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แบบทดสอบว่า “ท่านเป็นคนเช่นใด” 



พูดเก่ง 
หัวไว 

ท าอะไรเร็วๆ 

Perfectionist 
คิดรอบคอบ 

ชอบเปรียบเทียบ 

คนตรง 
ปากร้ายใจดี 

มีโอกาสเป็นใหญ่ 

เข้ากับคนง่าย 
ชอบเล่น Line 
ไม่ค่อยมีสมาธิ 

 

แบบทดสอบว่า “ท่านเป็นคนเช่นใด” 



ท า KM อย่างไร . . ให้ได้ R2R 

& 
ผมว่าเราน่าจะมาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

กันก่อนดีกว่า 



CoP 

“เต็มหัว จ ายาก มากมาย” 

PDCA R2R 

KM 

QCC 

HA 

ถ้าจะอธิบาย 
เชิงนิยาม 

ความหมาย 
ทฤษฎี LO 

KM ท าให้เกิด R2R หรือ R2R ท าให้เกิด KM? 

ต้องท า KM ก่อน หรือท า LO ก่อน? 
KM vs. LO เหมือน / ต่างกันอย่างไร? 

KM เชื่อมโยงกับ Kaizen หรือ PDCA อย่างไร?  

ท า QCC อยู่แล้ว จะเปลี่ยนให้เป็น KM ยังไง? 
ถ้า QCC เป็น KM อยู่แล้ว ดังนั้นจะมาท า KM ท าไม? 

เรียนรู้ หลักการ 
 (เรียนกระบวนท่า) 

ใช้ จนช านาญ 
 (แม่นกระบวนท่า) 

เกิดการบูรณาการ 
(ไร้กระบวนท่า) 

เรียนรู้เพ่ือต้องการ “สอบผ่าน” 

ก็จะมีค าถามมากมาย: 

VS. เรียนรู้เพ่ือเอาไป “ใช้งาน” 

ชัด โฟกัส มีพลัง 

มูซาชิ (Musashi: The Sword of Mindfulness) ฉบับท่าพระจันทร์ ผู้แปล : สุวินัย ภรณวลัย 



คนท างาน 

ท าเพ่ือต้องการ “สอบผ่าน” 

R2R 



คนท ำงำน 

เรียนรู้เพ่ือเอาไป “ใช้งาน” 



พัฒนาปรับปรุงงานประจ าโดยใช้วงจร “PDCA” 

พัฒนาปรับปรุงงานประจ าโดยใช้การ “ลปรร.” 

พัฒนาปรับปรุงงานประจ าโดยใช้ “งานวิจัย” 

อย่าน าชื่อเรียกต่างๆ มาสร้างความสับสนให้กับตัวเรา 

แต่ไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม  
อย่าไปส าคัญผิด คิดว่ามันเป็นเป้าหมายก็แล้วกัน! 



พัฒนาปรับปรุงงานประจ าโดยใช้วงจร “PDCA” 

พัฒนาปรับปรุงงานประจ าโดยใช้การ “ลปรร.” 

พัฒนาปรับปรุงงานประจ าโดยใช้ “งานวิจัย” 

อย่าน าชื่อเรียกต่างๆ มาสร้างความสับสนให้กับตัวเรา 

แต่ไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม  
อย่าไปส าคัญผิด คิดว่ามันเป็นเป้าหมายก็แล้วกัน! 

เคยได้ยินค าว่า “เป้าหมายในแต่ละย่างก้าว” ไหมล่ะ? 



ผลพลอยได้ของ KM แบบ สคส. 
คือการได้ Tacit Knowledge 

ผลพลอยได้ของ R2R คือ 
การได้ Explicit Knowledge  

 ความรู้วิชาการ ความรู้ที่เป็นทฤษฎี  

 ความรู้ที่ได้มาจากการสังเคราะห์วิจัย 

 เป็นความรู้ที่อยู่ในคู่มือการท างาน 

 ความรู้ที่เป็นเคล็ดวิชา ภูมิปัญญา 

 เป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการปฏิบัติ 

 เป็นเทคนิคเฉพาะตัว เป็นลูกเล่นของแต่ละคน 



 
 

เทคนิคที่นิยมใช้ในการแชร์ Tacit Knowledge 

เล่าเรื่องความส าเร็จ
“Success Stories” 

เล่าสิ่งที่เป็นบทเรียน
“Lessons Learned” 

1. STORYTELLING  
เรื่องเล่าเร้าพลัง 

• ควรเริ่มต้นว่าความส าเร็จ/บทเรียนของ

เรื่องคืออะไร? เกิดอะไรข้ึน? เกิดข้ึนได้

อย่างไร? เพราะเหตุใด?  ท าไมจึงท าไป

เช่นนั้น?    

• อย่าพะวงว่าส่ิงที่ก าลังเล่านั้นผิดหรือถูก  

ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพราะเป็นการ

เล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว   

• เล่าให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดในขณะนั้น   



 
 

2. AAR  After Action Review 
• ควรท าทันทหีลังจากที่จบงาน เพราะ

เหตุการณ์ยังสดอยู่ 

• ไม่เน้นที่การกล่าวโทษ ติหนิติเตียน ตอกย้ าซ ้า
เติมกัน 

• ไม่เน้นความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง สร้าง
บรรยากาศที่เท่าเทียม เป็นกันเอง 

• ส าหรับ “มือใหม่” อาจมีการใช้ FA หรือ 
“คุณอ านวย” ช่วยกระตุ้นให้การเรียนรู้ของ
กลุ่มเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา  

• ถ้าเป็นไปได้ ควรมีการจดบันทึกไว้ส าหรับใช้
เตือนความจ า และท าให้การเรียนรู้นี้แพร่
ขยายต่อไป 

 

1. เล่าให้ฟังถึงภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย (เป้าหมายท่ีต้ังไว้) ? 
2. มีอะไรบ้างท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย? เล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะ

อะไร ? 
3. มีอะไรบ้างท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย? เล่าให้ฟังว่าเป็น

เพราะอะไร ? 
4. หากจะต้องปฏิบัติภารกิจท านองน้ีอีก จะแก้ไขปรับเปล่ียน

อะไรบ้าง ? 

เทคนิคที่นิยมใช้ในการแชร์ Tacit Knowledge 
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ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใด สิ่งที่เป็น “หัวใจ” ในการ ลปรร. ทั่วไปก็คือ การฟัง 

ฟังอย่างเปิดใจ ฟังอย่างชื่นชม Inner voice 



• ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ ไม่ขัดจังหวะ ปล่อยให้ผู้เล่าได้
เล่าอย่างสบายใจก่อน ไม่ต้องรีบร้อนถาม ผู้เล่าจะได้

เล่าได้ต่อเนื่อง เป็นเรื่อง ไม่สะดุด 
• ซักถามได้ แต่ต้องเป็นการถามเพ่ือต้องการทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติม ไม่ใช่ถามเพ่ือต้องการจับผิด 

หรือเพ่ือต้อนให้จนมุม (ซักพยาน) 
• ฟังโดยไม่ต้องคิดให้ค าแนะน าใดๆ เพราะเรื่องที่ฟัง

อยู่นั้นเป็นอดีตที่จบไปแล้ว แก้ไขไม่ได้แล้ว 

การเป็นผู้ฟังที่ดี ในวง Storytelling 



ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งครับ . . .  
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Knowledge Sharing – Topics 

Group no.  Name Title 

Group 1   1. Aphaphan  Sakulkokiet Technology Coordinator  

Literature Review 
 2. Jirut  Wattoom Analytical Specialist 

Group 2  1.  Nakarin  Mongkolsiri Central R&D Manager 

Patenting 
 2.  Kongthip    Setwong Technical IP Specialist 

Group 3 
 1. Thanachai  Piyasrithong 

Technology Management  
Manager 

Project Evaluation 
 2.  Chattawat  Tawornsirivit Technology Coordinator  

Group 4 1. Patanee Chokdeepanich Technology Planning Engineer 

Experimental Design  
 2.  Treenuch  Amorntrakul Technical IP Specialist 

Group 5  1.  Sitichai Sunpituksaeree Quality Management Manager  

Project Planning 
 2. Eak Khumthukthit Technology Planner 



เป้า 65%  

Implement KM  03/06/56 

Key Success Factors:  
1. พนง. ร่วมวง ลปรร. โดยสมัครใจ 
2. สร้างบรรยากาศท่ีทุกคนรู้สึกปลอดภัย   
3. ให้คุณค่ากับสมาชิกทุกคน ไม่แบ่งลูกน้องหัวหน้า 
4. ให้ค าชมให้รางวัลสร้างขวัญก าลังใจหลังได้รับผลส าเร็จ  



Explicit กับ Tacit Knowledge นั้น มันไม่เหมือนกัน ต้องใช้วิธีการจัดการที่แตกต่างกัน 

Explicit Knowledge Tacit Knowledge 

  ยืนยนัพิสูจน์ดว้ยตวัเอง   

จัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ จัดการแบบ Case Study 



เมื่อคนท างานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ 
ก็เกิดเป็นชุมชนหรือ CoPs (Community of Practices) ขึ้นมา 

CoPs จะเกิดได้ต้องอาศัย 3 องค์ประกอบหลัก 

มีความสนใจใน 
เรื่องเดียวกัน มีเรื่องที่จะแบ่งปัน 

• ประสบการณ์ 
• ประเด็นความส าเร็จ 
• เทคนิคการแก้ปัญหา 

มีความสัมพันธ์ที่ด ี
• สนิทสนม คุ้นเคย 
• ไว้เนื้อเช่ือใจ 
• รู้สึกปลอดภัย 

• มีปัญหาร่วมกัน 
• แสวงหาบางอย่างร่วมกัน 

1 

2 

3 



ไม่สงวนลิขสิทธ์ิ แต่ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้พ่ือการคา้ และโปรดแสดงแหล่งท่ีมา – ดร. ประพนธ ์ผาสุขยดื (สคส.) 



CoP แบ่งปนั 

แลกเปลีย่น 
เรยีนรู ้

น ำไปใช ้

สรำ้ง IT รวบรวม 

เผยแพร่ 
น ำไปใช ้

ถ่ำยโอน 

เชื่อมโยง 

Tacit Knowledge Knowledge Asset 

Explicit Knowledge 

ตัวอย่างการเชื่อมโยง Concept ต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช 



   Knowledge Sharing  

         

Knowledge 
     Utilization 

      Knowledge 

  Creation  

แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

สู่การประยกุต์ใช้ 

สร้างความรู้ใหม่ 

1 

2 

3 

ต้องไม่หยดุแค่ ลปรร. แต่ต้องน าประสบการณ์จริงมาตัง้โจทยวิ์จยั จึงจะหมนุเกลียวความรู้ต่อไปได้ 



คนเบิกบาน 
งานเกิดผล 

คุณค่า ความภูมิใจ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ความสุข 

ความส าเรจ็ 

การท างาน การเรียนรู้ เป้าหมาย 
ของงาน 

การเรียนรู้ 
ของคน 

สรุปว่าจะจริงๆ แล้วจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้ ขอเพียงแต่ให้ . . .  
เป้าหมายของงานและการเรียนรู้ของคนน้ันปนอยู่ด้วยกัน ! 



praponp@gmail.com 

www.facebook.com/praponp 
http://gotoknow.org/blog/beyondKM 

อย่าลืม “เบิกบานกับทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต” นะครับ 

any Question ? 

mailto:praponp@gmail.com
mailto:praponp@gmail.com
http://www.facebook.com/praponp
http://www.facebook.com/praponp


คนส่วนใหญ่มอง KM ไม่ต่างอะไรจาก “กาฝาก” 

KM ที่ได้ผล คนต้อง “อยากท า” ท าแล้ว “เขาได้” 

แตต่้อง “เอาไปใช้” 

ไมใ่ช่แค ่

ไมใ่ช่ท าแคเ่พือ่ตอบโจทย ์ KPI 



Source: Prof. Leif Edvinsson 

คนส่วนใหญ่อยากจะได้ “ผล” 



Source: Prof. Leif Edvinsson 

แต่มีน้อยคนมากที่สนใจบ ารุง “ราก” 



ไม่ใช่มองแค่เรื่อง 
การพัฒนาระบบ 
เพื่อใช้จัดการเนื้อหา 
(Content) 

แต่ต้องมุ่งเน้นเร่ือง 
การสร้างสติปัญญา 

เพื่อการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนต่อไป 

KM ในวันนี้ ถ้าจะให้ได้ผลดี ต้องเป็น KM แบบที่ลง “ถึงราก” 



Thought 
ความคิดปรุงแต่ง 

รับรู้ 

รับรู้ 

มีบางสิ่งบาง 
อย่างเกิดข้ึน  

   อารมณ์ความรู้สกึ 

Emotion 

    วงจร 
เสริมแรง 

วงจร 
เสริมแรง 

ปัญญาคืออะไร? 



Thought 
ความคิดปรุงแต่ง 

รับรู้ 

รับรู้ 

มีบางสิ่งบาง 
อย่างเกิดข้ึน  

   อารมณ์ความรู้สกึ 

Emotion 

รู้ตวั 

รู้ตวั 

รู้ตวั 

รู้ตวั 

รู้ตวั 

รู้ตวั 

รู้ตวั 

รู้ตวั 

รู้ตวั 

รู้ตวั 
ปัญญา คือ 
การเห็นสิ่ง
ต่างๆ ตามที่
เกิดขึ้นจริง 
ไม่ใช่ เห็นไป
ตามความรู้สึก
นึกคิดของเรา 

สตมิา 
ปัญญาเกิด 

สต ิ

ปัญญา 

มายา 

อคต ิ



คนเบิกบาน 
งานเกิดผล 

คุณค่า ความภูมิใจ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ความสุข 

ความส าเรจ็ 

การท างาน การเรียนรู้ เป้าหมาย 
ของงาน 

การเรียนรู้ 
ของคน 

สรุปว่าจะจริงๆ แล้วจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้ ขอเพียงแต่ให้ . . .  
เป้าหมายของงานและการเรียนรู้ของคนน้ันปนอยู่ด้วยกัน ! 



praponp@gmail.com 

www.facebook.com/praponp 
http://gotoknow.org/blog/beyondKM 

อย่าลืม “เบิกบานกับทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต” นะครับ 
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