
การบรรยาย 
หัวขอ

“จากการจัดการความรู สูการสรางองคกรแหงการเรียนรู”
From KM to LO

โดย
ดร.ประพนธ  ผาสขุยดื

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)
http://beyondKM.gotoknow.org



บันไดสี่ขั้นแหงการเรียนรูบันไดสี่ขั้นแหงการเรียนรู

ไมรู
ไมรู ไมชี้ vs. ไมรู แลวชี้

1

รับรู 
รับมา ทําตาม vs. รับมาแตไมทํา

2

เรียนรู 
ทําเปน รูจริง vs. รูจาํ

3

รูแจง กลาเปลี่ยนแปลง
 ไมติดกรอบ

4

นําเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ ผาสุขยืด สถาบนัสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสงัคม (สคส.) 19 ธ.ค. 47

ทําได ทําเปน

รู เขาใจ

ลูกเลนออก



ความรูชดัแจงความรูชดัแจง
(Explicit Knowledge)(Explicit Knowledge)

ความรูฝงลึกความรูฝงลึก  
(Tacit Knowledge)(Tacit Knowledge)



แกนของแกนของ  ““การจัดการการจัดการ””  ความรูความรู

รวบรวม/จัดเก็บ นําไปปรับใช

เขาถึง
ตีความ

ความรูชัดแจง
Explicit

Knowledge

ความรูฝงลึก
Tacit

Knowledge

สรางความรู
ยกระดับ

มีใจ/แบงปน

เรียนรูรวมกัน

เนน “2T”
Tool & Technology

เนน “2P”
Process & People

Create/Leverage

Care & Share

Access/Validate

Capture
& Learn

store apply/utilize

เรียนรู
ยกระดับ



KM KM สวนใหญสวนใหญ  ไปไป““ผิดทางผิดทาง””

ใหความสําคัญกับใหความสําคัญกับ  ““2P2P””
People & ProcessesPeople & Processes

ใหความสําคัญกับใหความสําคัญกับ  ““2T2T””
Tool & Tool & TechnologyTechnology

อยาลืมวา
ตอง “สมดุล”



แนวทางหนึ่ง ที่จะชวยให “ไมไปผิดทาง”

KM Model “ปลาทู”
• Knowledge Vision (KV)
• Knowledge Sharing (KS)
• Knowledge Assets (KA)

Knowledge
Vision Knowledge

Sharing

Knowledge
Assets



KV

สวนหัว สวนตา
มองวากําลังจะไปทางไหน

ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร”

Knowledge
Vision 



12. การติดตามเครื่องชี้วัดสําคัญ
11. การทบทวนการใชทรัพยากร
10. การทบทวนการใชขอมูลวิชาการ

9. การทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวช
ระเบียน

8. การทบทวนการดูแลผูปวยจากเหตุการณสําคัญ
7. การปองกันและเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยา
6. การปองกันและเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. การคนหาและปองกันความเสี่ยง
4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผูชํานาญกวา
3. การทบทวนการสงตอ/ขอยาย/ปฏิเสธการรักษา

2. การทบทวนความคิดเห็น/คํารองเรียนของ  
ผูรับบริการ

1. การทบทวนขณะดูแลผูปวย

ดีเยี่ยม 
(ระดับ5)

ดีมาก  
(ระดับ4)

ดี
( ระดับ3)

พอใช
(ระดับ2)

เริ่มตน
(ระดับ 1)

Knowledge Vision
“เพื่อพัฒนาคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล  (HA)”

ปจจัย/องคประกอบ



มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
มีระบบการเก็บขอมูลการติดเชื้อในหนวยงาน

ระดับ 1 -

มีคณะกรรมการ IC, มี ICN, ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลที่
เหมาะสมและเปนไปในทางเดียวกัน
มีมาตรการการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเดียวกัน

ระดับ 2 -

มีการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห หาสาเหตุและ
วางแผนแกไข และมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด 

ระดับ 3 -

มีการประเมินผลประสิทธิภาพของการปองกันระดับ 4 -

มีการเชื่อมโยงการปองกันการติดเชื้อกับระบบอื่นๆ ใน
โรงพยาบาล

ระดับ 5 -

องคประกอบที่ 6: การปองกันและเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล



12. การติดตามเครื่องชี้วัดสําคัญ
11. การทบทวนการใชทรัพยากร
10. การทบทวนการใชขอมูลวิชาการ

9. การทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวช
ระเบียน

8. การทบทวนการดแูลผูปวยจากเหตุการณสําคญั
7. การปองกันและเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยา
6. การปองกันและเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. การคนหาและปองกันความเสี่ยง
4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผูชํานาญกวา
3. การทบทวนการสงตอ/ขอยาย/ปฏิเสธการรักษา

2. การทบทวนความคิดเห็น/คํารองเรยีนของ  
ผูรับบริการ

1. การทบทวนขณะดแูลผูปวย

ดีเยี่ยม 
(ระดับ5)

ดีมาก  
(ระดับ4)

ดี
( ระดับ3)

พอใช
(ระดับ2)

เริ่มตน
(ระดับ 1)

กรอบแนวคิดการประเมินตนเองตามบันไดขัน้ที่  1 สู  HA
(Self Assessment Framework for HA)

ร.พ. ที่ 1



KS

Knowledge
Sharing

สวนกลางลําตัว สวนทีเ่ปน “หัวใจ” ใหความสําคัญกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

จาก KV สู KS



KA

Knowledge
Assets

สวนหาง สรางคลังความรู
เชื่อมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT
“สะบัดหาง” สรางพลังจาก CoPs

จาก KS สู KA



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ประเด็น/หลกัการ

แหลงขอมูล/บุคคล

โทร. ...

“ “
“ “
เรื่องเลา &คําพูด

“เราทดลองวิธีการใหม 
…”

รูปแบบหนึ่งของ Knowledge Assets



สิ่งที่เขารู
ในบรบิทของเขา

สิ่งที่ฉันรู
ในบรบิทของฉัน

Action

สิ่งที่เรารูรวมกัน

สิ่งที่เปนไปได?



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

เรื่องนี้ไมตองการ
“คุณอํานาจ”

“พระเอก”
ของเรื่อง
มีหลายคน



Knowledge
Vision

K. Sharing

Action

1. Shared Vision  

2. Team Learning

4. Mental Model - ฝกฝน ดูกรอบความคดิ

3. Personal Mastery - ใฝรู มุงมั่นพฒันาตน

5. Systems Thinking - ไมยดึติด 
เห็นความเชื่อมโยง

ระดับองคกร

ระดับกลุม

ระดับปจเจก

LOLO
Learning 

Organization



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ

ความคิด
จิตสํานึก
การรบัรู

 ผลลัพธ

พฤติกรรม
การกระทํารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

สิ่งที่อยูเบื้องหลังสิ่งที่อยูเบื้องหลัง  ““การถายทําการถายทํา””



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ

ความคิด
จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

 ผลลัพธ

พฤติกรรม
การกระทํา

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

การบันทึกขอมูล

การตคีวามการตคีวาม  การใหความหมายการใหความหมาย
เปนการใชขอมูลใน “อดีต”
ที่มาจาก “ประสบการณ”

มาจาก “สญัญา” (ความจํา)
และขอมูลที่มาจาก “จิตใตสํานึก”



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ ความคิด

จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

การบันทึกขอมูล

สติสติ
พฤติกรรม
การกระทํา

 ผลลัพธ



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ ความคิด

จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

ประสาทสัมผัสที่หก “ใจ”
(ความรัก ความเมตตา)

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

การบันทึกขอมูล

สายตรง
ไมผาน
ตีความ

เมตตาเมตตา

พฤติกรรม
การกระทํา

 ผลลัพธ



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ ความคิด

จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

ประสาทสัมผัสที่หก “ใจ”
(ความรัก ความเมตตา)

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

การบันทึกขอมูล

จิตเหนอืสํานึก
การหยั่งรู

สายตรง 
ไมผานการตีความ

สมาธิสมาธิ
พฤติกรรม
การกระทํา

 ผลลัพธ



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ ความคิด

จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

ประสาทสมัผัสทีห่ก
แรงบันดาลใจ ความรกั จิตเหนอืสํานึก

(การหยัง่รู)

Shared
Vision

Team
Learningรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

Action

การจัดการความรู จะตองเดิน
ควบคูไปกับ การพัฒนาปญญา

...เปนปญญาที่มาจาก....
สติ เมตตา และสมาธิ

สติสติ

เมตตาเมตตา
สมาธิสมาธิ



ประสาทสมัผัสทั้งหา
ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย การตีความ

ความคิด
จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

สัมผัสทีห่ก
แรงบันดาลใจ

ความรกั ความเมตตา จิตเหนอืสํานึก
(การหยัง่รู)

(Shared)
Results

Team
Learningรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

Action

Model บูรณาการงานและชีวิต
“Systems Thinking”

Organization
Level

Team Level

Individual Level



www.kmi.or.th



http://beyondKM.gotoknow.org

ชื่อบล็อก

ชื่อบันทึก

เจาของบล็อก



http://gotoknow.org



บล็อก คอื เว็บไซตเพื่อการบันทึกไดอารี่
เปนคํายอของ Weblog

R e a d – W r i t e – S h a r e

• 27% ของ internet user อาน blog
• 20.1 ลาน blog (ต.ค. 48)
• + 70,000 ทุกวัน
• เปนสิ่งที่ทําใหเว็บ เติบโตเร็วที่สุด ณ ตอนนี้



Gotoknow Status (23 ก.พ. 49)

529 ชุมชน
2,734 บลอ็ก

14,973 บันทึก
12,028 ความเห็น (Comment)


