
การจัดการความรู
(Knowledge Management)

โดย
ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด



Knowledge 
Management
Knowledge 
Management

If only it were
this easy...
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คงไมงาย
เหมอืนในรูปนี้ !

“KM”



ระดับของความรู

• Know what / why
• Know how
• Show how
• Do / perform



KM … ทําไปเพือ่....

• ใชแกปญหา (problem-solving)
• นํามาปรับปรุง (improvement)
• มุงสรางนวัตกรรม (innovation)



ประเภทของความรู

ความรูบันทึกไดVSความรูฝงลึก
• Explicit Knowledge• Tacit Knowledge
• ความรูเห็นชัด• ความรูซอนเรน
• ความรูปริยัติ• ความรูปฏิบัติ

• ภูมปิญญา • วิชาการ



ความรู .... มีการหมุนเวยีนเคลื่อนที่

Externalization

Internalization Combination

Tacit

Tacit

Socialization

Explicit

Explicit

SECI Model  หรือ Knowledge Spiral (Nonaka)



ความรู........ยิ่งใชมาก  ยิ่งงอกเงย
ปจจัยทีท่าํใหความรูงอกเงย (3C’s)

• Connected – ตองเชื่อมโยง
• Communities – เปนโครงขาย (ชุมชน)
• Collaboration – ใหความรวมมือ 



การแบงปนความรู ...... เริ่มตนที่ใจ

Care & Share /  Give & Grow



รู...วา...รู

รู ... วา ... ไมรู

ความรู/ทักษะที่มีอยู
ความรู/ทักษะที่ยังไมมี

KM



รู...วา...รู
รู...วา...ไมรู

ไมรู...วา...ไมรู

การจัดการ“ความไมรู”



การจัดการความรู
ตองทําควบคูไปกบั

การจัดการ “ความไมรู”
(การพัฒนาปญญา)

เพื่อไมใหเกิดกรณี
“ความรูทวมหัว   เอาตัวไมรอด”



ปญญา        vs. ความรู

Case 1:   อวิชชาบนทางดวน
Case 2: หนังสอืธรรมะให ........ ?

ความรู ไดจากการอาน ตํารา
ปญญา     ตองมาจากการอาน ตวัเอง

Case 3: การศึกษาให ........ ?



ความรู (ที่อยูในคน) จดัการไมได
ตองใช  ภาวะผูนํา (Leadership)

ภาวะผูนํา พัฒนาไดยาก....
ถาปราศจาก  ปญญา (Wisdom)



ความสัมพนัธระหวางปญญา, ภาวะผูนํา และการจัดการ

Command
&

Control

Encouragement& Empowerment

Mindfulness & Metta

Circle of
Management

Circle of
Wisdom

“2 M”

Circle of
Leadership

“2 E”

“2C”



“เมตตาธรรม  ค้ําจุนโลก”
ความสัมพนัธ
กับบุคคล

อยูดเีปนปกติ
(0)

๑. เมตตา
- ความรัก
-ความปรารถนาดี
-ความเปนมิตร

ตกต่ําเดือดรอน
(-)

๒. กรณุา
- เห็นใจ สงสาร
- ชวยเหลือ แกไข

สถานการณ
ที่ผูอื่นประสบ

ประสบความสําเร็จ
(+)

๓. มทุิตา
- พลอยยินดีดวย
- เอาใจ สงเสริม
สนับสนุน

ความสัมพนัธ
กับความเปนจริง

(หลักความเปนธรรม)
๔. อุเบกขา

- มองดูอยูใกลๆ
- ไมกาวกายแทรกแซง
- เปนกลาง (อยูในธรรม)
-วางเฉย (ดวยปญญา)



เมตตา  - กรุณา  - มุทิตา
เปนพลัง  ที่มาจาก  “การให”

การให  คือ  ความสุขที่แทจรงิ
เปนความสุข  ทีเ่ราควบคุมได

ไมเหมือน  “การรับ”
เราควบคุมไมได !



“เสาวัดใจ”

ใจของคนแคบยิ่งกวา
เสานี้ที่วาแคบ



การให  “ที่แท” ไมตองมี  “เงื่อนไข”

การใหไมตองใช  “เหตุผล”

การใหที่ยิ่งใหญ คือ “การใหอภัย”

“ใหอภัย ใจวาง สรางปญญา”



ปญญา  คือ  การเห็นตามทีเ่ปนจริง
ปญญา  คือ  การเห็นโดยปราศจากตัวกรอง (Filter)

การเห็น

การคิด

การกระทํา



มุมมองการเห็น ความเชื่อ

BeliefMental Model
Mindset Value
Paradigm Attitude

กระบวนทัศน โลกทัศน ทัศนคติ



การเห็น
(ทิฏฐิ)

มรรค

การคิด
(สังกะปะ)

การพูด
(วาจา)

การทํา
(กัมมนัตะ)

การประกอบอาชีพ
(อาชีวะ)

ความระลึกรู
(สติ)

ความตั้งมั่นของจิต
(สมาธิ)

ความเพียร
(วายามะ)



ไตรสิกขา

 สัมมาทิฏฐิ

 สัมมาวาจาสัมมาสมาธิ

 สัมมาสังกะปะ

 สัมมากัมมันตะ

 สัมมาอาชีวะ

 สัมมาสติ

 สัมมาวายามะ

ปญญา

ศีลสมาธิ



“The Rock”

Where is the life we have lost in living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?
-T.S. Eliot



“…วิถีทางชีวิตที่แทจริงนัน้ เปนสิ่งที่สวยงามและ
มีอิสระ  แตเราก็พากันเดินหลงทาง  ความละโมภ
ที่ไมมีที่สิ้นสุด  เปนสิ่งที่ทําลายวิญญาณของคน
มนัเปนสิ่งที่ทําใหคนเราตองเกลียดชังซึ่งกันและกัน
และมนัก็ทําใหเราพบกับความทุกขทรมาน
การนองเลือด  เราพฒันาทุกสิ่งขึ้นมาอยางรวดเร็ว
แตเราก็ไดพากันขังตัวเองไวกับความเจรญินัน้

เราใชความคิดมาก  ในขณะที่ใชความรูสึกนอย
เกินไป ความรูทาํใหเรากลายเปนคนเหน็แกตัว
และไมเคยปรานตีอใคร”

.............................
ศิลปนแหงศตวรรษ


	KM … ทำไปเพื่อ....

