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Welcome to …

The World of WISDOM
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PART 01 

Understanding

Organizational Changes



V U C A
World



1. V : Volatility : มีความผันผวนสูง เปลี่ยนแปลงเร็ว เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ไม่ทัน

ได้ตั้งตัว

2. U : Uncertainty : ความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน คาดการณ์สถานการณ์ยาก 

3. C : Complexity : มีความซับซ้อน มีปัจจัยหลายด้านเข้ามามีผลต่อการ

ตัดสินใจ

4. A : Ambiguity : มีความคลุมเครือ ก่ากวม ตีความหมาย หรือคาดการณ์ได้

หลายอย่าง

VUCA ➔ Business Changes, Policies / Strategies / Work 

Form / Business Solution  etc.  
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CASE STUDY 01



7



8

CASE STUDY 02
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Tech & Digital Savvy

& Work from Anywhere
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Town Hall Meeting

Virtual Meeting
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Multi-generation

& Post-demographic

Multi-lifestyle
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Lean Organization

Agility + Resilience
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PART 02 

KM
for the NEW NORMAL



ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ในการท่างาน

• เวลามีปัญหาในการท างาน ไม่ทราบว่าจะไปถามผู้ท่ีเก่งในเร่ืองน้ันๆ ได้ท่ีไหน ไม่รู้ว่า “ใครเก่ง”

• การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ท าในวงแคบ เฉพาะคนท่ีสนิทเท่าน้ัน

• ไม่ได้ถือว่าการแลกเปล่ียนความรู้เป็นส่วนหน่ึงของการท างาน

• ไม่มีการเผยแพร่แบ่งปันความรู้ท่ีได้จากการประชุม อบรม สัมมนา ให้แก่คนอื่นๆ

• การค้นคว้าข้อมูลใช้เวลานาน

• ข้อมูลท่ีได้มักจะไม่ทันสมัย

• การท างานไม่เกิดการต่อยอดงาน

• มักมีการท าผิดพลาดซ้ าๆ ในเร่ืองเดิมๆ เพราะขาดความรู้ท่ีถูกต้อง

• ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ส่วนมากจะซ้ ากัน

• ความรู้อยู่ท่ีตัวบุคลากร เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น เกษียณอายุ ลาออก ย้าย เปล่ียนหน้าท่ี ก็

เกิดผลกระทบกับงานและองค์กร

• องค์กรไม่มีการเก็บรวบรวมประสบการณ์ท่ีได้จากการท างานโดยเฉพาะการด าเนินโครงการ

ส าคัญต่างๆ



EXPLICIT and TACIT KNOWLEDGE

Cr. scnsoft.com 



EXPLICIT and TACIT KNOWLEDGE



เป้าหมาย / 

ประเด็น

ก่าหนด

วัตถุประสงค์

ก่าหนดแนวคิด 

/ ไอเดีย

ก่าหนดวิธีการ หรือ 

รูปแบบ โดยคาดการณ์ผล 

ที่สอดคล้องกบัเปา้หมาย

ด่าเนินการ วัดผล

จัดเก็บข้อมลูเผยแพร่  
น่าไปต่อยอด / เลือก 

+ หั่นประเด็นเพื่อ

กระจายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  



  



KM Process 
(Narathip Amtiengtrong,2021) 



GOOD KM : KM ที่ดี ต้องเป็นอย่างไร ? 

• Purposeful : มีเป้าหมาย / มีวัตถุประสงค์ (เช่น ลดปัญหา ป้องกัน หรือ ต้องการ

พัฒนา ต้องการประสบการณ์ในด้าน xxx)

• Focus : มุ่งเป้าหมาย มีความชัดเจน

• Participation & Sharing: มีส่วนร่วม มีการแชร์โดยหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” 

• Have FUN & Friendly : มีความตื่นเต้น มีสาระบันเทิง มีความเป็นกันเอง

• What’s NEXT ? : มีการเก็บข้อมูล เพื่อน่าไปใช้ต่อยอด (เก็บ DATA แล้วน่าไปท่า

อะไรต่อได้อีก? )

• Findability : เข้าถึงได้ ค้นหาได้ “ทุกครั้ง” ที่ต้องการค้นหา **** 



GOOD KM

KM for ALL

KM of ALL

KM from ALL



KM Strategy : SECI Model

From  Tacit

From  Explicit

To 

Tacit

To 

Explicit



KM Strategy : SECI Model

From  Tacit

From  Explicit

To 

Tacit

To 

Explicit

สอนงานกันภายใน

แลกเปลี่ยนกัน หัวหน้าสู่

น้อง น้องสู่หัวหน้า

แลกเปลี่ยนแล้วจด

บันทึก เรียบเรียง

หัวหน้าฝึกฝนจากคู่มือแล้ว

น่ามาเล่าต่อ หรือลงมือ

ปฏิบัติ สอนหน้างาน

หัวหน้าฝึกฝนจากคู่มือแล้ว

น่ามาเขียนสรุปเป็นคู่มือท่ี

เหมาะกับบริบทของงาน



23Source : KAOSPILOT  

Applied 5E for Creative KM Building 
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การสร้างความสนใจ สร้างความตื่นเต้น อยากรู้ อยากฟัง 

เป้าหมาย ::: “KM เรื่องนี้ น่าสนใจ, น่าฟัง ใกล้ตัว, น่าเอาไปใช้ น่าแบ่งเวลาไปฟัง” ฯลฯ 
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การเข้าถึงวิธีการสร้าง “ประสบการณ์ที่ด”ี ให้กับผู้ฟัง เข้าถึง เข้าใจ “เรื่อง

รอบตัว หรือบริบท” → เป็นการ KM ที่เข้าไปนั่งในใจลูกค้า ➔ TOUCH

เช่น การแจกไฟล์หรือเอกสารที่น่าสนใจ อยากฟังต่อ อยากเรียนรู้ 
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การสร้างความผูกพันทางจิตใจของผู้เข้าร่วมงาน เข้าถึงเชิงลึก ให้เกิดความ

สนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
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การจบลงแบบประทับใจ สรุป Keyword หรือ Key Takeaway ที่ได้รับ ให้จบ

อย่าง “สมบูรณ์” และ “กินใจ” อยากมาฟังหรืออยากมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอกี
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มีการด่าเนินการสร้าง “ความทรงจ่าที่ดี” เช่น ภาพถ่าย ภาพข่าว หรือของที่

ระลึก หรือมีการ “ขยายผล” เพื่อเกิดความทรงจ่าที่ดี และพร้อมให้ความร่วมมือ
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Platform ที่สามารถท่า KM ในช่วง New Normal + Next Normal 

v

vv

v

v
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Essential KM for customer
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Website

Fan page 

CASE STUDY  
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CASE STUDY : KM for people  
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Thank you


