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• เข้าใจหลักการและขัน้ตอนการจัดการความรู้ 

• เรียนรู้เคร่ืองมือของ KM  

• Knowledge Sharing through CoP 

• AAR Process 

• Q & A 

สิ่งที่จะแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวันนี ้



ภาพต่อไปนีค้ือประเทศแถวนี ้



การจัดการความรู้ 
or 

การจัดการความไม่รู้ 

Knowledge management 

Knowless management 



ความรู้ที่น่ากลัวที่สุดคือ....... 
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ท าไมต้องจัดการความรู้ 

 เราแน่ใจได้อย่างไรว่าบุคลากรมีความรู้เพียงพอที่จะท างานอย่าง 
 มีประสิทธิภาพ 

 คนท างานจะมีทกัษะหรือความสามารถหรือไม่ถ้าความรู้ไม่เพียงพอ 

 เม่ือมีการอบรม / สัมมนาภายนอกหรือภายในท าอย่างไรให้
บุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วม มีความรู้ชัดเจนเหมือนอย่างผู้ที่เข้าร่วม 

 ศักยภาพของหน่วยงานจะเกิดขึน้หรือไม่ถ้าในหน่วยงานมีทัง้คนที่รู้ 
 และไม่รู้ท างานอยู่ ร่วมกัน 

6 



 เม่ือเปล่ียนแปลงตัวบุคคลหรือมีการลาออกท าอย่างไรให้ความรู้ของ 
 คนนัน้อยู่กับหน่วยงาน  

 ท าอย่างไรให้คนที่เข้ามาใหม่ เรียนรู้วธีิการท างานอย่างรวดเร็ว  
 รวมทัง้ปัญหาที่เคยเกดิขึน้กับต าแหน่งงานนัน้ 

 องค์กรจะมีศักยภาพหรือไม่ ถ้าบุคลากรไม่ขวนขวายเรียนรู้   
 หรือสร้างความรู้ใหม่ 

 องค์กรจะมีศักยภาพหรือไม่ ถ้าความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการท างาน 
 ไม่ได้ถูกเกบ็รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 

 

ท าไมต้องจัดการความรู้ 
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การจัดการความรู้ 
(KM: Knowledge Management) 

 ● เร่ิมที่ “งาน” ไม่ใช่เร่ิมที่ความรู้ 
  ก้าวแรกคือคนในชุมชนมา “สุมหัวกัน” 
  เพื่อก าหนดผลสัมฤทธ์ิ ที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน 
 ●  การจัดการความรู้เน้น “ความรู้ในคน” 
  (Tacit Knowledge) ส่วน 
  “ความรู้ในกระดาษ” (Explicit Knowledge) 

  เป็นอันดับรอง 



KM เป็น "เคร่ืองมือ" 
ชนิดหน่ึง  

ต้องเลือกใช้ให้เหมาะ 
กับสถานการณ์ 
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การจัดการความรู้ คือ กระบวนการ... 

ฉะนัน้ "ความสัมพันธ์ และความไว้วางใจระหว่างบุคคลเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร 

(Knowledge Sharing Culture) 

"ไม่ใช่การจัดเก็บทุกส่ิงที่มนุษย์รู้ไว้ในสารานุกรม หากแต่เป็นการ
ค้นหาคนที่รู้วิธีท างานที่ด ี ท าให้เขาพูด เขียน หรือปฏิบัตใินสิ่งที่พวก

เขารู้ (Sharing) ให้คนที่ต้องการรู้ทราบ จากนัน้ จัดเก็บ 
(Capturing) กล่ันกรอง (Distilling) แบ่งแยกประเภทเพื่อค้นหา
และบันทกึ(Taxonomy) และการเผยแพร่ (Dissemination) 

ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ท างาน (Action 
Learning Process) แบบต่อเน่ืองและต่อยอด 



ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน 
(Tacit Knowledge) 

( 1 ) 

( 2 ) ( 3 ) 

อธิบายได้ 
แต่ยังไม่ถูกน าไปบันทกึ 

อธิบายได้ 
แต่ไม่อยากอธิบาย 

อธิบายไม่ได้ 

Tomohiro Takahashi 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) 





Model “ปลาท”ู 

“คณุอ านวย” 

Knowledge 
Facilitator 

Knowledge 
Practitioner 

“คณุกจิ” 

“คณุเอือ้” 

Chief 
Knowledge 
Officer : CKO Knowledge Assets 

สว่นหาง สรา้งคลงัความรู ้

เชือ่มโยงเครอืขา่ย 
ประยกุตใ์ช ้ICT  “สะบดั
หาง” สรา้งพลงัจาก CoPs 

Knowledge Vision 

สว่นหวั สว่นตา  มองวา่
ก าลงัจะไปทางไหน  ตอ้ง
ตอบไดว้า่ “ท า KM ไปเพือ่
อะไร” 

Knowledge Sharing 

สว่นกลางล าตวั สว่นทีเ่ป็น “หวัใจ” 

ใหค้วามส าคญักบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ชว่ยเหลอื เกือ้กลูซึง่กนัและกนั (Share & 
Learn) 

KV KS KA 

บคุคลที่
เกีย่วขอ้ง 

ที่มา : ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  สคส. 

เร่ืองน้ีไม่ต้องการ 
“คณุอ านาจ” 



Vision/ Mission 

หวัปลา (KV) 

ปัจจยั/ประเดน็ 1 ปัจจยั/ประเดน็ 2 ปัจจยั/ประเดน็ 3 

ประเดน็  
2A 

ประเดน็  

2B 

ประเดน็  

2C 

  KV1                   KV2                    KV3 

แผนก 

ฝ่าย 

องคก์ร 

“หวัปลา” ต้องสอดคล้อง  
เช่ือมโยงกบั “ภาพใหญ่” 



อบรมบคุลากรใหม ่#4 วนัที่  20 Jan  2010 ณ ห้องกะตะ อาคารภเูก็ต ม.หาดใหญ่ 

กระบวนการจัดการความรู้   
(Knowledge Management Process) 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถงึความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง 

ความรู้นัน้ท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

สมพร  อินทร์แก้ว 
หวัหน้ากลุม่งานพฒันาระบบงานสขุภาพจิต 
ส านกัพฒันาสขุภาพจิต 



กระบวนการจัดการความรู้                  
 (Knowledge Management Process) 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
- การบ่งชีค้วามรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้องมี 
- วิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่   

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
- สร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
ที่กระจัดกระจายทัง้ภายใน/ภายนอก เพื่อ
จัดท าเนือ้หาให้ตรงกับความต้องการ 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง 

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ใน
รูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันได้
อย่างไร 



กระบวนการจัดการความรู้            
 (Knowledge Management Process) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
แบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพื่อจัดท า

ระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
จัดท ารูปแบบและ “ภาษา” ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทัง้องค์กร 
• เรียบเรียงปรับปรุงเนือ้หาให้ทนัสมัยและตรงกับ
ความต้องการ 
 

จะแบ่ง
ประเภท 

หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่าย
และสมบรูณ์
อย่างไร 



5. การเข้าถงึความรู้ 
ความสามารถในการเข้าถงึความรู้
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในเวลาที่

ต้องการ 

เราน าความรู้มา
ใช้งานได้ง่าย

หรือไม่ 

กระบวนการจัดการความรู้            
 (Knowledge Management Process) 



6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
การจัดท าเอกสาร   การจัดท าฐานความรู้  
ชุมชนนักปฏบิตั ิ(CoP) 
•ระบบพี่เลีย้ง (Mentoring System) 

7. การเรียนรู้  
•น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

• แก้ปัญหาและปรับปรุงองค์กร  

ความรู้นัน้ท าให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กร

หรือไม่ 
ท าให้องค์กรดขีึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้
กันหรือไม่ 

กระบวนการจัดการความรู้            
 (Knowledge Management Process) 



KM 3.0 
• อยู่ในวถีิ   

• มีเป้าหมาย  

• ใช้ ไอที   

• มีพลังจัดการ “หวัปลา”  
• มีการจัดการความรู้จากภายนอก  

ที่มา: นพ.วจิารณ์  พาณิช 



อยู่ในวิถ ี
• อยู่ในวถิีชีวติการท างาน  เนียนอยู่ในเนือ้งาน  ไม่ต้องเอ่ย
ค าว่า KM   

• เกดิการเรียนรู้จากการท างาน  

• มีวถิีของการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้  ไม่หวง  ร่วมมือ   

• เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

• เกิดการพัฒนางาน  พฒันาคน  พัฒนาหน่วยงาน  เป็น  

Learning Organization  

• เกิด “วถิี” การท างานใหม่อย่างต่อเน่ือง  



อยู่ในวิถ ี
• มีความรู้ให้ค้นมาใช้ท างานได้ ตรงความต้องการ ตรงเวลา  
พร้อมใช้   

• โทรศัพท์มือถือ และ Social Media เป็นเคร่ืองมือ
หลัก 



มีเป้าหมาย 
• โฟกัสเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อผลการด าเนินงานที่ดี
ขึน้     

• พสูิจน์ได้ว่า ช่วยให้ผลประกอบการดขีึน้  

• โฟกัสที่ Critical Knowledge   

• ท าแผนที่ความรู้  

• ก าหนดการไหลของความรู้  ให้ไหลไปยังจุดใช้งานได้
สะดวก  



ใช้ IT 
• สมาร์ทโฟน และ social media คือช่องทางหลักใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

• Smart Database 

• Decision Tools 



มีพลังจัดการ “หวัปลา” 
• หวัปลา = วิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าหมาย  

• “COP ทมีจัดการหวัปลา” 

• น าไปใช้ตีความคุณค่าของ ผลงาน ของแต่ละหน่วย  

• ให้รางวัลบุคลากร หน่วยงาน  

• มีหน่วยงานแนวราบสนับสนุน/ช่วยเหลือ ให้บรรลุ  

• มีการเฉลิมฉลองประจ าปี   และสังเคราะห์ภาพใหญ่ 

• ฝ่ายบริหารใช้ KM ในการจัดการเป้าหมายที่ซับซ้อนขององค์กร 
เช่ือมโยงกับงานประจ า อย่างต่อเน่ือง ไม่มีการเปล่ียนแปลงเมื่อ
เปล่ียนคณบด ี(ผู้บริหารสูงสุด) 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


มองให้ชัด โฟกัสให้ตรงจุด 

• ก าหนดความรู้ที่ส าคัญ (Critical Knowledge) 
คือ ความรู้ที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กร 

• เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของระบบ KM ต้องชัด 
ไม่ท าแบบครอบจักรวาล โฟกัสความรู้เป้าหมาย  

• สนองการใช้งานความรู้ของพนักงาน 



เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ 



ที่มา: สุประภาดา โชตมิณี และปริญญ์ เสรีพงศ์.2559. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ



หมายถงึ กลุ่มคนที่มีความสนใจในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงร่วมกันมารวมตัวกันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือ
พัฒนาแนวปฏิบัตใินเร่ืองนัน้ 

ชุมชนนักปฏบิัต ิ(CoPs)  



ที่มา: สุประภาดา โชตมิณี และปริญญ์ เสรีพงศ์.2559. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ



ที่มา: สุประภาดา โชตมิณี และปริญญ์ เสรีพงศ์.2559. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ



ประโยชน์ของ CoP 

• การเรียนรู้ร่วมกัน การต่อยอดความรู้เพราะทุกคน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา 

• สังคม/ชุมชน/องค์กรเกิดการพัฒนาเพราะความคดิ
ไม่หยุดน่ิงกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

• มีการดงึศักยภาพท?ีมีในตัวบุคคลมาใช้เตม็
ความสามารถและสร้างความปรารถนา (Passion) 
ร่วมกัน 



ที่มา: สุประภาดา โชตมิณี และปริญญ์ เสรีพงศ์.2559. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ



• Note Taker คือ การฟัง จับประเดน็ สรุปองค์ความรู้ ไม่ใช่การ
ถอดเทป หรือจดตามทุกค าพูด 

• Lesson Learned คือ การวิเคราะห์กระบวนการ ทบทวน
บทเรียนที่เกิดขึน้ ไม่ใช่การเล่าเร่ืองในอดตีอย่างเดยีว แต่
ต้องอธิบายสิ่งที่มีคุณค่าที่จะน าไปใช้ในอนาคตด้วย 

• Best Practice ต้องส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
• Multimedia ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทุกทศิทาง 

เคร่ืองมือ/วิธีการเพื่อการจัดเกบ็ความรู้ 
(Knowledge Capture Tools and Techniques) 



การท า AAR 
(After Action Review) 
"การทบทวนหลังกิจกรรม" 



"การทบทวนหลังกจิกรรม" 

• เป็นการทบทวนวธีิการท างานทัง้ด้านความส าเร็จ
และปัญหาที่เกิดขึ ้น่ 

• เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ไม่ให้เกิดขึน้อีก 
• คงไว้ซึ่งวธีิการที่ดีอยู่แล้ว 



"การทบทวนหลังกจิกรรม" 

• ไม่ควรช่ืนชมความส าเร็จแต่เพียงด้านเดียว  
ต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึน้ด้วย เพราะปัญหาคือ
โอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน 

• ฝึกการรับฟังความคิดเหน็ 
• ฝึกการท างานเป็นทมี 
• ทุกปัญหามีทางออก 



4 ค าถามกับ AAR คือ 

1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการท างานนีคื้ออะไร? 
2. สิ่งที่เกิดขึน้จริงคืออะไร? 
3. แตกต่างหรือไม่แตกต่าง? 
4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวธีิการลด/แก้ความแตกต่างคือ

อะไร? 



เรียนรู้ก่อนการปฏบิัต ิ
(Learning before Doing) 

Using 
Knowledge Learn 

before 

Learn 
during 

Learn 
after 

• เคร่ืองมือ Peer Assist Template 

• ใช้กับโครงการที่ก าลังจะเร่ีม และ
พบความท้าทาย เพื่อศึกษาวิธีการ/
แนวทางการท างานจาก
ประสบการณ์เดมิที่คล้ายคลึงและ
แตกต่างก่อนลงมือปฏบิตัจิริง 

• หาวิธีเรียนลัด 
• ลดความล้มเหลวซ า้ๆ 



ขัน้ตอนการท า “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าอะไรคือต้นตอของปัญหาที่ต้องการขอ
ความช่วยเหลือ 

2. ตรวจสอบว่าใครที่เคยแก้ปัญหาที่เราพบมาก่อนบ้างหรือไม่ 

3. ก าหนด Facilitator (คุณอ านวย) สร้างบรรยากาศ สนับสนุน 

4. ควรเลือกผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย (Diverse) 

5. มุ่งหาผลลัพธ์หรือสิ่งที่ต้องการได้รับจริงๆ มองให้ทะลุถงึปัญหา สร้าง
ทางเลือกหลายๆ ทาง 

6. วธีิการ คือ ทีมเหย้าน าเสนอแผนตัวเองก่อน จากนัน้ทีมเยือนซักถามและ
แชร์ประสบการณ์ สุดท้ายทีมเหย้าน าข้อเสนอแนะไปคดิและปฏบิัติ 



เรียนรู้ระหว่างการปฏบิัต ิ
(Learning during Doing) 

Using 
Knowledge Learn 

before 

Learn 
during 

Learn 
after 

• เคร่ืองมือ After Action Review 

• คือ “การท าไป คดิไป แก้ไขไป” 
• เป็นการจับความรู้ที่เกดิขึน้สัน้ๆ 

ภายหลังการท ากจิกรรม 
• ใช้ 3 ค าถามที่ส าคัญ คือ 1) ภาพ

ความส าเร็จอะไรที่คาดหวังกับสิ่งที่
เกิดขึน้จริงเป็นอย่างไร? (25%) 2) 
ถ้าสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกดิขึน้จริง
แตกต่างกัน เพราะอะไร? (25%) 3) 
เราจะท าอะไรห้ดีขึน้/ข้อเสนอแนะที่
ปฏบิตัไิด้ (50%) 

• พากษ์วิจารณ์หรือวินิจฉัยว่าใครถูก
ใครผิด ใช้บรรยากาศสบายๆ 



เรียนรู้ระหว่างการปฏบิัต ิ
(Learning after Doing) 

Using 
Knowledge Learn 

before 

Learn 
during 

Learn 
after 

• เคร่ืองมือ Retrospect Template 

• คือ การทบทวนแผน กระบวนการ 
และผลลัพธ์ทัง้หมด 

• ท าทนัททีี่เสร็จสิน้กจิกรรม หรือ 
“เมื่อจบสงคราม มใิช่ เมื่อสิน้สุดการ
โจมตีแต่ละครัง้” 

• ท าการบนัทกึข้อเสนอที่เจาะจงและ
สามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 

• มีปรัชญาการท างานที่ว่า “ทุกครัง้เรา
ท าอะไรซ า้ๆ เราควรท าให้ดีกว่าครัง้
สุดท้าย”  

• ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
คณะท างาน ผู้อ านวยกระบวนการ
เรียนรู้ ผู้ที่ใช้ความรู้ในอนาคต 



การเช่ือมโยง BP กับ KM ในองค์กร 

• ค้นหา BP ทุกพันธกิจ 

• ทุกหน่วยงานย่อย(คณะ/ศูนย์-ส านัก) ต้องท า 

• จัดแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคล/หน่วยงาน 

• มีการเสริมแรง ยกย่อง เชิดชูเกียรตเิจ้าของ BP 

• เปล่ียนจาก “การศึกษาดงูาน” เป็น “การศึกษาแนวปฏิบัตทิี่เป็น
เลิศ” 

• มีระบบจัดเก็บ และแลกเปล่ียน BP ที่เข้าถงึได้ง่าย รวดเร็ว ทุก
เวลา ท าเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 



เคยได้ยนิค าพดูเหล่านีห้รือไม่? 

• เราท าอย่างเขาไม่ได้หรอก 
• เราเป็น ม.รัฐ เขามันเอกชน 
• มุ่งเร่ืองการเรียนการสอนและการวิจัยดีกว่า 
• เราอยากท าแต่ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน 
• ไม่มีเงนิ หรือเบกิงบประมาณยุ่งยากอย่าท าดีกว่า 
• เหน่ือยเปล่าๆ อย่าเลยนะ 
• วันนี ้QA เขาจัดงานอะไรนะ KM อีกแล้วเหรอ? 
• เอาเวลาฟังเร่ือง KM ไปกนิ MK ดีกว่า 



• มีข้อมูลจัดเกบ็แยกตามหน่วยงานของใครของมัน 
• มีเวบ็ไซต์ส่วนกลางแต่หาข้อมูลไม่เจอ 
• ไม่รู้จะเกบ็ไฟล์ไว้ตรงไหนในเว็บ 
• อยากแชร์ข้อมูลกท็ าได้เพยีงแค่ ส่งไลน์ ส่งเมล์ 
• อยากรู้อะไรกถ็ามหาจาก อ.Goo 
• ความรู้คือความลับ 

เคยได้ยนิค าพดูเหล่านีห้รือไม่? 



สิ่งที่อยากจะเหน็ KM ในอนาคต 

• ท างานไป เรียนรู้ไป แก้ไขไป ได้ความรู้ใหม่ แบ่งปันเป็นวงจร 

• บุคลากรได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

• ปรับปรุงงานตลอดเวลาContinuous Improvement(Kaizen) 
• บุคลากรทุกคนพัฒนางานตนเองได้ดีขึน้ 

• เกิดแนวปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

• ลดอาการหวัโต สมองไหล ไม่มีใครรับผิดชอบ 

 



“ถ้าความรู้ของคนเรา
สามารถถ่ายโอนจากคน
หน่ึงไปยังอีกคนหน่ึงได้ 

โดยผ่านเคร่ืองมือลักษณะนี ้
กค็งจะดี ในเมื่อไม่มีกต้็อง
สร้างระบบ KM ขึน้มา” 




