
  

 

การจดัการความรู (Knowledge Management) : 

จากทฤษฎีสูการปฏิบตั ิ
        กลุมงานวิจัยและพฒันา*  

 

ความเปนมา 

   การจัดการความรู (KM - Knowledge Management) ขึ้นอยูกับ

บริบทของแตละองคกรการนําเสนอในทีน่ี้จะเปน KM ที่โรงพยาบาล ศิริราช

ไดทํามา จะมาคุยแลกเปลี่ยนกันฟง โดยแบงเปน 2 หัวขอคือ (1) Concept 

ของการจัดการความรู   (2) ศิริราช ทําเรื่อง KM อยางไร  

 กพร. กําหนดใหทําแผนการจัดการความรูตั้งแตป 2546 แลว ตอน

นั้นทุกคนคดิวางาย ไมมีปญหา ก็ทําตาม แตมาเดือดรอนชวงป 2548-2549  

เพราะสํานักงาน กพร. มาดูแลวบอกวาไมใช ใหทําใหมหมด  กเ็ลยมีปญหา

วาทําอยางไรกนัแน 

 

กระบวนการจัดการความรูของสํานักงาน  ก.พ.ร.  กําหนดใหจัดทํา 

2 แผน คือ 
    

                                                        
*
กลุมงานวิจัยและพฒันา สถาบันดํารงราชานภุาพ เรียบเรียงจากคําบรรยายของนางวราพร แสงสมพร 

  หัวหนางานจัดการความรู  ฝายพัฒนาคณุภาพงาน  คณะแพทยศาสตร ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัย 

  มหิดล เมือ่วันที่ 11 มกราคม 2549 ณ หองประชมุ 1  อาคารสถาบันดํารงราชานภุาพ 
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1. แผนจัดการความรู  

2. แผน 6  Steps  เพื่อจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ  

 

 

พัฒนาจากขอมูลเปนความรู : เกิดสินทรัพยทางปญญา 

  ความรู คืออะไร?   เดิม คนมองวาความรูคือตัวหนังสือ เปน

เอกสาร เปนขอเท็จจริง เปนตัวเลข  ซึ่งเมื่อไดสังเคราะหเพื่อใหพรอมที่

จะใชในงานก็จะกลายเปนสารสนเทศ (Information) และเมื่อนํามาใชใน

งานจะเรียกวาความรู  (knowledge) 
 

   สมมุติวาในหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง มีตัวเลขการขายสินคา  

พวกริบบิ้น และการด  สินคา  2  ตัวนี้อยูแยกกันคนละชั้น  ถาดูใน

 

การจัดการ 

เปลี่ยนแปลงและ

พฤติกรรม 

การเรียนรู   การวัดผล การยกยองใหรางวัล 

 

การสื่อสาร 

กระบวนการ

และเครื่องมือ

การวัดผล 

World Class 

KM 

Environment 

เปาหมาย 

Desired State 
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ใบเสร็จคนซื้อ  จะพบวาสวนใหญซื้อสองอยางนี้ คลายๆ กัน ตัวเลขการ

ขายนี้  ยังเปนเพียง Data อยู  แตเมื่อเอาใบเสร็จมาวิเคราะหเปรียบเทียบดู 

เห็นวาคนจะซื้อสินคาบางอยางพรอมกัน เชน คนซื้อของขวัญแลวจะตอง

ซื้อการดดวย  ก็เกิดเปน Information ขึ้นมา และเมื่อนําไปปรับใช ก็เกิด

เปนความรูวาควรเอาสินคาสองอยางนี้มาอยูในจุดเดียวกัน เพื่อสะดวก

ซื้อหลังจากนั้น  อาจนําความรูนี้ไปใชกับสินคาตัวอื่นอีกวา  ดูวามีสินคา

ชนิดใดที่สามารถจับคูกันได  ก็เกิดเปนปญญา (wisdom) ขึ้น 

 ถาในองคกรมีคนที่ไมมองแคเพียงตัวเลขขอมูลเฉยๆ  แต

สามารถนํามาวิเคราะหและปรับใชกับอยางอื่นได   จะทําใหเกิด

สินทรัพยทางปญญาขึ้น 

ความรูมี  2 ประเภท  

 1.  ความรูที่ผานกรอบแนวคิดมาแลว จนกลายเปนลาย

ลักษณอักษร (Explicit) เชน กฎ ระเบียบ คูมือ แผนปฏิบัติงาน   

 2. ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit)   เกิดจากประสบการณ  

ยิ่งอายุมาก ความรูก็จะสูงขึ้น  

ความรูทั้ง 2 ประเภท  สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได เพราะคนๆ 

หนึ่งถาอานกฎระเบียบ คูมือปฏิบัติ  จาก Explicit  จะกลายมาเปน Tacit   
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และความรูสวนที่เปน Tacit ถาเขียนออกมาใหคนอื่นไดรับรู สามารถ

ถายทอดไปยังคนอื่นได  ก็จะแปลงจาก Tacit  เปน Explicit 

กระบวนการจัดการความรู 

 กระบวนการจัดการความรู หมายถึงการสรางและการใช

ความรู   ยกตัวอยางเชน การสอบเขามหาวิทยาลัย  จะตองมีการสราง

ความรูเพื่อไปสอบ  คนที่ไปเรียนกวดวิชาสวนใหญจะสอบได 

เพราะไดทําแบบฝกหัด  ผานกระบวนการคิด การฝกปฏิบัติ   คนที่

ไมไดเรียนกวดวิชา ไดแตอานหนังสือเอง บางทีอานเขาหูซายทะลุหู

ขวา    

จากการบอกเลาของอาจารยที่สอบสัมภาษณเพื่อใหทุน

นักศึกษาแพทย พบวาเด็กที่สอบเขาเปนนักศึกษาแพทยไดสวนใหญ

จะเรียนกวดวิชามา  แสดงวาทุกคนมีฐานะดี   จึงไมรูจะใหทุนกับ

ใคร   

การสรางความรู 

การสรางความรู  เกิดได 2 ทาง คือ  (1) เกิดจากการอานในสิ่งที่

เปน Explicit  แลวนํามาคิดพิจารณา  เพื่อใหความรูเขามาอยูในตัวเอง  

(2)  เกิดจากประสบการณ และการปฏิบัติมาชานาน 
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 ดังนั้น ถาตองการใหมีความรูไปใชในการปฏิบัติงานจะตอง

ใหคนสรางความรู นั่นคือการไดผานการอานและการฝกปฏิบัติ เมื่อสราง

ความรูแลวตองรูจักใช  เรียกวาเปนการจัดการความรูในหนวยงาน  คนที่

มีความรูอยูในตัวตองรูจักแบงปน  นําสิ่งที่ตนเองทํา ไปเขียนเปนลาย

ลักษณอักษรเปดเผยตอไป 

 การจัดการความรู จะตองมีอยูในแผนของหนวยงาน  มีการ

จัดทําโปสเตอร  แผนพับ  เอกสารความรูเพื่อแจกจายใหแกผูปฏิบัติงาน  

ถาไมมีสิ่งเหลานี้ แสดงวายังไมมีการจัดการความรู 

        กลยุทธของการสรางและใชความรู  

      วิธีการจัดการความรูคือใหคนที่ทํางานคลายๆกันไดมา 

พบปะแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกนัทําใหเกิดการ 

ถายทอดความรูที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานทั้งการปฏิบัติงานของ 

ตนเองและการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม ไดดียิ่งขึน้     

ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู 

1.  ทําการวิเคราะหวาในหนวยงานจําเปนตองมีความรูในเรื่อง

อะไรบาง  แลวเลือกเรื่องที่คิดวาจําเปนที่สุดมาทํา  เพียงเรื่องเดียวกอน  
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 2. สํารวจคนหาทุนความรูเดิมที่มีอยูในหนวยงาน  วามีความรู

เรื่องนั้นๆ  หรือยัง  อยูที่ไหน  อยูในรูปธรรมแบบไหน ทั้งความรูที่เปน 

Explicit  และ  Tacit    

3.  ประเมินกลั่นกรองคุณคาของความรู   โดยอาจใหผูเชี่ยวชาญ

เปนผูพิจารณากลั่นกรอง  หรือถาความรูที่มีอยูยังไมดีพอ ก็ไปแสวงหา

ความรูเพิ่มเติมจากขางนอก  เอามาเสริมความรูที่มีอยูเดิม ใหดีขึ้น  

4. นําความรูมาจัดเปนหมวดหมู  เพื่อเปนสินทรัพยเก็บไวใน

หนวยงาน  พรอมใหคนอื่นคนควาไปใชงานได    

5.  กระบวนการใชความรูที่มีอยู   คนที่จะจัดการตรงนี้คือ Core 

Team  ซึ่งตองพยายามทําใหคนในหนวยงานสามารถเขาไปเอาความรู

นั้นไปใชงานได  

การสรางและการใชความรูไมใชเพียงการจัดบอรด จัดโปสเตอร  

จัดอบรม แลวก็เสร็จ เทานั้น  แตตองพิจารณาดวยวาความรูนั้นถึงผูใช

หรือไม  คนมีความรูเพิ่มขึ้นสําหรับใชในการปฏิบัติงานหรือไม   

6.  การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู   เปนวัฒนธรรมที่แตละคนนํา

สิ่งที่รูมาแบงปนคนอื่น ขณะเดียวกัน คนอื่นก็พยายามที่จะคนหาความรู

นั้น  การแบงปนความรูสามารถ นําไปสูการตอยอดไดเร็วขึ้น  
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เทคนิคการจัดการความรู  

จัดการความรูตองไมเริ่มที่ศูนย 
กลยุทธที่สําคัญอีกขอหนึ่งของการจัดการความรู คือ (1)พยายาม

จับคนที่อยูในกองตางๆ มาเชื่อมโยงกัน  ตอนทําแผนการจัดการความรู 

ตองใหคนทําแผนฯ มาเชื่อมโยงกัน  มาทําแผนรวมกัน เขาจะได

ชวยเหลือแบงปนแลกเปลี่ยนกัน    รวมทั้ง (2) การไปดูจากหนวยงานที่

ทําไวดีแลว นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  เปนการตอยอดจากที่เขาทําไว

แลว เกิดเปนการเรียนรู (Learning)     

IT  เปนเครื่องมือที่สําคัญของการจัดการความรู  

 ตัวอยาง  สิงคโปรเห็นความสําคัญของการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต  ไดดําเนินกระบวนการ 3  เรื่อง คือการกําหนด (Identify) เนื้อหา

ความรูที่จําเปน   การสรางความรู (Generate)     และการเผยแพรความรู    

มีการสรางความรู  (Create) ใหเกิดขึ้นในที่ทํางาน   มีการคนหา

ความรูใหมๆ ดีๆ เอามาใส  โดยใช  ICT  เปนเครื่องมือชวยจัดการความรู  

เชน ในลักษณะของ Web Link   สามารถเชื่อมแหลงความรูมาใหคนใน

หนวยงานพรอมใช    Click เขาไปแลวนํามาใชไดทันที    หรือใน

ลักษณะของ Bar Code  Search    
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การจัดการความรูในแบบระบบผูเชี่ยวชาญ 
 Tacit  knowledge  คือความรูในตัวคน  ซึ่งบางอยางไมสามารถ

ทําออกมาเปนเอกสารได   ก็จะจัดการความรูแบบระบบผูเชี่ยวชาญ เชน 

ที่ศิริราช  ความรูความชํานาญของศัลยแพทย  นํามาเขียนเปนลายลักษณ

อักษรไมได   ก็ใชวิธีระบุวาใครเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้  คุณสามารถไป

หาคนๆ นี้ได   โดยใชระบบ Online  เชน  E-mail  สอบถามได  

  ที่บริษัท Sub Micro System  ก็เชนเดียวกัน  เมื่อเขาไปนั่ง

ทํางานจะมีการบอกถึงสิ่งที่ตองรูเกี่ยวกับงานของคุณวามีอะไรบาง  สิ่งที่

ไมจําเปนตองรูแตคุณควรรูมีอะไรบาง  และสามารถไปหาความรู

ดังกลาวไดอยางไร  รวมทั้งบอกดวยวาผูเชี่ยวชาญคือใคร แลว Show 

ดวยวา Online หรือเปลา ถา Online  อยู ก็ Click  ถามไดเลย และเขาจะ

ตอบใหทันที  นั่นคือความรูที่พรอมใชสําหรับคนทํางาน  

โครงการติดดาว 
ที่ศิริราชมีโครงการติดดาว   คือมีทีมไปสํารวจคนหาหนวยงาน

ตางๆ เมื่อพบวา  โครงการใดดี  ก็เอามาใสไวใน Web  ใหบุคลากรเปด

เขาไปดู  ไปเรียนรูงานที่เปน  Best Practice   เพราะการจัดการความรู  

ตองไมเริ่มที่ศูนย  ใหเริ่มจากคนที่ทําไดดี  แลวเอามาตอยอด   
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อีกสวนหนึ่งคือ Transfer  โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู  ถาเปน

ระบบ  IT  ก็อาจเปน Web Board  ใหบุคลากรสามารถเขาไปพูดคุย

แลกเปลี่ยนกันได 

Web Blog 

คนที่ทันสมัยตองมี  Web ของตัวเอง  ขณะนี้ Web Blog  กําลัง

เปนที่สนใจ  

Web Blog มีลักษณะเหมือนไดอารี่ คือใหคนเขาไปเขียนเลาสิ่งที่

ตัวเองทํา  แลวมีคนอื่นเขามาเสริม  หรือมาเลาเรื่องของตัวเองบาง  ทําให

เกิดวัฒนธรรมของการเรียนรูรวมกัน  เราจะรูเองวาใครที่เลาเกง             

มีประสบการณมาก  ทําใหเราอยากติดตามเรื่องเลาจากเขา  เพราะ

อยากจะเรียนรูจากเขา  พอไดอานเรื่องของเขาเรื่อยๆ  ก็กลายเปนเพื่อน

สนิทกัน   

 ถาหนวยงานมี Web Blog  เปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูแลว   ก็ตองมีการประเมินเสมอๆ วาความรูเหลานั้นทันสมัยหรือยัง   

ถายังไมทันสมัย  ตองไปหาขอมูลความรูขางนอกมาใสเพิ่ม   เพื่อเพิ่ม

คุณคา   
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ตองใหผูปฏิบัติงานรวมจัดการความรูดวย   

ในกระบวนการจัดการความรู   ผูที่สรางและใชความรูก็คือ

ผูปฏิบัติงานนั่นเอง  หลายหนวยงาน ผูดําเนินการคือทีมงานจัดการ

ความรู  พบวาไมเกิดผลสําเร็จ   ถาใหผูปฏิบัติงานตองดําเนิน

กระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง   จะทําใหเขาเกิดการเรียนรู 

(Learning) ไปเอง   

ตัวอยางบริษัท Xerox 

บริษัท Xerox  ซึ่งดําเนินการเรื่อง KM  สําเร็จ  ไดขอสรุปที่

นาสนใจคือ 

1. คนที่จะจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดดี  ก็คือผูนํา 

2. การสื่อสารเปนสิ่งสําคัญ   ตองมีคนที่จัดการเรื่องนี้ และ

สื่อสารใหตรงกับกลุมเปาหมายที่จะตองเรียนรู   เพื่อใหคน

ในองคกรรูวาขณะนี้บริษัทกําลังทําเรื่องอะไร และเห็น

ความสําคัญ  เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน   

3. กระบวนการ หรือเครื่องมือ (Process Tool) ที่จะใช ขึ้นอยู

กับบริบทของแตละองคกร และขึ้นอยูกับกิจกรรมของแต

ละบุคคลดวย 
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ตัวอยางศิริราช 
ที่ศิริราช  กระบวนการจัดการความรูในกลุมแพทยจะไม

เหมือนกับกลุมพยาบาล   ในกลุมพยาบาล  การทํางานเปนศิลปะที่เขาจะ

อาศัยซึ่งกันและกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีการพูดคุยกัน    แตใน

กลุมแพทยไมมี เพราะแตละคนเปนมือหนึ่งอยูแลว การจะใหมาจับกลุม

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูนั้น โดยวัฒนธรรมแลวทําไดยาก   จึงตองใช

วิธีการอัดเทป คือหลังจากที่แพทยทําการผาตัดเสร็จแลว  จะมีการพูดคุย

กันวา  Case  นี้ทําแบบไหน  ผาตัดโดยวิธีใดไมไดผล  ขณะที่พูดคุยกัน  

ก็อัดเทปหรืออัด VDO  เก็บเอาไว  แลวนํามาจัดความรูไวเปนหมวดหมู    

บุคลากรสามารถ  Click  เขาไปดูได   วิธีการที่ศิริราชใช  จะมองบริบท

ของตัวเองวาควรทําดวยวิธีไหน  แลวก็เลือกใชกระบวนการแบบนั้น 

 การวัดผลสําเร็จ  

              สิ่งที่ทํา  ตองมีการวัดผลสําเร็จใหไดวาทําอยางนี้ถูกตองหรือไม  

เพียงใด   เปนการเพิ่มคุณคาของคนทํา ใหรูสึกภูมิใจวาสิ่งที่เขาทํานัน้เปน

สิ่งที่กอประโยชน   และสุดทายหนวยงานตองใหการยกยองชมเชยและ

ใหรางวัลคนทํา อาจจะเปนเงินหรือประกาศนียบัตร   
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จัดการความรู  ไมใชเพื่อสง ก.พ.ร.  แตเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการ

ทํางาน 

การจัดการความรู ตองรูเปาหมายและมองภาพที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต  สามารถบอกคนในหนวยงานไดวาทําแลวจะเปนภาพแบบนี้  

เพื่อใหคนอยากทํา   ถาบอกวาทําเพื่อสง ก.พ.ร.  คนจะมองวาเปนการ

เพิ่มภาระหนาที่   

 ตัวอยาง ศิริราช มีสํานักงานภาควิชา  เปนเหมือนเลขานุการของ

พวกแพทย   มีคณะกรรมการในแตละกลุมเพื่อชวยกันดูแล    เมื่อจะ

พัฒนาสํานักงานภาคฯ  เราถามวาจะทํา  KM ไวชวยงานหรือไม  เขาถาม

วาทําแลวไดอะไร   เราบอกวาทําแลวไดแบบนี้คือ   นําคนที่ทํางาน

เหมือนกันใหมาเจอกัน   คุณรูวาใครทําเรื่องใดไดดี  ก็นําคนนั้นมา

แลกเปลี่ยนความรู  มาเลาใหฟงวาเขาทําแบบไหน   คนอื่นไดทราบ ก็ทํา

ตามได  เปนการเรียนรูที่นําไปใชในงานของตัวเองไดดี   ถาทําตรงนี้ได

สําเร็จ  เมื่อ Click เขาไป จะรูเลยวาเรื่องนี้เขาทํากันอยางไร  พอเห็นภาพ

อยางนี้ เขาบอกวาดี   

 ฉะนั้น ตองทําใหเขามองเห็นวา ถาเขามาทําตรงนี้ เขาจะได

ความรูที่พรอมจะใชงาน  ถาติดขัดปญหาสามารถที่จะ click  หาได

ตรงไหนและทันเวลาดวย  เพราะเรามีเครื่องมือที่เปน Web Site ที่
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สามารถจัดเก็บขอมูล จัดระบบใหสามารถ Click เขาไปได   อีกสวนหนึ่ง

ก็คือเขาไดรวมกันสรางความรู 

 

เครื่องมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่นิยมใชกันมี ดังนี้   

1. Innovation & Best Practice Database เปนการทํา

ฐานความรู   โดยสะสมจัดเก็บความรูจากคนเกงหรือผูที่ทํางานประสบ

ความสําเร็จ   ถาหากไมทําไว ความรูตางๆ เหลานั้นจะติดตัวอยูเฉพาะกับ

คนเกง  บางทีจะรูก็ตอเมื่อมีคนมาใหรางวัล    

2.  Story Telling โดยใหคนตางๆ มาเลาเรื่องที่ประสบ

ความสําเร็จ  ซึ่งจะตางจาก  Brainstorm หรือการระดมสมอง ซึ่งเปนเพียง

การระดมความคิดเห็นในเรื่องที่นาสนใจ  แต Story Telling  เนนในเรื่อง

ที่ทําจริงจากประสบการณ  และถาเปนเรื่องที่ประสบความสําเร็จจะยิ่ง

เห็นผลฉับไว  เพราะมีคนทําแลวเห็นผล   เทคนิคนี้ดูเหมือนงายแตทํา

ยาก  ขึ้นอยูกับผูดําเนินรายการ (facilitator) ที่จะตองฝกทําบอยๆ เพือ่ใหรู

วาวิธีไหนที่จะดึงความรู ใหคนกลาพูด กลาเลาถึงประสบการณของ

ตนเอง  

ที่ศิริราชเมื่อทําครั้ง แรกๆ จะพบวาคนไมกลาพูด เนื่องจากคิดวา

ตนเองไมไดเกงพอ และไมรูวาตัวเองจะพูดอะไร  เพราะพอบอกใหเลา
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ความสําเร็จ  มันไมสําเร็จในทุกเรื่อง จึงไมคิดวาตนเองเกงที่จะบอก  

ดังนั้นความรูมันจึงไมออกมา  ซึ่งทั้งหมดนี้ขอแนะนําวาไมตองไป

เสาะหาวาที่ไหนดี  ใหเริ่มตนลงมือทําในหนวยงานตนเอง    

   3. Yellow Pages  คือ แหลงที่มาของความรู  ประเภทความรู  

ผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งตองไปดูมาวาใครเปนผูเชี่ยวชาญ ที่สามารถจะใหความรู

ที่เปนลักษณะ  Tacit Knowledge  ได 

  4. Knowledge Base  คือ การจัดฐานความรูใหคนสามารถเขาถึง

ไดงาย  โดยอาจจัดเปนหมวดหมูเรื่อง  หรือจัดตามลักษณะหนาที่ของ

หนวยงาน ฯลฯ 

  5. Cross–Functional Team  คือการจัดตั้งทีมครอมสายงาน  

โดยปกติหนวยงานจะมีโครงสรางขององคกร Top Down  ซึ่งตางทํางาน

ของตัวเอง  แทงใครแทงมัน  เมื่อจัดตั้งทีมครอมสายงานจะไดทีมที่เปน

แนวราบ  เพื่อใหตัวแทนมาเจอกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน   

  ทีมนี้จะเปนหลัก (core)  คือมองเห็นภาพรวมทั้งหมด  รูวาเรื่อง

นี้มีหนวยงานไหนเขาทํากันบาง   แลวก็ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอ

เรื่องใหผูอื่นรู   ใหรูวามีใครสนใจที่จะเขารับการอบรมในเรื่องนี้บาง

หรือไม   เมื่อมีคนเขามาก็หมายถึงทีมกําลังเชื่อมโยงใหคนเหลานี้มาเจอ

กัน  มาแลกเปลี่ยนความรูกัน  ถาไมมีคนทําตรงนี้ก็จะไมเกิดความรู  
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เพราะจะใหคนมาคุยกันเองในเรื่องนั้นๆ ไมมีทางเปนไปได  ธรรมชาติ

ของคนจะไมเปนเชนนั้น 

  6. Communities of Practice (CoP) ชุมชนแนวปฏิบัติ  คือการ

ดึงคนที่สนใจเหมือนกันมาเจอกัน  ไมใชคําสั่งของหัวหนา  แตเขามาเจอ

กันในเรื่องงาน อยางมีเปาหมาย 

  ตัวอยางเชน  คนขับรถของผูบริหาร เมื่อสงเจานายเสร็จแลว เขา

จะเดินมาคุยกันเรื่องงานบาง  นินทานายบาง และยังคุยกันเรื่องเสนทาง

วามาทางนั้นทางนี้รถไมติด  ทางนี้ทางลัด  ทําใหผูรวมสนทนาไดรูในสิ่ง

ที่ไมรูมากอน  เชน รูทางลัด  รูวิธีบริการอื่น ๆ 

  CoP  ซึ่งมีเปาหมายรวมกัน  เขาจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน นาํสิง่

ที่ทํามาเลาสูกันฟง  โดยมีเปาหมายเดียวกัน  แลวนําสิ่งที่ไดจากอีกคน

หนึ่งมาใชงาน  จากนั้นมีการกลับมาเลาใหกับกลุมฟงอีก หมุนเวียนกัน

ไปเ รื่อยๆ   (อยา ลืมวาพูดคุยแลวตองจดบันทึกไวดวยว าถ า เกิด

สถานการณแบบนี้จะตองทําอยางไร  บันทึกที่ดีจะตองเก็บรายละเอียด

ใหไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นในสถานการณแบบไหน  เกิดขึ้นกับใคร  

ในเรื่องเดียวกัน อาจไมสามารถนําวิธีที่ไดจากสถานการณหนึ่งไปใชได

กับอีกสถานการณหนึ่ง)   

ปจจุบัน CoP แพรหลายในเว็บไซตหรืออินทราเน็ตขององคกร  

ที่จะเปนชองทางใหแตละฝายไดเขียนความคิดเห็นตอเรื่องที่นาสนใจ  
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แบบบันทึกลงไปเหมือนไดอารี่   เหมือนเลาเรื่อง  คนที่มาอานจะเก็บไป

ใชได  เรียกวา   Blog to Blog   ซึ่งแตกตางจากการบันทึกเอกสาร 

ตัวอยาง  วิธีทํา CoP ที่ศิริราช 

  เมื่อหนวยงานในศิริราช  สนใจอยากจะทํา  CoP  เขาจะมาติดตอ

ที่งานจัดการความรู  ซึ่งมีความพรอมตอบสนองความตองการนี้ได   จะดู

ขอมูลวากลุมที่มาติดตอเปนอยางไร  แลวจะวางกรอบใหวา  CoP  ตองมี

อะไรบาง  

หลังจากนั้นจะใหเขาลงทะเบียน  จัดฝกอบรมวิธีการที่ถูกตอง

ให  วาผูมีบทบาทแตละดาน เชน ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)   

ผูทําหนาที่จดบันทึก (Historian)  ตองทําอยางไร กระบวนการ

แลกเปลี่ยนความรู (Sharing) ทําอยางไร แนะนําผูเชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ (Expert) วาเปนใครบาง  อยูที่ใดภายในองคกร  ภายนอก

องคกรหาจากที่ใดได  เชน คนหาในเว็บไซต  กลุมผูปฏิบัติงาน 

(Practitioner) ที่มองวาเปนเปาหมายมีใครบาง   

 และตองตั้งเปาหมายวาควรจะทําเรื่องอะไรกอน  เพื่อใหได 

Explicit Knowledge  โดยดูวาสนใจเรื่องอะไร และทุนเดิมมีอะไรอยูแลว

บาง  ถาไมบอกไว CoP จะไปสรางใหมทั้งหมด  จึงเสมือนเปนการบังคับ

วาตองไปหาของเดิมมากอนแลวมาชวยกันตอยอด      
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ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ ก็ตองหาสถานที่ สําหรับนํา

ความรูจาก  CoP  ไปเผยแพร  เชน ไปติดบอรดประชาสัมพันธความรู   

หรือให  Admin  นําไปวางในเว็บไซต  เปนตน  

  จากประสบการณที่ทํา CoP มาเห็นวา  คนที่มาอบรมบางคนยัง

ใชเมาทกับคอมพิวเตอรไมเปนเสียดวยซ้ํา  แตถูกเลือกใหมาเปน Admin  

เพราะในหนวยงานหาคนไมได   โปรแกรมเมอรของศิริราช จึงตองสราง

โปรแกรมใหงาย  เพื่อให  Admin ของหนวยงานมาปอนขอมูลไดโดยไม

ยุงยาก  จัดอบรมวิธีนําขึ้นแสดงในเว็บไซต  ประมาณครึ่งวันก็สามารถ

ทําได   ตองทําใหเจาหนาที่ไมกลัววาจะทําหนาที่  Facilitator  หรือทํา 

KM ไมได     เราตองผลักดันกระตุนใหเขาทําเลย  เพราะถาไดทําแลวจะ

เรียนรูไปเอง   “งานจัดการความรู”  ที่เปนหนวยสนับสนุนหลัก  ตอง

คอยชวยเปนกําลังใจ 

 การสราง  Facilitator  ใหเกง  

             วิธีการคือให Facilitator มาพบกัน แลวแลกเปลี่ยนเรียนรูกันวา

จะดึงคนใหพูด ทําอยางไร  จะควบคุมกลุมคน ทําอยางไร เชน  เทคนิค

การจัด CoP  หากมีคนพูดนอย  อาจจะใชวิธีจับหมายเลข   ใครที่ลงทาย

ดวยเลขคูตองพูด  คนก็จะเตรียมตัวพูดเมื่อใกลถึงเลขตัวเอง  หรือใชวิธี

ตั้งปายชื่อ  เมื่อมาลงทะเบียนใหเขียนชื่อเลน เพราะ Facilitator             

จะเรียกชื่อตามปายชื่อ  เปนการสรางความสัมพันธ 
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 การสรางแรงจูงใจ 

 การยกยองชมเชยใหรางวัล  เชน จัด CoP of the month  จะได

รางวัล 1,500 บาท  ซึ่งเปนแรงจูงใจใหคนมาใช Web มากขึ้น   ถึงแมเรา

จะรูวาเทคนิคการเขามาใน Web  บอย บางครั้งอาจจะเปนประโยชนตอ 

CoP ไมมากนักก็จําเปนตองให  เพราะถึงอยางไรก็เปนการสรางกระแส

ใหคนหันมาสนใจไดอยางหนึ่ง 

ปญหา  CoP  ที่ตองระวัง   

  ขั้นตอนแรกในการทํา CoP  คือตองเลือกวาจะทําเรื่องอะไร  

แลวเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ  เคยมีปญหาคือ จะมีคนที่นํา

เครื่องมือของ CoP ไปเสนอเปนผลงาน  ก็มาจัดตั้ง CoP  แลวมีคนมา

ทักทวงวาบุคคลกลุมนี้มาตั้ง CoP ไมได เพราะไมใชงานที่เขาทํา  คือ

กรณีการใหเคมีบําบัดทางหลอดเลือด  ทางกลุมแรกที่ทําไดมาจด

ทะเบียน นําเผยแพรขึ้นเว็บไซต  โดยอางวาเปนการทําเพราะสนใจ   

เปนไปตามหลักวาเปนเรื่องที่สนใจ  เปนเรื่องความรูที่อยากจะ

ทํา  เพราะกฎระเบียบของศิริราชบัญญัติไววา  ถาสนใจก็มาทํา Cop ได

ไมจําเปนตองหัวหนาสั่ง  เพราะองคกรแหงการเรียนรูเปดกวางไว   แต

สุดทายมาถูกทักทวงเพราะอีกกลุมเห็นวาความรูที่เผยแพรออกไป เปน

ของกลุมคนที่ไมไดปฏิบัติอยูจริง  ทําเพราะจะไปขอทุนจากภายนอกแลว
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มาเสนอผลงาน   ถาทําแบบนี้จะทําใหผูที่ปฏิบัติอยูจริงเสียหาย   เพราะ

ทําอยางหนึ่ง  แตที่เผยแพรออกไปเปนอีกอยางหนึ่ง   

  หลังจากมีการทักทวง  จึงแกไขตอมาวา  CoP ไมใชจะตั้งโดย

อิสระ เพียงผานหัวหนายังไมพอ เพราะหากมีการทักทวงจะตองถูกยุบ   

ประโยชนจาก  CoP  ได  Tacit Knowledge   

จากการจัดกลุม CoP   ใหเขาเลาสูกันฟง  บางคนบอกวาเปนสิ่ง

ที่มหัศจรรยจริงๆ  ไดรูอะไรที่ลึกกวาเดิมที่เราไมเคยรู   ได Tacit Knowledge  

ที่ไมนาเชื่อวาจะได เชน จะจัดทาแบบไหนใหคนปวยไดหายปวย         

ซึ่งทฤษฎีคือจัดใหคนไขอยูในทาที่เหมาะสมที่สุด  แตไมมีรายละเอียดวา

หากคนไขบวมมาก จะใหนอนทาไหน  เมื่อมีคนมาเลาประสบการณที่

เคยทํา  คนที่ฟงก็จะเห็นจริงตาม และเอาไปทําตาม  จะเห็นวาเปนสิ่งทีไ่ม

มีในเอกสาร   

ตัวอยาง   คนไขแขนบวมทั้ง 2 ขาง หายใจไมได นอนราบก็

ไมไดเพราะอึดอัด ซึ่งทฤษฎีบอกวาทาที่ดีใหจัดหัวสูงจะทําใหคนไข

หายใจสะดวก   แตเมื่อมาทํา  ไมวาจะทําใหหัวสูงอยางไรคนไขก็ยัง

หายใจไมสะดวกอยูดี   มีนองคนหนึ่งบอกวาควรนําเอา overhead  มาไว

ที่โตะขางเตียง เอาหมอนวางทับ ใหคนไขนอนครอมลักษณะนี้ จะเปน

ทาที่สบายที่สุด  (นี่คือตัวอยางของ Tacit Knowledge ที่ไดมาจากการ

ปฏิบัติ)   โดยสรุป  CoP ของกลุมนี้คือ ตองขวนขวายหาวิธีการที่ดีที่สุด
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สําหรับนํามาปฏิบัติตอคนไข  แมทฤษฎีจะบอกหามทํา แตทางปฏิบัติเขา

บอกวามันชวยได   

 7. Mentoring System  คือระบบพี่เลี้ยง  หนวยงานตางๆ          

มีระบบนี้อยูแลวคือการปฐมนิเทศ  แตตองทําใหเปนระบบมากขึ้น  

ไมใชเพียงพูดใหผูมาใหมฟงตามสิ่งที่ไดทําอยู แลวก็จบ  แตตองใหเขา

เขียนออกมาเชิงเลาเรื่องจะไดนําไปเก็บไวอยางเปนระบบ  ดังนั้น หากมี

ผูมาใหมเพิ่มเติมก็ไมจําเปนตองคิดอีก แตใหนําความรูเดิมเหลานั้นมาเพิ่ม

มูลคาดวยการเพิ่มเติมสิ่งที่สําคัญลงไปอีก  เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ

ที่เปนอยู 

  8. Job Rotation   คือการหมุนเวียนงานในลักษณะตาง ๆ     

  9. Knowledge  Forum    คือการจัดประชุมเพื่อใหโอกาสคนใน

หนวยงานตางๆ ไดมาแสดงผลงานของตัวเอง  ใหคนอื่นๆ ไดมา

แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ ของหนวยงาน สิ่งที่ทําไดดี 

  10. Peer Assist   คือ วิธีเพื่อนชวยเพื่อน   เพื่อนที่ทําดีอยูแลว  

เมื่อทราบวาเขาอยูที่ไหน ใหเชิญเขามาชวยสอนเรา    

การมาบรรยายในวันนี้ถือเปนเทคนิค Peer Assist  เหมือนกัน คือ 

สป.มท. มองวาศิริราชประสบความสําเร็จในเรื่อง KM อยูในระดับหนึ่ง  

จึงไดเชิญมาเลาประสบการณให สป.มท. ฟง    ซึ่งตอไปศิริราชอาจจะ

เชิญ  สป.มท.  ไปเลาใหฟงบาง   



           การจัดการความรู  :  จากทฤษฎีสูการปฏิบัต ิ                          21    

  

 

Tacit Knowledge   

Tacit Knowledge  คืออะไร จะจัดการอยางไร 

  ใหลองสังเกตวา เมื่อเวลาทํางานเราไดเปดคูมือทํางานดวยหรือ

เปลา  หรือมาถึงที่ทํางานตองรีบคนหาเอกสารคูมือกอนทํางานบางไหม  

คําตอบคือ ไมใช  แตเมื่อคุณทํางานไปแลว ผิด หัวหนาจะมาบอกวาตอง

ทําแบบนี้  แลวคุณคิดตอไปวาทําไมไมบอกเสียแตแรก  ซึ่งหัวหนาไมรู

วาตนเองรู   ตอเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นแลว  หัวหนาจึงรูวาตองทําแบบ

นั้นแบบนี้   เพราะลักษณะเชนนี้มันเปนทักษะ  เปนประสบการณที่อยูใน

หัว  ซึ่งบอกไมไดวาตัวเองรู   การแลกเปลี่ยนความรูแบบนี้จึงยากเทาๆ  

กับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคน  เพราะโดยมากวัฒนธรรมของคน

จะไมปลอยความรูออกไปจากตัว ดวยเกรงวาตนเองจะไมเดน  จะไมมี

ใครมาหาเพื่อใหคุณชวย   

  ฉะนั้น ตองคิดกระบวนการวาทําอยางไรใหวัฒนธรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดขึ้นในองคกร  โดยคนที่รูแลวก็แบงปนใหคนอื่น  

ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายมาก  เพราะคนหนึ่งทํางานจนถึงครบอายุ 60 ป ยอมมี 

Tacit Knowledge ในตัวเขาเยอะมาก   จะตองคนหาและรักษา  Tacit  

Knowledge นั้นไวใหได เพื่อไมใหความรูสูญเปลาและเพิ่มสินทรัพย

ใหแกองคกร 
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  เทคนิคการจัดการ Tacit Knowledge  ที่ดีที่สุดคือการสราง

ความสัมพันธ  เมื่อความสัมพันธที่ดีตอกัน  ก็จะอยากพูดใหกันฟง  ยิ่ง

พูดก็จะไดเ รียนรูรวมกัน   นั่นคือเกลียวความรูในการคนหา  Tacit 

Knowledge   

วิธีถายเทจัดเก็บ   Tacit Knowledge     

  วิธีที่หนึ่ง   ใชกระบวนการ  Socialization  คือจัดใหคนมาเจอ

กัน  มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ในลักษณะการพบปะที่เปนธรรมชาติ   เชน 

การพักในชวง Coffee break   แลวพยายามตั้งประเด็น  ใหมีการคุยกันใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง    หรือในลักษณะงานกลุมชุมชน ก็ใหจับชุมชนที่

ทํางานคลายๆ กันมาเจอกัน  แลวพูดคุยกันในประเด็นหรือเปาหมาย

เดียวกัน 

  วิธีที่สอง  สราง Website  ใหมี web blog  ที่สามารถพูดคุยกัน

ผาน IT   หรือการใช  VDO Conference   เปนตน 

วิธีเหลานี้  จะชวยใหมีการสงผาน  Tacit Knowledge  จากคน

หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได  หลักคือตองทําใหเปนระบบมีหลักวิชาการ  คือ

มีคนคอยจับประเด็น เก็บเนื้อหา  มี Facilitator  คอยดึงความรูของคน

ออกมา  การสอบถามดึงความรูออกมา  อาจจะยากตอนเริ่ม  ใหทําโดย

ไมตองคํานึงวาจะทําไดไมดีเทาคนอื่น  เมื่อทําบอยๆ จะเกิดความชํานาญ 
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แปลง  Tacit Knowledge  ใหเปน Explicit Knowledge 

  เมื่อได Tacit Knowledge มาแลว ตองนํามาจัดทําใหเปน

สินทรัพยองคกรในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อตางๆ ที่จับตองได แตความรู

ที่ไดในขั้นตอนนี้ ยังไมไดรับการยอมรับจากองคกร  เพราะเปนความรู

จากคนเพียงกลุมเดียวเทานั้น  ดังนั้น เพื่อใหเกิดการยอมรับทั่วทั้งองคกร  

ตองมีผูมาคอยประสานความรู (Combine)  โดยไปเอาความรูจากขาง

นอกมาประสาน เพื่อตรวจดูวาความรูนั้นใชไดหรือยัง  

  ตัวอยาง   CoP  ของศิริราช  จะมีกลุมที่ทําแผลใหคนไข ซึ่ง

อุจจาระออกทางชองทอง  เขามาแลกเปลี่ยนความรูกัน  พบวาแตละ 

ward  ทําแผลโดยใชน้ํายาคนละแบบกัน  แตผลที่ได  คนไขหาย

เหมือนกัน  ไมมีตัวชี้วัดวาแบบไหนหายดี    ความรูของเขาไดมาจาก

ประสบการณ  ไมมีแหลงอางอิง  เขาก็ไปหาความรูจากภายนอก  จาก

ทฤษฎี  จากนักวิชาการ  เอามาเสริมเพิ่มเติม  โดยไปคนหาจากเว็บไซตที่

เชื่อถือไดแลวมาบอกตอกัน   ทุกคนก็จะรูสึกมั่นใจวา เปนความรูที่

คอนขางแมนยํา  มากกวาจะใชความรูสึกวัดอยางเดิม   

  เมื่อเตรียมความรูไวพรอมสําหรับใหนําไปใช   และเมื่อมีคน

นําไปใชแลว  กลับเขามาแลกเปลี่ยนอีก โดยนําความรูใหมๆ ที่แสวงหา

ได  มาเผยแพร  จะทําใหความรูหมุนเปนเกลียวขึ้นสูงไปเรื่อยๆ    
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ในขั้นตอนจัดการความรู  การจัดใหคนมาเจอกันบอยขึ้น  

รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดเก็บไปเรื่อยๆ  จะทําใหองคกรนั้นมีการ

เพิ่มพูนความรูยิ่งๆ ขึ้น 

KM  ชวยพัฒนาคุณภาพงาน 

  ตองเขาใจประเด็น  KM  กอนวา  สนับสนุนงานไดอยางไร  ถา

องคกรวิเคราะหวางานขัดของในเรื่องใด  เชน อุปกรณไมเพียงพอ  

ระเบียบไมเอื้ออํานวย  ก็ตองไปปรับปรุงแกไขเรื่องเหลานี้กอน  ซึ่งเมื่อ

ทําแลวตัวชี้วัดมันจะสูงอยูในระดับหนึ่ง   แลว KM จะเขามาเสริมใหงาน

สําเร็จได  โดยจะเขามาตอยอด เชน ไปหา Best Practice  ใหคนไดเรียนรู  

แลวกระจายตอไปเรื่อยๆ   

 KM  จะตองเปนหนวยหนึ่งที่อยูในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ  

ฉะนั้น ในสวนของการจัดการความรู จึงเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน

พัฒนาคุณภาพและการเรียนรู    

บางองคกรให KM อยูในศูนยคอมพิวเตอร เพราะเห็นวา

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญของ KM    บางองคกรมองวาเสนทาง

การจัดการความรูตองเกี่ยวของกับการพัฒนาคน ก็จะยกไปอยูใน

หนวยงานทรัพยากรมนุษย (Human Resource : HR )   แตที่ศิริราช มอง

วาเปนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ 
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หนวยงานจัดการความรู  มี 3 สวน 

งานจัดการความรู  แบงหนาที่ไดเปน 3  หนวยงาน  คือ 

1) หนวยที่ทําหนาที่ Facilitator  คือ เขาไปแทรกซึม จับคนมา

เชื่อมโยง  จัดเทคนิคใหเขา  เชน ถาเขาทําเรื่องใด  จะไปออกแบบใหเขา

วาควรใชเครื่องมืออะไร หนวย  KM  ตองทํางานเชิงรุกดวย  คือมองวา

หนวยงานไหนจําเปนตองมีการจัด KM   แลวเขาไปแทรก   

 ขอเนนเรื่องบทบาทคณะกรรมการจัดการความรู  ซึ่งจะเปนกลุม

ที่ใหความรูเรื่องแนวความคิดของ KM   เรื่องเครื่องมือตางๆ  และอํานวย

ความสะดวก โดยเขาไปชวยสอนในเทคนิคตางๆ  เชน การจัดใหชุมชน

มาเจอกันควรใชหองใด  เบิกงบประมาณไดอยางไร  ขออาหารวางได

อยางไร  รวมทั้งติดตามดูวามีปญหาอุปสรรคอะไร  จะไดเขาไป

ชวยเหลือสนับสนุน เชน การใหรางวัล  การยกยอง   

 แกนกลางของกระบวนการจัดการความรู  จะรูดีที่สุดวาความรู

อะไรที่จําเปนตองใชตองมี ขณะนี้มีหรือยัง   และคิดหากระบวนการวา

จะสรางความรูไดอยางไร  เครื่องมือแบบใดที่เหมาะสม  รวมทั้ง ทํา

ประชาสัมพันธควบคูไปดวย   

 แกนนําตองวางแผนวางเปาหมาย วาจะใหบรรลุผลตองทําแบบ

ใด  รวมทั้ง กําหนดองคความรู  การสรางองคความรู แลกเปลี่ยนความรู  

จัดระบบผูเชี่ยวชาญ  และสรางเครือขายการเรียนรู   (คนที่สรางและใช
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ความรูคือผูปฏิบัติงาน  ดังนั้น ตองพยายามใหเขาเขามารวมกิจกรรม 

เพื่อใหเกิดการสรางและใชความรู)   แกนนําตองกระตุน  แลวเชิดชูเขา  

ไปดูวาใครทําอะไรที่ไดผลดีกวา  และใหเขาไปสอนกันและกัน 

2) หนวยจัดโครงสราง IT  เพื่อเก็บความรูและกระตุนใหคนมา 

แลกเปลี่ยนความรู 

3)   หนวยสนับสนุนการจัดการความรู  ซึ่งศิริราชจะไมบังคับ  

คนที่มาคือคนที่สมัครใจ  “เรามีนโยบายวาสนับสนุนใหทําในเรื่องการ

จัดการความรู แตไมไดบังคับวาทุกหนวยงานจะตองทํา”   เราจึงตองใช

แรงจูงใจคอนขางมาก พยายามทําใหคนเห็นวา ถาทําแลวไดประโยชน  

เมื่อเวลาผานไป มีคนสนใจมากขึ้น  มาขอใหเราไปพูดใหฟง  ใหไปชวย

วางแผน 

 

การสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู   

 ตองพิจารณาวาควรจัดกันที่เวทีใด  ใหเขาเจอกันเมื่อไร  ให

ผูสนใจไปลงนัดของตัวเขาเอง  เมื่อมีใครสนใจใหเขาโทรหาผู

ประสานงานเอง   การแลกเปลี่ยนจะเปนแบบ  Face to Face  หรือแบบ

เสมือนจริง โดยใชเว็บไซตก็ได  
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การสรางระบบ IT ที่ดี   

ตองรูวัตถุประสงคของการทํา   หลังจากนั้นเมื่อจัดเก็บความรูได

แลว  ตองจัดทําใหเปนหมวดหมู   และสรางเปนเวทีใหแลกเปลี่ยนกันได    

ตัวอยาง  จัดใหมี Web board  สําหรับพูดคุย   หรือสรางเปน 

Web blog  สําหรับพูดคุยในสิ่งที่สนใจในหัวขอเดียวกัน  สราง Link ไป

ยังเนื้อหาที่นาสนใจและเปนประโยชน   สราง e-mail ใหเชื่อมโยงไปถึง

ผูเชี่ยวชาญได   หรือจัดใหมีการนํา   Best Practice   มาเผยแพรไว    

ระบบ IT  ของศิริราชมีทั้ง Internet  และ  Intranet  โดย Intranet 

จะเปนระบบที่ใชเผยแพรเรื่อง KM  กันภายในศิริราชเอง  สะดวกตอ

หนวยงานที่จะเผยแพรไดโดยตรงและเขาถึงไดงาย   ตางจากระบบ 

Internet  ที่ใหบุคคลภายนอกมารวมในเวทีแลกเปลี่ยนความรูได  ไดจัด

เวทีสําหรับ CoP ขนาด 30 Mb  

ภายในเว็บไซต  KM  จะมีผูเกี่ยวของ  3 กลุม  คือ  

(1) กลุมจัดการ เปน Management Team ซึ่งเปนกระบวนการ

ตรงกลาง  เปนคนจัดการ จัดสรรหอง  คอยดูกฎระเบียบของเว็บไซตนี้  

(2) กลุมผูใชงานทั่วไป  ใครก็ได บุคคลภายนอกก็ได  เขามา

เพื่อจะดูวามี  Best Practice อยูที่ไหน  มีความรูหรือ Content อะไรบาง

ในขณะนี้  เรื่องของการจัดการ มี Project อะไร มี Topic อะไร  
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(3)  กลุมของคนใชงานความรู   ซึ่ง Admin ของหนวยงานจะเขา

ไปเพิ่มเติมสาระความรู  แมจะทําไดยังไมสวยงาม  แตใหเขาฝกจัดการ

ดวยตนเอง   

 

สามคนสําคัญ 

  มีบางคําที่เอยถึงหากใครไดอานบทความที่ น.พ.วิจารณ  พูดเรื่อง 

KM  เชน  มีคุณเอื้อ  คุณอํานวย   คุณลิขิต    ขอใหเขาใจตรงกันวา เปนคําที่

ใชเรียกกลุมคนที่เขามาทําหนาที่ ในกระบวนการจัดการความรู   ซึ่งจะ

อธิบายเพิ่มเติมพอสังเขป  ดังนี้ 

  - คุณเอื้อ  ยอมาจากเอื้อเฟอ คือคนที่จะสรางหรือสนับสนุนให

การจัดการความรูดําเนินไปได ในที่นี้ คงหมายถึงผูบริหาร   ผูเชี่ยวชาญ 

  - คุณอํานวย ยอมาจากอํานวยความสะดวก หรือในภาษาอังกฤษ

เรียก  Facilitator  บางที่เรียกคุณ Fa  ทับศัพทไปเลยก็มี  จะเปนผูคอย

ประสานงาน เปนตัวกลางระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 

  - คุณลิขิต  คือคนจดบันทึกการเลาเรื่อง  บางเรียก textor  แตที่ศิริ

ราชเรียกวา Historian   
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ปจจัยที่จะทํา KM ใหสําเร็จ 

  อันดับแรกคือผูนํา  โดยเฉพาะผูบริหารตองใหความสนใจ         

ศิริราชมีขอไดเปรียบคือผูบริหารสูงสุดคือคณบดี  กําหนดเปนนโยบายวา

ใหดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูแตไมบังคับ  ซึ่งคณะผูจัดการ

ความรูเห็นวาการใหผูบริหารทุกระดับรูขั้นตอนวิธีการจัดการความรูของ

องคกร เปนสิ่งสําคัญ  จึงไดผลักดันใหจัดการอบรม 1 วัน โดยเชิญ      

ผอ. รอง ผอ.  รองคณบดี  และหัวหนาภาควิชา  มานั่งอบรมพรอมกัน  

มารวมฟงวา CoP ที่ทําแลวเปนอยางไร   เขาจะไดรูวาควรจะสนับสนุน

อะไร  ถาหากไมรูอะไรเลยแลวบอกใหผูบริหารทํา  เขาก็จะไมสนับสนุน   

  วัฒนธรรมองคกร เปนเรื่องสําคัญไมแพกัน ที่ตองพยายามสราง

ใหคนรูสึกดีกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู   ตองเชิญชวนโดยทํา

ประชาสัมพันธ  ยกยองชมเชยเหมือนเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist)  ที่

ทํางานยอดเยี่ยมแลวมาเลาใหผูอื่นฟง  เราตองสงเสริมเขา ใหรางวัลเขา  

หนวยงานที่ทํางานอยูปกติ  แลวพัฒนาไปเปนผลงานวิจัยได  ตองชื่นชม

เขา จัดรางวัลให  ยกยองชมเชยในเว็บไซต  แลวจัดเวทีใหเขาไดมาเลาให

กลุมอื่นๆ ที่กําลังจะเริ่มทําบาง ไดรับฟง 
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ขอควรคํานึงในการจัดการความรู 

  การวัดผล  จะวัดจากงานประจําที่ทําอยู  วาเมื่อมี  KM  เขาไป

แลวงานทําไดดีขึ้นหรือไม  Output ของงานไดชวยลดระยะเวลา  แต

คุณภาพไมนอยกวาเดิม  กิจกรรมตางๆ ที่เคยปฏิบัติอยูสําเร็จหรือไม  

พฤติกรรมของคนมีความพึงพอใจมากขึ้นหรือไม   (หากเมื่อไรที่รูสึกอึด

อัดทรมานที่จะทํา ก็ไมจําเปนตองนํา  KM  เขามา)  และ  Outcome  คือ

องคกรไดอะไร 

  คุมคาหรือไม  อยาลืมสิ่งที่ตองคํานึงคือเราลงทุนไปคุมคา

หรือไม  ถา CoP ที่ไดทํามาระยะหนึ่งแลวเห็นวาไมคุมคา  เพราะผลที่ได

เปนผลผลิตจาก CoP กลุมเดียวเทานั้น  และคนของเราเสียเวลาไปกับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมาก   ถาดูแลวไมคุมคา  ใหดูกระบวนการวาดี

หรือไม หากดีก็ตองหางานชิ้นใหญใหเขาทํา  หมั่นดูจํานวนคนที่เขามา

อานหรือเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู  บางเรื่องแทบจะไมมีใครเขามาสนใจ 

บทสรุป     

  การจัดการความรู  หรือ KM  สุดทายตองดูกันที่ Outcome วาตัว

โครงการที่เราทําบรรลุตามแผนที่วางไวหรือไม  หากบรรลุแลว  ไดใช

ทรัพยากรอยางคุมคาหรือไม  ในเรื่องเวลา คน เงิน  โดยเฉพาะคนที่ทํามี

ความพึงพอใจหรือไม   สวนที่เปน Output  คืองานที่นํา KM ไปจับแลว

งานดีขึ้นหรือไม  และสินทรัพยในองคกรมีเพิ่มขึ้นหรือไม  ทั้ง Tacit Knowledge  
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ที่อยูในตัวคนมีการพัฒนาขึ้นหรือไม  ความเชี่ยวชาญทักษะในการทํางานดี

ขึ้นหรือไม   (ซึ่งอาจจะตองใชแบบสอบถามเขาชวย) และ Explicit  

Knowledge  ซึ่งเปนความรูที่จับตองไดมีเพิ่มมากขึ้นหรือไม  

 

 

                                     **************** 


