหลัก : 
ขอมูล สารสนเทศ

• ใชความรู 
• ฐานอิง : กฎระเบยีบ
• เรียนรูนอกงาน

• ทําผลสัมฤทธิ ์ผลกระทบ
• ความรวมมือระหวางหนวย

• ปฏิสัมพนัธระหวางคน
• ความรู : Explicit

Tacit
• ใช & สราง +
• ความรู
• รร. ในงาน, รร. รวมกัน

สรางคน
มีความรู
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การบริหารงานแนวเกา - ใหม
• ใชทฤษฎี IPO
• มีความชัดเจน
• เนนที่คน

• วัดที่ผลงาน

• ใชทฤษฎี CAS
• ไมชัด + ชัด
• คน + ความ

สมัพันธ
• BSC
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การศึกษากับการจัดการความรู
• เนน ค. ในกระดาษ
• เนนการ รร. ปจเจก
• แยกจากงาน&ชีวิต
• เนนแขงขัน
• กดขี่

• เนน ค. ในคน
• เนน รร. รวมกัน
• ผูกกับงาน&ชีวิต
• เนนรวมมือ
• ปลดปลอย
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ความรู 5 กลุม
Artifacts วัตถุ  เครื่องหอหุม
Skills  ทักษะ
Heuristics  กฎแหงสามัญสํานกึ
Experience ประสบการณ
Natural  Talent  พรสวรรค

Snowden, 23 May 03
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Guiding Principles for the K Economy
• K-based strategies begin with strategy, not K.
• K-based strategies aren’t strategies unless you can 

link them to traditional measures of performance.
• Executing a K-based strategy is not about managing 

K; it’s about nurturing people with K.
• Organizations leverage K through networks of people 

who collaborate -- not through networks of 
technology that interconnect.
• People networks leverage K through organizational 
“pull” rather than centralized information “push”. 

Manville & Foote, 1966 cited in Buckman, 2004, p. 37-38.
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การจัดการความรู
identify, capture, discover, do site visit, 
benchmark, find best practice, assess, 
validate, select, analyze, screen, discard, 
distill, create, adopt, adapt, modify,  
apply /exploit, share, externalize, 
internalize, combine, transfer, 
synthesize, leverage, categorize, store, 
disseminate, retrieve, select
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Principles for Successful K Sharing
• Focus on the most critical need of the org. Your systems 

should support your strategy.
• Build trust by emphasizing fundamental                 

virtues rather than values.
• Share K & BPs.
• Solve customer problems rapidly.
• Allow associates to solve the problems they encounter 

without interference by management.
• Inject customer feedback into the new product 

development process.
Robert H Buckman, 2004, p. viii - ix
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Ideal K Sharing System
• Reduce the number of transmission to one so as to 

achieve the least distortion of the K transmitted.
• Give everyone access to K.
• Let everyone enter K.
• Make sure the system works whenever and 

wherever anyone wants to use it.
• Make the system easy to use.
• Allow communication in any language.

Robert H Buckman, 2004, p. 7-8.



55

Barriers to KS
• No recognition / reward for sharing K
• People are competitive & believe that K increases 

their power
• No vehicle for storing & categorizing K, or the 

existing vehicle is difficult to use
• They don’t know anyone who would be interested 

in what they know
• They don’t share K because they are not aware of 

what they know Drummond-Hay & Saidel. In : Goldsmith, Morgan & Org. 
Leading Organizational Learning : Harnessing the Power of 
Knowledge, 2004, p. 293-295.
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การจัดการความรู 3 ยุค
• Pre-SECI : Information Mgt

Technology supports human decision making
• SECI : K is tacit or Explicit

Conversion T - E
Linked to Business Process Re-engineering
Maximize Efficiency

• Post-SECI : K not wholly T or E
JIT KM
Focus on Effectiveness
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สคส. สงความสขุ ปใหม 2548 ดวย 
ปฏิบถ 15 แหงการจัดการความรู

การจดัการความรู ตองการการปฏิบัติและการคิดที่ 
"ทวนกระแส" หรือ สวนทาง กับ"กระแสหลกั" โดยที่ใน
ขณะเดียวกัน ก็ไมปฏิเสธกระแสหลกัเสียทั้งหมด

ปฏิบถ 15 คือ การปฏิบัติสวนทาง หรือกลับทาง 15 
ประการ เสนอเปนของขวัญปใหมแก "กวนคณุกจิ" (CoP) 
จดัการความรูทุกทาน

วิจารณ พานิช
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ปฏบิถแหง จค.
ปฏิปทา ทั่วไป ปฏิปทา จค.

• คิดจากเหตไุปหาผล • คิดจากผลไปหาเหตุ
• เริ่มจาก “ทุกข” ปญหา • เริ่มจาก “สุข” ความสําเร็จ
• ปฏิบัติ จากฐานความคิดแบบ
เสนตรง ระนาบเดียว

• ปฏิบัติ จากฐานความคิดที่ไม
เปนเสนตรง  ซับซอน  หลายมติิ

• ความคิด นาํความคดิ  
intellectual exercise

• ปฏิบัตนิําความคิด  practical -
wisdom exercise

• เนนปญญาปจเจก ปญญา
ไตรตรอง

• เนนปญญารวมหมู ปญญา
ปฏิบัติ
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ปฏบิถแหง จค. (2)
ปฏิปทา ทั่วไป ปฏิปทา จค.

• มีสมมติฐานวาไมมีความรู • มีสมมติฐานวามีความรูอยูใน
การปฏิบตั/ิผูปฏิบัติ

• เรียนรูโดยเนนการรับถายทอด • เรียนรูโดยเนนการปฏิบัติ 

• เนนเปาหมายปลายทาง  
destination

• เนนเปาหมายรายทาง  journey

• เนนผลลัพธ • เนนทั้งผลลพัธ และกระบวนการ

• มุงบรรลุ ผลเลิศ ในขั้นตอนเดียว • มุงบรรลุ ผลเลิศ ทีละนอย
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ปฏบิถแหง จค. (3)
ปฏิปทา ทั่วไป ปฏิปทา จค.

• มุงรับถายทอด ความรูใน
กระดาษ

• มุงรับถายทอด/เรียนรู ความรู
ในคน

• มุงคิดริเริ่มเอง  เปนโรค NIH • มุงเรียนลดัจากผูมีผลเลิศ

• หวง/ปกปด ความรู • ให/แบงปน/แลกเปลี่ยน ความรู

• มุงเดนเดี่ยว  ยอมรับเฉพาะ เดน 
5 ดาว

• มุงเดนกลุม  ยอมรับ เดนหลาย
ระดับ  2-5 ดาว

• เนนขับเคลือ่นดวยแรงกดดนั • เนนขับเคลือ่นดวยความชืน่ชม
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การจัดการความรูกับนักบริหาร
• เปนเครื่องมือของ continuous change 

management
• ใช ทุกคน เปน knowledge worker
• ใชความรูของทั้งโลก  อยางพุงเปา ผานคน
• จัดใหมีวัฒนธรรมองคกรแบบเปด     สื่อสารแบบ
เครือขาย      บริหารแบบ empowerment          
ใหรางวัลผูแลกเปลี่ยนความรู
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How CEOs Demonstrate Their Commitment to Learning & KS

• CEOs are Champions : Champion 1-2 
strategic initiatives annually

• Have a K Agenda : Mobilizing collective 
intelligence of the organization

• Tell stories
• Exemplify Lifelong Learning : Asking 

questions that disturb, generate insight, 
and uncover K & new possibilities

Bolt & Brassard. In :  Goldsmith, Morgan & Ogg. 
Leading Organizational Learning, 2004,  p. 169-171. 
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Global MAKE Hall of Fame
Teleos’ Most Admirable Knowledge Enterprise
• Creating a corp. K-driven culture
• Developing K workers through senior mgt leadership
• Delivering K-based products & solutions
• Maximizing enterprise intellectual capital
• Creating an env for collaborative K sharing
• Creating a LO
• Delivering a value based on customer K
• Transforming enterprise K into shareholder value

Buckman, 2004, p. ix
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มกีารออกแบบการเรียนรู
• มีทั้ง formal & informal  learning (on the job) 
• ใช individual competence development เปน “หัว
ปลา” 9 มิติ : company culture, initiative & goal 
orientation, communication, cooperation, ability 
to change, ICT competence, k about products & 
services, k on profitability, company routines & 
regulations
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มกีารออกแบบการเรียนรู (2)
• มีการทํางานแบบทีม  ตั้งคําถาม

- ยุทธศาสตร Competence Development ใน 
ระดับทีม เปนอยางไร

- สัมพันธกับ CD ระดับบุคคลอยางไร
- มีระบบใหรางวัลแกทีม  

Shani & Docherty. 
Learning by Design :
Building Sustainable 
Organizations, 2003
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มกีารออกแบบการเรียนรู (3)
• ใช organizational transformation เปนฐาน   
เรียนรูรวมกันใหมหมด อยางเปนระบบ
- ความสัมพันธระหวาง Mgt & Union
- มุงสู LO
- ทุกหนวยงานกําหนด transformation  

strategy ของตน   มี coordination mechanism

Shani & Docherty. 
Learning by Design :
Building Sustainable 
Organizations, 2003
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มกีารออกแบบการเรียนรู (4)
• ใช competitiveness / development process 
เปนตัวเดินเรื่อง learning

- quality
- continuous improvement
- workers’ involvement
- teamwork approach

Shani & Docherty. 
Learning by Design :
Building Sustainable 
Organizations, 2003



68

10 ประเด็น สําหรับตรวจสอบ
การจัดการความรูในองคการ

แลกเปลี่ยน ค.
& BP

ปลกูฝงความ
รับผิดชอบตอ KS

ทบทวน&ใช ค. จาก
ประสบการณวัด value 

ของ ค.

ทําฐานขอมูล
ค. ของลูกคา

จัดทําผังเครือขาย
ผูเชี่ยวชาญ

สราง ค. สู
นวัตกรรม

ผลิตความรู

ฝง ค. ลงใน ผลิตภัณฑ
กระบวนการ, บริการ

องคการ ...

ยกระดับ
Intellectual Assets

Robert J Osterhoff, 25 Aug. 2004
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สรุป 
• KM เปน means,  LO เปน goal,  2 หนาของเหรียญเดยีวกัน
• วัด LO ที่ :

- มีการดําเนนิการกระบวนระบบหรือไม
- มีการเรียนรูเปนทีม/เรียนรูรวมกนัผานการปฏิบัติหรือไม
- มีการเรียนรูจากการทํางาน/ในทุกระดบั/ทุกหนวยยอยหรือไม
- มีคลัง/ขุมความรู  แกนความรู หรือไม   มีการนําไปใช  และ 
ยกระดับหรือไม  
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สรุป  (2)
วัด LO ที่ :

- มีการดดูซบั ค. จากภายนอกหรือไม
- การเรียนรู ตรงเปา ความเปนความตายขององคการหรือไม
- มีการเรียนรูจากความสําเร็จ & ความลมเหลวหรือไม
- มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรอยางไร
- ประมาณการมูลคา Intellectual Assets เทียบกับ 

Financial  Assets 
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สรางกระแส

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)
www.kmi.or.th

สรางขีดความสามารถ

รวมกับ
ภาคี

• วิทยากร  ทีป่รกึษา
• องคกร
• CKO
• K Facilitator
• K Practitioner

มหกรรมจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ ๒   ๑ - ๒ ธค. ๔๘

http://thaikm.gotoknow.org
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