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การจดัการความรูค้ือเครื'องมือเพื'อการบรรลุ
เป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการไปพรอ้มๆ กนั :

� บรรลเุป้าหมายของงาน� บรรลเุป้าหมายของงาน

� บรรลเุป้าหมายการพฒันาคน� บรรลเุป้าหมายการพฒันาคน

� บรรลเุป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรยีนรู ้� บรรลเุป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรยีนรู ้

� บรรลคุวามเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ� บรรลคุวามเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ

วิจารณ ์พานิช, 2548 



กองทุนบรหิารจดัการ
โรคเรือรงั/  สปสช.

กองทุนบรหิารจดัการ
โรคเรือรงั/  สปสช.

จงัหวดัจงัหวดั System manager

NCD Board

จดัทาํแผนงานพฒันา
ระบบบรหิารจดัการฯ

พฒันาเครอืข่าย
หน่วยบรกิาร

พฒันาระบบขอ้มูล
และสารสนเทศ

พฒันาระบบประเมินผล
การพฒันาระบบบรกิาร

สรา้งการมีสว่นรว่ม
อปท. องคก์รประชาชน



จงัหวดั 7จงัหวดั 7

จงัหวดั 6จงัหวดั 6

จงัหวดั 1จงัหวดั 1

จงัหวดั 2จงัหวดั 2

จงัหวดั 5จงัหวดั 5

จงัหวดั 3จงัหวดั 3

จงัหวดั nจงัหวดั n

จงัหวดั 4จงัหวดั 4

ใช ้KM เป็นเครื'องมือในการพฒันาคน พฒันางาน สรา้งเครือข่าย

ภายในแตล่ะจงัหวดั



Human KMHuman KMHuman KMHuman KM

เชื'อมโยงคน

ฟังซึ'งกนั
และกนั

ไวเ้นือ/
เชื'อใจกนั

มีใจแบ่งปัน

ชื'นชม
เห็นคณุค่า

เป็น
กลัยาณมิตร



ความรูแ้จง้ชดั (Explicit)

กอ้นภูเขานาํแขง็�  -Knowledge Iceberg :

ความรูฝ้งัลึก (Tacit)



� เป็นเทคนิคเฉพาะตวั
เป็นลกูเล่นของแตล่ะคน

� เป็นกฏเกณฑ ์วิธีการ 

ขนัตอนที'ผ่านการพิสูจน์/

� มาจากวิจารณญาณ
ใชป้ฏิภาณ (Intelligent)

� มาจากการสงัเคราะห ์วิจยั  

ใชส้มอง (Intellectual)

� ปฏิบตัิ (Practice)

 ประสบการณ์
� ทฤษฎี (Theory)

 ปริยตัิ

� ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา� วิชาการ หลกัวิชา

ความรูฝ้งัลึก
Tacit Knowledge

ความรูแ้จง้ชดั
Explicit Knowledge

ประพนธ ์ผาสุขยดื, 2550



6. ไม่ใช่กิจกรรมรวบรวมความรูน้าํไปใสใ่นคอมพิวเตอรห์รือใสใ่น
เว็บไซตเ์พื'อใหบ้ริการผูอ้ื'น

5. ไม่ใช่การดาํเนินการ “ ถอดความรู”้  จากกิจกรรมการพฒันา
ชุมชนหรือพฒันาชนบท

4. ไม่ใช่การนาํความรูม้าจดัระบบ หรือที'เรียกว่านาํมาทาํ package

เพื'อใหเ้หมาะตอ่ผูเ้อาความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

3. ไม่มีวิธีการที'เป็นสูตรสาํเร็จตายตวั

2. ไม่ใช่สูตรสาํเร็จเพื'อการบรรลผุลในเรื'องใดเรื'องหนึ'ง

1. ไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง

วิจารณ ์พานิช, 2548

การจดัการความรูไ้ม่ใช่สิ'งตอ่ไปนี/



วิจารณ ์พานิช, ตลุาคม 2550 

“หวัใจของการจดัการความรู ้(KM)

คือการสรา้งและประยุกตใ์ชค้วามรู ้
เป็นวงจรไม่รูจ้บ”

“หวัใจของการจดัการความรู ้(KM)

คือการสรา้งและประยุกตใ์ชค้วามรู ้
เป็นวงจรไม่รูจ้บ”



4

รวบรวม/
จดัเก็บ

2

นาํไปปรบัใช้

เนน้ 2 T
Tool  &  Technology

ความรูแ้จง้ชดั
Explicit

Knowledge

ความรูฝ้งัลึก
Tacit

Knowledge

People  &  Process

เนน้ 2 P

3

เรยีนรู ้
ยกระดบั

5

มีใจ/แบ่งปัน

6

เรยีนรู ้
รว่มกนั

7

สรา้ง/
ยกระดบั

1

เขา้ถึง
ตคีวาม

แบบจาํลองวงจรการจดัการความรู ้ไม่รูจ้บ
2549



แบ่งปันและสรา้งความรู ้
tacit จากความรู ้ tacit

ของผูท้ี'สื'อสาร
ระหว่างกนั

แปลงความรู ้tacit 

ออกมาเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร

รวบรวมความรู ้explicit 

จากแหลง่ตา่งๆ มาสรา้ง
เป็นความรู ้explicit ใหม่ๆ

Tacit

Tacit

Explicit

Explicit

Socialization Externalization

Internalization Combination

นาํความรูท้ี'เรียนรูม้า
ไปปฏิบตั ิปรบัใช้

ในการทาํงาน จนเกิด
ทกัษะและความชาํนาญ

ความรูท้งั/  2 ประเภทสามารถเปลี'ยนสถานะระหว่างกนัไดต้ลอดเวลา

วงจร SECI ของ Nonaka



การจดัการความรูแ้ละการวิจยั

ตา่งก็เป็นเครื'องมือสรา้งความรู ้
แตใ่ชฐ้านคิดและวิธีการคนละแบบ

วิจารณ ์พานิช, 2549

“สองหนา้ของเหรียญเดียวกนั”“สองหนา้ของเหรียญเดียวกนั”



เขียนเพื'อเผยแพร ่เพื'อการ
วิพากษถ์กเถียงทางวิชาการ

บนัทึกเรื'องเล่าความสาํเร็จและ
คลงัความรู ้เอาไวใ้ชง้านเอง

� รายงาน/
การบนัทึก

ทาํตามขนัตอน/แบบกระโดดขา้มขนัตอน/� ขนัตอน/

นกัวิจยัคนหนา้งาน� คนสรา้งความรู ้

เนน้ตวัความรู ้เนน้การพฒันางาน คน องคก์ร
ความเป็นชุมชน

� เป้าหมาย

ผ่านระเบียบวิธีวิจยั ที'มี
รูปแบบเชื'อถือได ้

มกัมีจดุเริ'มตน้และมีจดุจบ

ผ่านการปฏิบตังิานประจาํ 

กระบวนการ ลปรร. และ
การทดลองปฏิบตั ิเป็นวงจร

� วิธีการสรา้ง 

ความรู ้

ความรูเ้ชิงทฤษฎี หลกัการเนน้ความรูส้าํหรบันาํไปใชง้าน
โดยตรง

� ความรูท้ี'สรา้ง

การวิจยัการจดัการความรู ้

วิจารณ ์พานิช, 2549



Knowledge 

Vision (KV)

Knowledge

Sharing (KS)

Knowledge

Assets (KA)

3 สว่นหลกัของการจดัการความรู ้

โมเดลปลาทู 

2547

(ดร.ประพนธ ์ผาสุขยืด)



โมเดลปลาทู 

2547 “ คณุอาํนวย”
“ คณุกิจ”

“ คณุเอือ/ ”

KV KS KA

“ คณุกิจ”
“ คณุลิขิต”

คนที'เกี'ยวขอ้ง



วิจารณ ์พานิช, ตลุาคม 2550

“KM ไม่ทาํไม่รู”้“KM ไม่ทาํไม่รู”้



 เวทีสาํหรบัการแลกเปลี'ยนเรียนรู ้

� ตลาดนัดความรู ้(Knowledge Market)� ตลาดนัดความรู ้(Knowledge Market)

� เพื'อนช่วยเพื'อน (Peer Assist)� เพื'อนช่วยเพื'อน (Peer Assist)

� เว็บบล็อก (Weblog)� เว็บบล็อก (Weblog)

� การประชุมมหกรรมการจดัการความรู ้� การประชุมมหกรรมการจดัการความรู ้

� อื'นๆ� อื'นๆ



 เครื'องมือที'ใชใ้นการแลกเปลี'ยนเรยีนรู ้

� การฟังอยา่งลึกซึง/  (Deep Listening)

� เรื'องเลา่เรา้พลงั (Storytelling)

� สุนทรียสนทนา (Dialogue)

� การซกัถามดว้ยความชื'นชม
(Appreciative inquiry, AI)

� Action review cycle: BAR, AAR

� เครื'องมือชุดธารปัญญา และอื'นๆ

� การฟังอยา่งลึกซึง/  (Deep Listening)

� เรื'องเลา่เรา้พลงั (Storytelling)

� สุนทรียสนทนา (Dialogue)

� การซกัถามดว้ยความชื'นชม
(Appreciative inquiry, AI)

� Action review cycle: BAR, AAR

� เครื'องมือชุดธารปัญญา และอื'นๆ



ตลาดนดัความรู ้
Knowledge Market

ตลาดนดัความรู ้
Knowledge Market

1



ตลาดนดัความรูเ้ป็นเครื'องมืออยา่งหนึ'ง
ของการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย

สินคา้ในที'นีคือ/  

ความรูเ้พื'อการปฏิบตัทิี'เป็นเลิศ

หลกัการคือ
นดัมาแลกเปลี'ยน “สินคา้” ระหว่างกนั

หลกัการคือ
นดัมาแลกเปลี'ยน “สินคา้” ระหว่างกนั



การปฏิบตัทิี'เป็นเลิศหรือ Best practice คือ
กระบวนการหรือวิธีการทาํงาน

ที'เคยใชแ้ลว้ไดผ้ลดี (ใชก้ารไดแ้ละเกิดผลที'ดี)

Best practice ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเรื'องใหญ ่

เป็นความสาํเรจ็เล็กๆ นอ้ยๆ 

เรื'องใดเรื'องหนึ'งในการทาํงานก็ได้

Best practice ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเรื'องใหญ ่

เป็นความสาํเรจ็เล็กๆ นอ้ยๆ 

เรื'องใดเรื'องหนึ'งในการทาํงานก็ได้

“ขยายความสาํเร็จ ไม่เนน้แกป้ัญหา”



54321

ขุมความรู ้
จากเรื'องเล่า

แก่นความรู ้

ตาราง
แห่งอิสรภาพ

ธารปัญญา +
บนัไดแห่งการ ลปรร.

+

แผนที'ตลาดนดัความรู ้



“Learn before/ เรยีนลดั”

เพื'อนช่วยเพื'อน Peer Assistเพื'อนช่วยเพื'อน Peer Assist
2



วิจารณ ์พานิช, 12/08/2005, 

http://gotoknow.org/blog/thaikm

....มีคนอื'นที'เขาทาํไดด้ีอยูแ่ลว้ในเรื'องที'เราอยากพฒันา

หรอืปรบัปรุง ไม่ควรเสียเวลาคิดขึนใหม่ดว้ยตนเอง/  

ควร “เรยีนลดั” โดยเอาอยา่งจากผูท้ี'ทาํดีอยูแ่ลว้ เอามา

ปรบัใชก้บังานของเรา แลว้พฒันาใหด้ียิ'งขึน/ ....

....มีคนอื'นที'เขาทาํไดด้ีอยูแ่ลว้ในเรื'องที'เราอยากพฒันา

หรอืปรบัปรุง ไม่ควรเสียเวลาคิดขึนใหม่ดว้ยตนเอง/  

ควร “เรยีนลดั” โดยเอาอยา่งจากผูท้ี'ทาํดีอยูแ่ลว้ เอามา

ปรบัใชก้บังานของเรา แลว้พฒันาใหด้ียิ'งขึน/ ....

หลกัคิด “เพื'อนช่วยเพื'อน”



ตลาดนดัครงัที'/  1 วนัที' 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2548



ตลาดนดัครงัที'/  1 วนัที' 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2548





ทีมเหยา้ทีมเยอืน

Peer assist รพ.เทพธารนิทร ์– รพร.ธาตุพนม 

Facilitator



กิจกรรม

แนะนาํตวั ทาํความคุน้เคย
สรา้งบรรยากาศเป็นกนัเอง

ใหข้อ้มูล แลกเปลี'ยน ซกัถาม
ดขูองจริง

สาธิต ทดลองทาํ

AFTER ACTION REVIEW



30 ต.ค. 254825 ต.ค. 2548

21 ต.ค. 2548

รพร.ธาตพุนม ตอ่ยอดความรูจ้าก “เพื'อนช่วยเพื'อน”



Podoscope ซือจากตา่งประเทศ/

Podoscope ทาํเอง

ใช ้Podoscope ในรูปแบบใหม่



คลินิกสุขภาพเทา้ใน รพ.เอกชน ทาํงานไดใ้นทุกที'

การดแูลสุขภาพเทา้



ประเมินเทา้ ณ ศาลาวดั อ.ธาตพุนม จ.นครพนม



จนัทวรรณ นอ้ยวัน, 2548

เว็บไซตส์าํหรบัเขียนบนัทึกเลา่เรื'องราวประจาํวนั
เพื'อสื'อสารความรูส้ึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์
ความรู ้และข่าวสาร

บล็อก (Blog or Weblog)บล็อก (Blog or Weblog)

เสมือนสมุดไดอารี'เสมือนสมุดไดอารี'

3



Knowledge 

Vision (KV)

Knowledge

Sharing (KS)

Knowledge

Assets (KA)

3 สว่นหลกัของการจดัการความรู ้

โมเดลปลาทู 

2547

(ดร.ประพนธ ์ผาสุขยืด)

Weblog



ผูพ้ฒันา :
ผศ.ดร.ธวชัชยั ปิยะวฒัน ์และ อจ.ดร.จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์
คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ผูพ้ฒันา :
ผศ.ดร.ธวชัชยั ปิยะวฒัน ์และ อจ.ดร.จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์
คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์





http://www.gotoknow.org/blog/dmcop

ชื'อบล็อก

เจา้ของบล็อก



ชื'อบนัทึก



http://www.gotoknow.org/blog/dmbuddhachin

ชื'อบล็อก

เจา้ของบล็อก



ชื'อบนัทึก







มหกรรม KM เบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง
ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ

มหกรรม KM เบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง
ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ

4



การเรียนรูใ้นมหกรรม KM DM-HTการเรียนรูใ้นมหกรรม KM DM-HT



รวบรวมการปฏิบตัทิี'ดีของสมาชิกเครือข่ายรวบรวมการปฏิบตัทิี'ดีของสมาชิกเครือข่าย


