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เสนทางการจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ

ไพฑรูย   ชวงฉ่ํา 

hsri_nu@hotmail.com
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เขาใจเขาใจ

กลไก เทคนิคและ
เครื่องมือ

ธรรมชาติ
ขององคกร

KM
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กลไกของการจัดการความรูกลไกของการจัดการความรู

ธรรมชาติและชนิดธรรมชาติและชนิด
ของความรูของความรู

องคประกอบของการองคประกอบของการ
จัดการความรูจัดการความรู

44

ธรรมชาติและชนิดของความรูธรรมชาติและชนิดของความรู

ความรูมีการไหลเวียนความรูมีการไหลเวียน    ไมอยูนิ่งไมอยูนิ่ง  (  (PolayaniPolayani, 1968), 1968)
ความรูคืออํานาจและศักยภาพความรูคืออํานาจและศักยภาพ  (Churchman, 1971)(Churchman, 1971)
ความรูคือการไหลเวียนของประสบการณความรูคือการไหลเวียนของประสบการณ,,  สารสนเทศสารสนเทศ  ที่มีที่มี
คุณคาในแตละบริบทคุณคาในแตละบริบท  ((DevenportDevenport and and PrusakPrusak, 1998), 1998)  ซึง่ซึง่
จับตองไมไดจับตองไมได  (Subjective) /Tacit Knowledge(Subjective) /Tacit Knowledge
ความรูเปนสิ่งที่จับตองไดความรูเปนสิ่งที่จับตองได  (  (Objective)/Explicit Objective)/Explicit 
KnowledgeKnowledge
ความรูไมสามารถแยกจากผูรูไดความรูไมสามารถแยกจากผูรูได  ((วิจารณวิจารณ    พานิชพานิช))
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ชนิดของความรูชนิดของความรู

ความรูทีฝ่งอยูในคนความรูทีฝ่งอยูในคน  //  ความรูทีช่ัดเจนความรูทีช่ัดเจน
Core knowledgeCore knowledge
Advanced knowledgeAdvanced knowledge
Innovative knowledgeInnovative knowledge
ความรูเฉพาะวิชาชีพความรูเฉพาะวิชาชีพ

6

ความรูแบบชัดแจง
20%

ความรูแบบซอนเรน
80%

7

Characteristics of 
Knowledge

ความรูที่ชัดแจง

Explicit
กฎ ระเบียบ
คูมือ

แผนปฏิบัติการ

ระบบ
CPG, CareMap

Tacit
ทักษะ

ประสบการณ

พรสวรรค

สัญชาตญาณ

ความคิดริเริ่ม

•Documented
•Codified
•Archived

•Not 
Documented

•Difficult to 
identify

ความรูทีฝ่งอยูในคน
88

What is Knowledge? How to manage it?What is Knowledge? How to manage it?

ความรูความสามารถความรูความสามารถ
เดิมทีจ่ําเปนตองกระทําเดิมทีจ่ําเปนตองกระทํา

พื้นที่นี้อาจจะเปนพื้นที่นี้อาจจะเปน
แหลงที่มาของแหลงที่มาของ  
Innovation KnowledgeInnovation Knowledge

ความรูที่เปนความรูที่เปน
ความสามารถของความสามารถของ
องคกรองคกร  จําเปนตองสรางจําเปนตองสราง  
Best PracticeBest Practice

ความรูใหมความรูใหม
ที่จําเปนตองเรียนรูใหที่จําเปนตองเรียนรูให
เร็วเร็ว

คณุคาของความรู

มาก

นอย

ไมมี (ขาด) มี
Level of In house 

Knowledge
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ความรูเฉพาะตามวิชาชีพ

• ความรูการทาํอาหาร ของ Cook
• ความรูดานวศิวกรรม ของวิศวกร
• ความรูเกี่ยวกับดนตรี ของนกัดนตรี
• ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ของนักกฎหมาย

1010

องคประกอบของการจัดการความรูองคประกอบของการจัดการความรู

ทุกคนใน
องคกร

กระบวนการ
จัดการความรู

เครื่องมือ
เทคโนโลยี

KM
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ทุกคนในองคกรชวยกันขับเคลื่อน KM

• ผูบริหารระดับสูง
• คุณเอื้อ
• คุณประสาน ● ทมีงานทุกคนหรือชุมชนนักปฏิบัติ
• คุณอํานวย
• คุณกิจ (ผูปฏิบัติ)

การเรียนรู บทบาทหนาที่

การมีสวนรวม

คน
ทมี
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บทบาทหนาที่ของผูบริหารบทบาทหนาที่ของผูบริหาร//คุณเอือ้คุณเอือ้

เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเขามามีสวนรวมในกิจกรรม  KMKM
สนับสนุนสนับสนุน  KMKM  ในทุกดานในทุกดาน
ใหกําลังใจใหกําลังใจ//สรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงานสรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน
กําหนดกําหนด  KMKM  เปนนโยบายและเข็มมุงขององคกรเปนนโยบายและเข็มมุงขององคกร
ผลักดนัใหเกิดการปฏิบัติผลักดนัใหเกิดการปฏิบัติ  และติดตามประเมินผลอยางจริงจังและติดตามประเมินผลอยางจริงจัง
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บทบาทหนาที่คุณอาํนวยบทบาทหนาที่คุณอาํนวย

กระตุนใหเกิดกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระตุนใหเกิดกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชวยคนหาเครือขายความรูที่มีอยูในองคกรชวยคนหาเครือขายความรูที่มีอยูในองคกร
วิทยากรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิทยากรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระตุนใหเกิดการเรียนรูภายในหนวยงานและสมาชิกกระตุนใหเกิดการเรียนรูภายในหนวยงานและสมาชิก

1414

บทบาทของคุณประสานบทบาทของคุณประสาน ( (Project Manager)Project Manager)
ติดตอประสานงานติดตอประสานงาน  เพื่อใหเกิดกิจกรรมเพื่อใหเกิดกิจกรรม  KM/KSKM/KS
บรหิารจดัการโครงการบรหิารจดัการโครงการ//กิจกรรมการจดัการความรูในกิจกรรมการจดัการความรูใน//นอกนอก
องคกรองคกร
คนหาเครือขายภายนอกองคกรคนหาเครือขายภายนอกองคกร//แสวงหาผูมคีวามรูที่อยูภายนอกแสวงหาผูมคีวามรูที่อยูภายนอก
องคกรองคกร
จัดเตรยีมการจัดเตรยีมการ,,  ปฏิบัติการและประเมินผลการจดัการความรูปฏิบัติการและประเมินผลการจดัการความรู
ภายในภายใน//นอกองคกรนอกองคกร
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บทบาทของคุณกจิ (ผูปฏิบัติงาน)
• ขยนัทบทวนการปฏิบัติงาน เพื่อคนหาโอกาสพฒันา
• เขารวมกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
• นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนมาปรับปรงุ

พฒันางาน  เพื่อยกระดบัความรู
• หมัน่แสวงหาความรูอยางสม่าํเสมอ

16

องคประกอบของการจัดการความรู

กระบวนการ
จัดการความรูKM
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2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู (Learning)7. การเรียนรู (Learning)

1. การคนหาหัวขอความรู (Knowledge Identification)1. การคนหาหัวขอความรู (Knowledge Identification)

1818

การกําหนดสิ่งทีต่องเรียนรูการกําหนดสิ่งทีต่องเรียนรู    (Knowledge Identification)(Knowledge Identification)

พันธกิจ/ภารกิจ

ขององคกร

ความรูที่ตองมีเพื่อตอบสนอง

พันธกิจและภาระกิจ

ความสามารถ

ขององคกร

ความรูที่พนักงานมีอยู

เอกสาร, Best Practice

Strategic gap ชองวางความรู

19Manage core Knowledge

1. คนหาความรูหลักที่
จําเปนตอองคกร

2. กําหนดหัว
ขอความรู

3. ทบทวนความรูที่
บงชี้ความสามารถ
ขององคกร

4. กําหนดความรูหลัก

5. พัฒนา Core 
knowledge และ
กําหนดเปน
นโยบาย

6. Map Core 
knowledge 

7. จัดลําดับหัว
ขอความรูและ
วางแผนสราง/
แลกเปลีย่นความรู

Phase I 
Clarify Core 
Knowledge

Phase II
Define Core 
Knowledge

Phase III 
Developer  Core 

Knowledge structure

20

2. การสรางและแสวงหาความรู

แผนที่ความรู

ดึง / แสวงหาความรู ดําเนนิการสรางความรู

แหลงภายใน แหลงภายนอก

- ดักจับความรู
- รวบรวมจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูใช

ตอยอดความรูเดิม
ภายใน แหลงภายนอก

- จําเปนตองมี

- ความรูทีข่าด

- Best Practice

- อยูที่ใคร / แหลงใด
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2.การสรางความรู

การพบปะ ถอดความรู

ผสมความรูซึมซับความรู

แฝงเรน

แฝงเรน แฝงเรน

ชัดแจง

ชัดแจง

ชัดแจงชัดแจง

แฝงเรน

22

กระบวนการสรางความรู

• แลกเปลี่ยนความรูฝงลึก(Tacit)
• สรางความคิดรวบยอด(Creating concepts)
• ตัดสนิความคดิ (Justifying concepts)
• สรางตนแบบ(Building prototype)
• ยกระดับความรู (Leveraging knowledge)

23

3. การจดัความรูใหเปนระบบ

รวบรวมเนื้อหาความรู
จัดทําคลังความรู

จัดทําใหเปนระบบ

แบงประเภทความรู

- ความเชี่ยวชาญของคนในองคกร 
หัวขอ, หัวเรื่อง

- หนาที,่ กระบวนการ

- ประเภทของผลิตภัณฑ, บริการ 24

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู

• จัดทาํและปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
เปนมาตรฐานเดียวกัน

• การใช “ภาษา” ทีเ่ขาใจงาย
• เรียบเรียง, ตัดตอ, ปรับปรุงเนื้อหา
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5. การเขาถึงความรู

• สงขอมูลเผยแพร • ผูรับเลือกรับ
เชน  - หนังสือ ขอมูลความรู ที่ตองการ

- web site
- web blog

• เผยแพรความรู

Push
ปอนความรู

Pull
ใหโอกาสเลือกใชความรู

26

6. การแลกเปลี่ยนความรู Tacit Knowledge

• พบปะตัวตอตัว / กลุม ปฏิสัมพันธทางสังคม
• ตองชัดในประเด็นที่จะแลกเปลี่ยน
• ตองตางมุมมอง/ประสบการณ
• ตองเจาะลกึ  เขาใจบริบท วิธีการ เทคนิค/วิธีการ/

ผลลัพธ

27

7. การเรยีนรูขององคกรและการนาํความรูไปพฒันางาน

วงจรการเรียนรู

การเรียนรูและ
ประสบการณใหม

องคความรูคลังความรู นําความรูไปใช

การเรียนรู
ตลอดชีวิต

28

KM

เครือ่งมือ/
เทคโนโลยี

องคประกอบการจัดการความรู
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การตัดสินใจเลือกเครื่องมือชวยในการจัดการความรู

• ชนิดของความรู
• กลยุทธของการแลกเปลี่ยนความรูทีอ่งคกรนาํมาใช
• วัฒนธรรม และ ความสามารถของคนในองคกร
• ทรัพยากรและความพรอมขององคกร
• ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู

30

กลยทุธการแลกเปลีย่นความรูแบง 2 คาย

คน  คน
เปาหมาย
•พัฒนาศักยภาพ/ดึงความรูจากคนสูคน
•สรางสัมพันธ/Trust
•กระตุนการแบงปนความรู คน คน
ความรู Subjective 

คน  เอกสาร
เปาหมาย
ใหคนนําความรูทีป่ระมวล และจัดเก็บใน
ฐานขอมูลมาใชประโยชน

ความรู objective 

Personalization StrategyCodification Strategy
คายตะวันออกคายตะวันตก

31

กระบวนการจัดการความรู
1. คนหาหวัขอความรู
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู
3. สรางความรู
4. เขาถงึ และดักจับความรู
5. จัดเก็บความรู
6. เผยแพรความรู
7. เรียนรูอยางตอเนื่อง

32

เครือ่งมอืและวิธีการที่ใช

1. การคนหาหัวขอความรู
• Brain storming (ระดมสมอง) จากสิ่งที่ทําไดด/ีปญหา
• วิเคราะหกระบวนการทํางาน (Work Flow)
• ภารกิจของหนวยงาน/องคกร
• การวิเคราะห Competency ในระดับ บุคคล/ทีม/องคกร
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เครื่องมือ
2. การคนหา  แลกเปลีย่นเรียนรู และการสรางความรู
• ธารปญญา
• ชุมชนนักปฏิบตั ิ(CoPs)

35

เครือ่งมอืและวิธีการ
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางความรู
• เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist)
• AAR
• Retrospect
• Storytelling
• On the Job Training
• Dialogue
• Appreciative Inquiry (AI)

36

Learn
Before

Learn
During

Learn
After

เปาหมาย ผลลัพธ

Captured
Knowledge

•อะไรคือวตัถุประสงคของโครงการ?
•เราบรรลวุตัถุประสงคอะไรบาง?
•มีความสําเร็จอะไร ทาํไม จะทําใหเกิดขึน้อีกได
อยางไร?
•มีสิ่งใดทีไ่มสําเร็จ ทาํไม จะหลีกเลี่ยงอยางไร?
•ใหคะแนนจากเต็ม 10

Knowledge Management Framework

After Action Review
•อะไรคือสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น?
•จรงิๆ แลวเกิดอะไรขึ้น?
•ทาํไมจึงไมเหมือนที่คาดไว?
•ไดเรียนรูอะไร?
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ธารปญญา

1. กําหนดหวัขอความรู “หัวปลาใหญ” เชน “การพัฒนา
คุณภาพงาน”

2. กําหนด “หัวปลายอย” หรือวิธีปฏิบตัิ (องคประกอบ)

3838

ทบทวนการปฏบิัติทบทวนการปฏบิัติ  ““ตลาดนัดการจัดการความรูตลาดนัดการจัดการความรู””
Knowledge Vision

การพฒันาคณุภาพ

การพัฒนา
ศักยภาพ
พนักงาน การจัดการ

ฐานขอมูลลูกคา
การพัฒนา

ศักยภาพลูกคา
การบริหารงาน
ของสาขา

เครื่องมือ
การพัฒนา
คุณภาพ

3939

การจดัทาํธารปญญาของกลุมเครือขายโรงพยาบาลภาคเหนอืตอนลางการจดัทาํธารปญญาของกลุมเครือขายโรงพยาบาลภาคเหนอืตอนลาง
จะบงบอกถงึความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวนในปจจุบันจะบงบอกถงึความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวนในปจจุบัน

ของแตละโรงพยาบาลของแตละโรงพยาบาล
Current Level of Total gr.

1

2

3

4

5

การ
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/ปฏ

เิสธ
การ

รักษ
า

การ
ทบท

วนก
ารต

รวจ
รักษ

าโด
ยผูช

ํานา
ญกว

า

การ
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งกัน
ควา

มเส
ี่ยง

การ
ปอง
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ิดเชื้อ

ในโ
รงพ

ยาบ
าล

การ
ปอง

กันแ
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าระ
วังค

ลาม
คลา

ดเคล
ื่อนท

างยา

การ
ทบท

วนก
ารด

ูแลผ
ูปวย

จาก
เหต

ุการ
ณส

ําคัญ

การ
ทบท

วนค
วาม

สมบ
ูรณข

องก
ารบ

ันทึก
เวชร

ะเบีย
น

การ
ทบท

วนก
ารใช

ขอม
ูลวิช

ากา
ร

การ
ทบท

วนก
ารใช

ทรัพ
ยาก

ร

การ
ติดต

ามเค
รื่อง

ชี้วัด
สําค

ัญ

Le
ve

l

บานตาก

พิจิตร

สถาบันฯ

รัตนเวช

พิษณุเวช

พุทธชินราช

กําแพงเพชร

คายสมด็จฯ

แพร

บางระกํา

บางกระทุม

วังทอง

พ. ตากสนิฯ

สมเด็จพระยุพราชฯ

วัดโบสถ

เนินมะปราง

4040

Something 
to share

การคนหาและ
ปองกันความเสี่ยง
การคนหาและ
ปองกันความเสี่ยง

Something 
to learn

GAPGAP

Target minus current levelTarget minus current level4433221100

ชาติตระการชาติตระการพษิณุเวชพษิณุเวช11

วังทองวังทอง
บางกระทุมบางกระทุม

สถาบันฯสถาบันฯ  รัตนเวชรัตนเวช  พุทธพุทธ
ชินราชชินราช  

เนินมะปรางเนินมะปราง
กําแพงเพชรกําแพงเพชร22

พจิติรพจิติร    แพรแพร
ตากสินฯตากสินฯ    วัดโบสถวัดโบสถบางระกําบางระกํา33

บานตากบานตาก
คายสมเด็จฯคายสมเด็จฯ    44

55 LL
EVELEVEL

บันไดแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมเครือขายภาคเหนือตอนลางบันไดแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมเครือขายภาคเหนือตอนลาง
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ตัวอยางขุมความรูตัวอยางขุมความรู

เรียนรูเพิ่มเติมไดที่เรียนรูเพิ่มเติมไดที่  ::
คุณประจวบคุณประจวบ    รัตนรัตนแกวแกว      พยาบาลพยาบาล
วิชาชีพวิชาชีพ  66 โรงพยาบาลระโนดโรงพยาบาลระโนด  
จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลา                                              
โทรโทร.. 074074--392174392174--66  ตอตอ  10111011

““นาโสภณนาโสภณ    เปนคนไขเบาหวานของตําบลทาบอนเปนคนไขเบาหวานของตําบลทาบอน  
ออ..ระโนดระโนด    ตอนนี้อายุตอนนี้อายุ  5555  ปป    เปนเบาหวานมาแลวเปนเบาหวานมาแลว
ประมาณประมาณ  44  ปป      นาโสภณมอีาชีพเลี้ยงกุงเปนของตัวเองนาโสภณมอีาชีพเลี้ยงกุงเปนของตัวเอง    
พรอมๆไปกับเลี้ยงหลานพรอมๆไปกับเลี้ยงหลาน  22  คนคน      นาโสภณเปนคนรักษานาโสภณเปนคนรักษา
สุขภาพจะเนนออกกําลังกายสุขภาพจะเนนออกกําลังกาย    เพราะรูวาเปนเบาหวานเพราะรูวาเปนเบาหวาน
แลวตองคุมอาหารและออกําลังกายแลวตองคุมอาหารและออกําลังกาย    แตจะทําอยางไรใหแตจะทําอยางไรให
เพื่อนเพื่อน  ((เบาหวานรุนนองเบาหวานรุนนอง))  อีกคนที่ไมเคยออกกําลังกายอีกคนที่ไมเคยออกกําลังกาย    
เนื่องจากมธีุรกิจรัดตัวไมมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองเลยไดเนื่องจากมธีุรกิจรัดตัวไมมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองเลยได
ออกกําลังกายบางออกกําลังกายบาง
เพื่อนเบาหวานรุนนองของนาโสภณมบีานอยูหางจากเพื่อนเบาหวานรุนนองของนาโสภณมบีานอยูหางจาก
บานนาโสภณประมาณบานนาโสภณประมาณ  22  กิโลเมตรกิโลเมตร    นาโสภณเลยชวนนาโสภณเลยชวน
เพื่อเบาหวานรุนนองคนนี้วาเพื่อเบาหวานรุนนองคนนี้วา    ตอไปนี้ทุกวันเวลาประมาณตอไปนี้ทุกวันเวลาประมาณ  
55  โมงเย็นโมงเย็น    เราจะวิ่งกันคนละเราจะวิ่งกันคนละ  11  กิโลเมตรกิโลเมตร    มาเจอกันคนมาเจอกันคน
ละครึ่งทางแลวคอยวิ่งกลับละครึ่งทางแลวคอยวิ่งกลับ    ทุกวันนี้ผมและเพื่อนวิ่งมาทุกวันนี้ผมและเพื่อนวิ่งมา
เจอกันคนละครึ่งทางทุกวันเจอกันคนละครึ่งทางทุกวัน..................””

1.1. การสรางความสมัพนัธการสรางความสมัพนัธ
ระหวางผูปวยเบาหวานระหวางผูปวยเบาหวาน
เพื่อใหเกิดกิจกรรมเพื่อใหเกิดกิจกรรม  
ชวยเหลือตนเองชวยเหลือตนเอง

แหลงขอมูลแหลงขอมูล//  บคุคลบคุคลเรื่องเลาเรื่องเลาประเดน็ประเดน็//เคล็ดลับเคล็ดลับ
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2. เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist)2.2.  เพื่อนชวยเพื่อนเพื่อนชวยเพื่อน ( (Peer Assist)Peer Assist)

สิ่งที่เพื่อนรูสิ่งที่เพื่อนรูสิ่งที่เราไมรูสิ่งที่เราไมรู

ชวยกันสรางชวยกันสราง
การเรียนรูใหมการเรียนรูใหม

สิ่งที่เรารูสิ่งที่เรารู

4343

ดําเนินการ
โครงการ

ปฏิบัติกิจกรรม
Peer Assist

คนหา
ผูรู

ศักยภาพการเรียนรูกอนทํากิจกรรมศักยภาพการเรียนรูกอนทํากิจกรรม//โครงการโครงการ
Peer Assist

คัดเลือก
หัวขอความรู

ทบทวน
ปญหา
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1. เชิญผูรูมาเลาเรื่องและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในประเด็นที่เรายังไมรู

2. ศึกษาดูงานประเด็นที่เราสนใจ

ตัวอยาง รูปแบบ Peer Assist

3. สรุปบทเรียนรูและจดบันทึก

4. นําไปจัดทําแผนพัฒนาโครงการ
ที่จะเริ่มดําเนนิการ
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• การจับความรูที่เกิดขึ้นหลังการทํากิจกรรมของทีมทํางานรวมทั้ง
ทบทวนและสะทอนบทเรียนนําไปสูการวางแผนตอไป

• การใหขอมูลปอนกลับอยางเปนระบบกับทีมงานในเรื่องผลการ
ปฏิบัติ

• เปนการอภิปรายหมูรวมกนัของทีมงาน ตอเหตกุารณที่เกิดขึ้นโดย
เนนที่ผลการปฏิบัติวาเปนไปตาม “สิ่งที่ควรจะเปน” อยางไร

3. การวิเคราะหหลังการปฏิบัติคือ?3. การวิเคราะหหลังการปฏิบัติคือ?

46

AAR
หลังทํากิจกรรมหรอืงาน 

AARAAR

ทบทวนกิจกรรมทบทวนกิจกรรม //งานงาน

แลกเปลี่ยนสิ่งที่แลกเปลี่ยนสิ่งที่
ปฏบิัตกิบัสมาชิกปฏบิัตกิบัสมาชิก

ปรับปรุงปรับปรุง//แกไขแกไข
กิจกรรมกิจกรรม  //  งานงาน วางแผนกิจกรรมวางแผนกิจกรรม

 ปฏบิตัิกิจกรรมปฏบิตัิกิจกรรม
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พัฒนาบรรยากาศแวดลอม ที่ทําใหเกิดการเรียน เมือ่
เสร็จสิ้นการปฏิบัตกิิจกรรม

ยกระดบัศกัยภาพของปจเจก และทีมงานโดย เนนการ
ใหขอมลูปอนกลับ

เปาหมายเปาหมาย

AAR: After action review
48

หลักการสําคัญของ AAR
• การทําหลังจากทํากิจกรรมเสร็จหรือระหวางพัฒนา

• ทุกคนในทีมตองเขารวมพัฒนา

• ใชคําถามปลายเปดเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

• เนนกระบวนการและบรรยากาศการเรียนรูนําไปสูการตดัสนิใจ

• ผลลัพธคือชุดขอเสนอแนะที่เจาะจง และปฏิบัติได 
(Specific Actionable Recommendation)



49

คําถาม AAR

1. วัตถปุระสงค/เปาหมายของกิจกรรมทีป่ฏบิัติคืออะไร
2. สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะดําเนินกิจกรรมจนกระทัง่เสร็จสิ้น

กิจกรรม  เปนไปตามแผน/วัตถปุระสงคหรือไม
3. อะไร คือ สิ่งทีท่ําไดดี/ไมดี  เพราะอะไร ?
4. อะไร คือ สิ่งที่ควรปรับปรุงในการทํากิจกรรมในครั้งนี้
5. อะไร คือ สิ่งทีเ่ราเรียนรูครั้งนี้

5050

Learning After: RetrospectLearning After: Retrospect
1.1. บอกจุดมุงหมายในการประชุมคนครั้งนี้บอกจุดมุงหมายในการประชุมคนครั้งนี้  ใหกับใหกับ

สมาชิกทุกคนสมาชิกทุกคน
2.2. ทบทวนวตัถุประสงคโครงการทบทวนวตัถุประสงคโครงการ
3.3. คนหาความสาํเร็จของโครงการคนหาความสาํเร็จของโครงการ
4.4. วิเคราะหวิเคราะห  ความสําเรจ็ของโครงการความสําเรจ็ของโครงการ
5.5. คนหาอุปสรรคคนหาอุปสรรค//วิเคราะหอุปสรรควิเคราะหอุปสรรค//โอกาสพัฒนาโอกาสพัฒนา

ของโครงการของโครงการ
6.6. นําเสนอและจดบันทึกบทเรียนรูเพื่อการทํานําเสนอและจดบันทึกบทเรียนรูเพื่อการทํา

โครงการใหมตอไปโครงการใหมตอไป
7.7. ปดประชุมปดประชุม
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Retrospect (เรียนรูเมื่อสิ้นสุดโครงการ)
คําถาม

อะไรคอืวัตถปุระสงคของโครงการ(การทบทวนวัตถปุระสงค)
มีอะไรเกิดขึ้นบาง? ในการปฏิบัติโครงการ ตั้งแตชวงแรกจนถึงจุดสิ้นสุด
เกิดความสําเร็จ? ทําไมจึงเปนเชนนั้น
มีสิ่งใดที่ไมสําเร็จ เพราะเหตุใด?
บทเรียนรูที่ไดรับในการทําโครงการ
ทีมงานบริหารโครงการใหคะแนน 1-10 (ต่ํา-สูง)
ถาคะแนน < 10 ตอบคําถามวา  ถาจะไดคะแนนเต็ม 10 ควรจะปรับปรุง
อะไรบาง?
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กลุมคนที่รวมตวักันเพื่อ
… แรงปรารถนารวมกนัในเรื่องๆ หนึ่ง

เขาใจเปนอยางดวีาอะไรเปนประเด็นทีต่องพดูคยุกนั
มีวธิกีารคิดและเขาถึงปญหาคลายๆ กัน

… ปฏิสัมพันธและสรางความสัมพันธ
ชวยเหลอืซึ่งกนัและกนัในการแกไขปญหาและตอบคําถาม

เชื่อมโยงกันขามทมีและหนวยธุรกจิ (หรือองคกร)
… แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูรวมกนั

แลกเปลีย่นขอมลู เคล็ดลบั และแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
สรางเครือ่งมอืและฐานขอมลูความรู

โดเมนโดเมน

ชุมชนชุมชน

แนวปฏบิัติแนวปฏบิัติ

. ชุมชนนกัปฏิบัติ (CoP)..  ชุมชนนกัปฏิบัติชุมชนนกัปฏิบัติ  ((CoPCoP))
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CoP ชวยพัฒนาไปสู LOCoP ชวยพัฒนาไปสู LO

บงชี้

สราง

แลกเปลี่ยน ใช

ยกระดับ

CoP

CoP3

CoP7CoP4
CoP5

CoP2

CoP9

CoP8

CoP6

CoP1

องคกรแหง
การเรียนรู

CoP10
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2. Find Community

I.กิจกรรมสราง
ความสามารถ

II.กิจกรรมสรางสังคม/ระบบการ
เรียนรู

III.กิจกรรมสรางใน
องคกร

1.Map Knowledge 
Need

3.พฒันาชุมชน

4.ติดตอ       
ขาม
เครือขาย

5.กระตุน
ความเปน
เจาของ

6. บูรณาการเขากับ
งานประจํา 

IV. Keeping 
Momentum

Apply
Access7. สราง 

Momentum
Reflection

Renew
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I. กจิกรรม Build Capabilities (สรางความสามารถ)

ขั้นที่ 1 Map Knowledge Needs
- คนหาความสามารถหลักขององคกร/นวตกรรม
- คนหาหวัขอความรูที่จําเปนตอองคกร
- จัดทําแผนที่ความรูที่จําเปนตอองคกร

ขั้นที่ 2 Find communities 
- คนหาสมาชกิในชุมชนที่มีความรูตาม Domain (หวั

ขอความรู)และสมาชิกที่ยังไมเขารวม
- เคลื่อนยายความรูที่จําเปนเขาสูการปฏิบัติ
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สมาชกิภาพใน CoPสมาชกิภาพใน CoP

คนนอก

กลุม
แกนหลัก

ผูประสานงาน

กลุมประจํา

กลุมเปลือกนอก

ผูเชี่ยวชาญ
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CoP
มะเร็ง

CoP
COPD

CoP
ไขหวดันก

CoP
HT

CoP
DM

ทีมบริหาร
โครงการ

ทีมเรียนรูระดบัโรงพยาบาลทีมเรียนรูระดบัโรงพยาบาล  ((ในรพในรพ.).)มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอสม่ําเสมอ
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II. กิจกรรม Build A Social Learning System

ขั้นที่ 3  พัฒนาชุมชน
- ความไววางใจ  ความสัมพันธ
- พฒันาการแบงปน, การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ขั้นที่ 4 Connect  Across  Boundaries 
- การปฏิสมัพันธ
- การแลกเปลี่ยนขาม COP, ขามองคกร
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III. กิจกรรม Build Organization

ขั้นที่ 5  กระตุนความเปนเจาของ
- กระตุนใหเกิดความเปนเจาของชุมชน

ขั้นที่ 6  บูรณาการเขากับงานประจํา 
- การบูรณาการ  COP เขาสูกิจกรรมงานภายในองคกร
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IV. กจิกรรม Build Momentum

ขั้นที่ 7  สรางจังหวะและความมชีีวิตชีวาใหกับ COP
- Apply
- Assess
- Reflect
- Re-new
- Build momentum
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กระบวนการเรียนรูของนักปฏิบัติกระบวนการเรียนรูของนักปฏิบัติ

การเรียนรูการเรียนรูCoPCoP
นําความรูใหมนําความรูใหม
ปอนกลับปอนกลับ

ประยุกตใชประยุกตใช
องคความรูองคความรู
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กระบวนการไดอะล็อค

เปดใจกวาง
จรงิใจ

ใหเกยีรติ
ชื่นชม

ผลงาน
การเรยีนรู
สัมพันธภาพ
ความพอใจ
ความเกือ้กลู

ขอมลู

ตัง้คําถาม ฟง

เงียบสะทอน
ความคิด

พูด

คิด
ความหมาย ขอมลู

ขอมลู

ขอมลู

ขอมลู
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แกนแทของสุนทรยีสนทนา

สมดลุ/ ผอนคลาย

ตระหนักตอจุดยืนอื่น-ตอการเขาถึงไดไมหมด

เทาทันกรอบความคิดที่เชือ่วาจริง

ละวางภาพลกัษณ  อาํนาจ  การรอบงํา

ความรูสึก  ความคิด  หลากหลาย แสดงตน

Respecting
เคารพ  ปนพื้นทีส่ําหรับ
มุมมองที่หลากหลาย
ไมกาวกายการปกปองความ
แมนยําและเหมาะสม

Deep  listening
ฟงอยางลกึซึ้ง  นอก/ใน

Suspending
ทดแขวนการตรวจสอบสมมุติฐาน 
ชะลอสิ่งที่ตัดสินใจไวแลวลวงหนา   
เพื่อมองหาขอมลูจากหลายมุม

Voicing
เปดเผยเสยีงภายใน ปง

ฉับพลัน

สมรรถภาพใหม 64

STORY TELLING

เรื่องเลา ๗ ประเภทสําหรับองคกร
เรื่องเลา เพือ่กระตุนใหเกิดการจูงใจและปฏิบัติตาม
เรื่องเลาเพื่อแบงปนความรู
เรื่องเลาเพื่อใหเกดิความรวมมือ
เรื่องเลาเพื่อนําไปสูอนาคต
เรื่องเลาเพื่อควบคุมขาวราย
เรื่องเลาเพื่อสื่อสารถึงตัวตนของผูเลา
เรื่องเลาเพื่อถายทอดคานิยม
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Appreciative Inquiry
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AI
• ศิลปะ & วิธีปฏิบัติ ในการ ตัง้คําถาม เพื่อ
กระตุนพลังดานบวก

• การปฏิวัติ/เปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน ดวย
แนวคดิ & วิธีปฏิบัติ เชิงบวก  

• สรางบรรยากาศ   ความสมัพันธ   เลาเรื่อง  
KA แบบเอาความสําเร็จมาบันทึก   
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Dream

Design

Destiny

Discovery

เปาหมาย
ที่ทรงคณุคา

คนหาความดี

รวมกันฝน

นําสิ่งดีในอดีตมาออกแบบ & สรางตอ

วิถีชีวิต
CL, Adjustment,  Improvisation, Action 
planning, Implementation strategies, Sustainability

อยูกบัความเปนจรงิ
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เครือ่งมอืและวิธีการ

•Mind Mapping
•การจดบันทึก
•เทคนคิการฟง

•Social Network Analysis
•แสวงหาผูมีความรู 
•Web log/Web site

การดักจับความรูการเขาถึงความรู
3. การเขาถึง และการดักจบัความรู
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การใชงานการใชงาน  Mind MapMind Map
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เครือ่งมอืและวธิีการ

4. การจัดเก็บความรู/คลังความรู
IT
แฟมสะสมงานของแตละบุคคล
แฟมคลังความรูของหนวยงาน



73

เครือ่งมอืและวิธีการ

5. เผยแพรความรู
• IT
• Web log/Web site/Web beard
• นิทรรศการ
• Knowledge Fair
• วารสาร , หนังสือ , คูมอื , ตํารา
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