Knowledge Management - KM

“KM FOR PERFORMANCE EXCELLENCE AND PRODUCTIVITY IMPROVEMENT”

การจั ด การความรู้ อ ย่ า งไร
ให้ ใ ช้ ไ ด้ ผ ลกั บ ทุ ก ระบบ
(Integrated KM in Business Management)
โดย
สุประภาดา โชติมณี
วิทยากรที่ปรึกษาส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนาด้านการเพิ่มผลผลิต

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม…
ทราบและเข้าใจหลักการ KM เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ทราบและเข้าใจการประยุกต์ใช้ KM เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence)
ทราบและเข้าใจการประยุกต์ใช้ KM เพื่อการเพิ่มผลผลิตขององค์กร
(Productivity Improvement)
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หัวข้อการฝึกอบรม
ส่วนที่ 0 : About Integrated KM
ส่วนที่ 1 : การจัดการความรู้เบื้องต้น
(KM Overview Concept)
: การจัดการความรู้แนวปฏิบัติ
(KM Implementation)
ส่วนที
นที่ 2 : การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(KM For Performance Excellence)
ส่วนที่ 3 : การจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลผลิต
(KM For Productivity Improvement)
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ส่วนที่ 0 :

About Integrated KM
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การต่อยอด KM (Integrated KM)
Innovation
LO (Learning
Organization)
KM (Knowledge
Management)

ประโยชน์ทางตรง -- >> สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร
ประโยชน์ทางอ้อม -- >> ตอบโจทย์ TQA, PMQA
5

ทา KM เพื่ออะไร ?
1.

2.

3.

• คน เก่งขึ้น

• คน ทางานเก่งขึ้น
• คน สามารถแก้ปัญหา/คิดค้นสิ่งใหม่
-- >> Corrective Action / Preventive Action
-- >> Improvement
-- >> Innovation
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Organization

Knowledge Risks ขององค์กร
การจัดการองค์กร (The way we manage of our organization)
ลดขนาดองค์กร

ปรับโครงสร้างองค์กร

ปรับปรุงกระบวนการ

System

การจัดระบบงาน (Work Organization)
Project team

Silo

Outsourcing

การใช้contractor
และconsultants

People

งานที่ใช้บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางมากขึ้น (The rise of highly specialized work)
หาคนที่มี
ทักษะเฉพาะทาง
ยากขึ้น

ใช้เวลานาน
ในการพัฒนา
ทักษะเฉพาะทาง

บางขั้นตอน
ไม่สามารถเขียน
เป็นเอกสารได้

ทักษะบางอย่าง
มีอยู่ในกลุ่มคน
เพียงไม่กี่คน
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องค์กรของเรา ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร ?
คน
•
•
•
•

รู้
เข้าใจ
นาไปใช้
ตัดสินใจได้

ความรู้
•
•
•
•
•

อยู่ในคน
ถ่ายทอดเป็นเอกสาร/สื่อต่างๆ
จัดเก็บเป็นระบบ
เอาความรู้ที่จัดเก็บไปใช้
เกิดนวัตกรรม
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การสร้าง KM ให้เกิดในองค์กรอย่างเข้มแข็ง ทาอย่างไร?
งไร?
1. ทาความเข้าใจ KM และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร
2. สารวจเครื่องมือ/ระบบต่างๆที่องค์กรใช้เพื่อการปรับปรุง ให้นามาใช้
เสริมพลัง KM

KM

5S QCC
TPM

มีเครื่องมือ/ระบบต่างๆ
มากมายภายใต้ร่ม KM

TQM CQI
ISO R2R

3. สร้างระบบ KM ที่เหมาะสมกับองค์กร

4. ทาให้ KM เกิดในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
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--->> (เข้าใจคน +เข้าใจบริบทองค์กร)

“การต่อยอด KM กับเครื่องมือ/ระบบต่างๆ”
Productivity
Improvement
Tools &
Techniques

ทาอย่างไรจึงทาให้
ระบบเหล่านี้ พัฒนาสู่
ระบบ KM ได้

KM

Performance
Excellence

ทาอย่างไรจึงจะพัฒนา
ระบบ KM สู่องค์กรที่
เป็นเลิศ เช่น มุ่งสู่ LO,
TQA, PMQA
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ตัวอย่างการต่อยอด KM

ขยายผลสู่การมีความรู้เพิ่มขึ้น มีคนที่มีความรู้เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการบริหารงานดีขึ้น กลายเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูง

นาความรู้ที่ได้เข้าสู่ระบบ KM เพื่อการเข้าถึง แบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่

Productivity
Improvement
Tools &
Techniques

KM

Performance
Excellence

ตัวอย่าง
บริษัทใช้ QCC
แก้ปัญหา/ปรับปรุงงาน

เช่น ได้วิธีการแก้ปัญหา ได้ความรู้คือวิธีการ
แก้ปัญหางานผิดพลาด
งานผิดพลาด

โรงพยาบาลใช้ CQI
แก้ปัญหา/ปรับปรุงงาน

เช่น ได้วิธีการลดปัญหา ได้ความรู้คือวิธีการลด
การจ่ายยาผิด
ปัญหาการจ่ายยาผิด
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ส่วนที่ 1 :

การจัดการความรู้เบื้องต้น
(KM Overview Concept
Concept))
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Don’t do KM as a project,
Use KM tool/technique

to solve Business Problem
David Gurteen/ KM advisor, speaker and facilitator
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องค์กรของท่านเป็นอย่างนี้หรือไม่
• บุคลากรมักทางานผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ (เกิดปัญหาซ้าๆ)
• เมือ่ มีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออกมักมีผลกระทบกับงาน
• เวลามีปัญหาในการทางานไม่ทราบว่าจะไปถามผู้ที่เก่งในเรื่องนัน้ ๆ ได้ทไี่ หน

• ในการค้นหาข้อมูลทีต่ ้องการซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลานานหาไม่ค่อยพบหรือถ้าพบ
ข้อมูลมักจะไม่ทนั สมัย ไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงตามที่ตอ้ งการ
• ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
• ทุกวันนี้ถึงไม่ทา KM ก็ยังทางานได้
• KM เป็นเพียงกระแสเท่านั้น เดี๋ยวก็เงียบไปเองแหละ
Process
• ให้คนอืน่ ทาก่อนแล้วกัน ขอดูทิศทางลมก่อน
Technology
People
• ใครจะทาก็ทาไป ฉันไม่ทาซะอย่าง
14
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ท่านอยากเป็นองค์กรที
รที่ดีแบบนี
แบบนี้หรือไม่ ?
• ทุกคนช่วยเหลือกันในการทางาน
• ถ้าไม่รู้ในเรื่องใด สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลได้ง่าย ทั้งตัวผู้เชี่ยวชาญ
หรือเอกสารต่างๆ
• มีฐานข้อมูล คลังความรู้ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลหรือองค์ความรู้ได้โดยสะดวก
• บุคลากรทุกคนแบ่งปันความรู้เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
• บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอแนะที่ดีในการปรับปรุง
องค์กร
• องค์กรมีนวัตกรรมในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
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เราไม่สามารถจัดการ “ความรู้” ได้ แต่เรา
สามารถจัดการ “สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้
เกิด “การจัดการความรู้” ได้
Chris Collison and Geoff Parcell, Learning to Fly

16
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พื้นฐานของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
คือ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :

ความเอาใจใส่กัน(Care)
ความรัก(Love)
ความไว้วางใจกัน(Trust)
ความปลอดภัย(Safety)
“ความรู้ทาให้ความเชื่อมีเหตุผล”
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The SECI Model – Modes of Knowledge Transfer
Tacit-to-Tacit

Tacit-to-Explicit
Knowledge
Amplification

Externalization

Socialization
Explicit-to-Tacit

Internalization

Explicit-to-Explicit

Combination

Source: The Knowledge Creating Company
Nonaka & Takeuchi
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KM (Knowledge Management)
ช่วยองค์กรของท่านได้
เพราะ KM คือ ….
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การจัดการความรู้ (KM)คืออะไร ?
การบริหารจัดการเพือ่ ให้ “คน” ที่ต้องการใช้ความรู้
ได้รับความรู้ทตี่ ้องการใช้ ในเวลาที่ต้องการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทางาน
Right People
Right Knowledge
Right Time
(Source: APQC)
20
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เป้าหมายของการจัดการความรู้ (KM)

องค์กร

บรรลุเป้าหมาย

การทางาน

มีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล
(บรรลุเป้าหมาย)

คน

คิดเป็น ทาเป็น

คนและ
องค์กร
เก่งขึ้น
เติบโตขึ้น
อย่างยั่งยืน
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การจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนือ่ งและยั่งยืน
ทำควำมเข้ำใจ
ธุรกิจขององค์กร

พัฒนำองค์กรให้
เป็นเลิศ และ
ปรับตัวได้ทุก
สถำนกำรณ์

KM

ระบุสิ่งทีอ
่ งค์กร
เก่ง (Key Org.
Knowledge)
และสูใ้ นตลำดได้

พัฒนำควำมเก่ง
ให้เป็นจุดแข็ง
และสร้ำงรำยได้

22
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ความรู้ (Knowledge) คืออะไร ? ?
ความรู้ (Knowledge) แบบใด ที่จะนาไปจัดการ ??
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นิยาม “ความรู”้
ความรู้

คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด

เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็น
ความเข้าใจและนาไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่จากัดช่วงเวลา
(อ้างอิงจาก : Hideo Yamazaki)
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ลาดับขั้นของความรู้
ปัญญา
(Wisdom)

ความรู้
(Knowledge)

สารสนเทศ
(Information)

ข้อมูล (Data)
(อ้างอิงจาก : BDO Chartered)
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แหล่งเก็บความรู้ในองค์กร (คลังความรู้)
Knowledge Base (IT)
เอกสาร
(Electronic)

20%

12%

26%

สมองของพนักงาน

42%

สมองของพนักงาน
เอกสาร (กระดาษ)
เอกสาร (Electronic)
Knowledge Base (IT)

เอกสาร (กระดาษ)
(Source: Survey of 400 Executives by Delphi)
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ความรู้ที่นามาจัดการเป็นความรู้ประเภทใด ?
ความรู้ที่ชัดแจ้ง
(Explicit
Knowledge)

ความรู้ที่ฝังอยู่
ในคน (Tacit
Knowledge)

27

ตัวอย่าง ความรู้ Explicit และ Tacit Knowledge
ความรู้ที่ชัดแจ้ง

เอกสาร (Document) - กฎ ระเบียบ

(Explicit Knowledge) (Rule), วิธีปฏิบตั ิงาน (Practice)

ระบบ (System)
สื่อต่างๆ – วีซีดี ดีวีดี เทป Internet

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน
(Tacit Knowledge)

ทักษะ (Skill)
ประสบการณ์ (Experience)
ความคิด (Mind of individual)
พรสวรรค์ (Talent)

28
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ประโยชน์ของการจัดการความรู้ (KM)
1. เพิ่มศักยภาพการตัดสินใจ
2. เกิดความยืดหยุ่น
3. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พัฒนาคุณภาพในงาน
5. นวัตกรรม
ที่มา: The Cap Gemini Ernst & Young
29

ส่วนที่ 1 :

การจัดการความรู้แนวปฏิบัติ
(KM Implementation)

30
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KM ทากันอย่างไร??
งไร??
เครื่องถ่ายทอดความรู้ ?
ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ครบถ้วน 100 %
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ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System)
6.
Update

5.

ตรวจสอบความรู้
นัน้ สอดคล้องกับ
Key Org.
Knowledge

ความรู้นั้นให้
ทันสมัย
4.

4.
นาความรู้นั้น
ไปใช้งาน

1.
กาหนด Key
Organization
Knowledge

Knowledge Management
System
2.

จัดเก็บ 3.
ความรู้นั้น
เข้าถังความรู้

สร้างความรู้
นั้นให้เกิดขึ้น

32
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ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการทา KM ในองค์กร
กระบวนการที่เป็นระบบในการ
ค้นหา รวบรวม แลกเปลี่ยน ใช้
และสร้างความรู้

องค์ประกอบสาคัญ คือ คน
(People), กระบวนการ (KM
Process) และเทคโนโลยี
(Technology) รวมทั้ง ผู้นา
ทิศทาง และการวัด

ส่งผลถึง ความคิด พฤติกรรม การทางานของบุคลากร
การปรับปรุงและนวัตกรรมของกระบวนการ/ระบบ หรือ
ผลการดาเนินการขององค์กร
33

KM Measurement

องค์ประกอบสาคัญการทา
KM ในองค์กร

Business processes

Vision

Business
Results

People

Customers &
Stakeholders

KM processes

Leadership &
Strategy

Technology

34
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ข้อพึงระวังของการทา KM
กว่า 80% ของโครงการ KM ที่องค์กรต่างๆทา
ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
สาเร็จ 20%
ล้มเหลว 80%

>> เป้าหมายไม่ชัดเจน
>> สื่อสารไม่ดี
>> ขาดการบูรณาการ
>> หวังผลเร็ว
>> ไม่เน้นเรื่องคน
>> ขาดการสนับสนุน
และความมุ่งมั่น

Source: IDC 2000
35

การจัดการความรู(้ Knowledge Management)ในองค์กร
1

วิเคราะห์จากวิสัยทัศน์

หาความรู้ที่จาเป็น
(Knowledge )

การจัดการ
ความรู้

2

(Knowledge
Management :
KM)

จัดการ (ความรู้)
(Management )

เรื่องสาคัญเร่งด่วน
ปัญหาขององค์กร
กระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM Process)
กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change
Management Process)

3

36

ผลักดันให้นาความรู้ไปใช้

ทาให้เกิดวงจรเรียนรู้

นาความรู้ไปใช้

(Learning Cycle )

นาความรู้ที่ได้(รวมปัญหาและ
อุปสรรค)เก็บเข้าคลังความรู้
ปรับโครงสร้างคลังความรู้ให้
เหมาะกับการใช้งาน

18
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1

. หาความรู้ที่จาเป็น (Knowledge)
1

พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

3

• ความรู้เกีย่ วกับลูกค้า
• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม
• ความรู้เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ
• ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร
• ความรู้ที่เป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนขององค์กร
หรือเป็นเรื่องฉุกเฉินที่ต้องเร่งดาเนินการ
•ฯลฯ

กลยุทธ์
กระบวนงาน

(ขอบเขต KM)

2

ความรู้ที่สาคัญต่อองค์กร

ปัญหา

KM Focus Areas

(เป้าหมาย KM)

Desired State of KM Focus Areas
กระบวนการจัดการความรู้

(Knowledge Management Process)
เราต้อองมีงมีคความรู
วามรู้เรื้เ่อรื่องอะไร
งอะไร
เราต้
เรามีคความรู
วามรู้เรื้เ่อรื่องนังนั้น้นหรืหรืออยัยัง ง
เรามี

(แผนการจัดการความรู้)

KM Action Plans

KM Process
Change Management Process

การบ่งชีงชี้ค้ความรู
วามรู้ ้
1.1.การบ่
(KnowledgeIdentification)
Identification)
(Knowledge

ความรู้อ้อยูยูท่ ท่ ี่ใคร
ี่ใคร อยู
อยูใ่ นรู
ใ่ นรูปปแบบอะไร
แบบอะไร
ความรู
จะเอามาเก็บบรวมกั
รวมกันนได้ได้ออย่ย่างไร
างไร
จะเอามาเก็

การสร้างและแสวงหาความรู
างและแสวงหาความรู้ ้
2.2.การสร้
(KnowledgeCreation
Creationand
andAcquisition)
Acquisition)
(Knowledge

จะแบ่งประเภท
งประเภทหัหัววข้ข้อออย่
อย่างไร
างไร
จะแบ่

การจัดดความรู
ความรู้ให้้ให้เป็เป็นนระบบ(Knowledge
ระบบ(KnowledgeOrganization)
Organization)
3.3.การจั

จะทาให้
าให้เข้เข้าใจง่
าใจง่ายและสมบู
ายและสมบูรณ์
รณ์ออย่ย่างไร
างไร
จะท

การเรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล
(Recognition and Reward)

กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior
Management)

เป้าหมาย
(Desired State)

การประมวลและกลั่น่นกรองความรู
กรองความรู้ ้
4.4.การประมวลและกลั
(KnowledgeCodification
Codificationand
andRefinement)
Refinement)
(Knowledge

เรานาความรู
าความรู้ม้มาใช้
าใช้งานได้
งานได้ง่างยหรื
่ายหรืออไม่ไม่
เราน

การเข้าถึาถึงความรู
งความรู้ (Knowledge
้ (KnowledgeAccess)
Access)
5.5.การเข้

ารแบ่งปังปันนความรู
ความรู้ให้้ให้กกันันหรืหรืออไม่ไม่
มีมีกการแบ่

การแบ่งปังปันนแลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนความรู
นความรู้ (Knowledge
้ (KnowledgeSharing)
Sharing)
6.6.การแบ่

ความรู้น้นั้นั้นททาให้
าให้เกิเกิดดประโยชน์
ประโยชน์กกับับองค์
องค์กกรหรื
รหรืออไม่ไม่
ความรู
าให้อองค์งค์กกรดีรดีขขึ้นึ้นหรืหรืออไม่ไม่
ททาให้

การเรียยนรูนรู้ (Learning)
้ (Learning)
7.7.การเรี

KM Process

Change Management Process

37

2

. จัดการ (ความรู้) - Management

1) ใช้ กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
1. การค้นหาความรู้
(Knowledge Identification)
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
7. การเรียนรู้ (Learning)
38
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2

. จัดการ (ความรู้) - Management

2) ใช้กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management Process)
การฝึกอบรม
และ การเรียนรู้
(Training &
Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล
(Recognition and Reward)
เป้าหมาย
(Desired State)

กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process &Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior
Management)

39

ภาพสรุปการใช้ Change Management Process สนับสนุน KM Process

1. การค้นหาความรู้
(Knowledge
Knowledge Identification)
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
7. การเรียนรู้ (Learning)

40
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ตัวอย่าง : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
หน้าที่ …1./…..
บริษัท ABC อาหารทะเล จากัด
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………..
การสร้
า
งระบบการจั
ด
การความรู
เ
้
รื
อ
่
งการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
แ
ปรรู
ป
อาหารจากปลาทะเลเพื
อ
่
การส่
ง
ออกไปยั
ง
ประเทศในกลุ
ม่ ยุโรป
เป้าหมาย KM (Desired State)………………….………………………………………………………………………………………..
พนั
ก
งานของบริ
ษ
ั
ท
ที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งกั
บ
การพั
ฒ
นาและการผลิ
ต
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
แ
ปรรู
ป
อาหารจากปลาทะเลไม่
น
้
อ
ยกว่
า
80%
ได้
น
าความรู
้
ใ
นการพัฒนา
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม………………………………………………………………………………………………………………
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลาทะลไปใช้ได้ภายในปี 2552
ลา
ดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ตามตัวชีว้ ัด)

กลุม่
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

สถานะ
(Progress)

หมาย
เหตุ

1
2

กิจกรรมการจัดการความรู้ที่จะนามาใส่ในแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) นามาจากกิจกรรมใน
KM Process และ Change Management Process

3
4
5
6
7

ผู้ทบทวน : ………………………………………… ………
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

41

3

ผู้อนุมัติ : ………………………………………………
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO)

. ทาให้เกิดวงจรเรียนรู้ (Learning Cycle)
ผลักดันให้นาความรู้ไปใช้

1
ปรับโครงสร้าง
ของคลังความรู้
ให้เหมาะกับ
การใช้งาน

2

คลังความรู้

5

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) เช่น บทความ
หนังสือ เทปเสียง วีดีโอ ฯลฯ
ความรู้ที่อยู่ในคน (Tacit
Knowledge) เช่น ทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

4

นาความรู้ไปใช้

นาความรู้ที่ได้ ทั้ง
ความรู้ในงานและ
ปัญหาอุปสรรค
จากการทางาน
เก็บเข้าคลังความรู้

3

• ก่อนทางาน
• ขณะทางาน
• หลังจบการ
ทางาน

42
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ส่วนที่ 2 :

การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(KM For Performance Excellence)

43

*The 2011-2012 Criteria for Performance Excellence
44

กวาง
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แนวทางการพัฒนา KM เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เข้าใจองค์กร

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรม/ระบบ ที่ช่วยปรับปรุงองค์กร

ผังกระบวนการธุรกิจขององค์กร
HA

GMP/HACCP ISO 9000 TQM

กลยุทธ์/นโยบาย/เป้าหมาย
องค์กร

อื่นๆ

5ส

CQI

QCC

TPM

กิจกรรม/ระบบ ที่ช่วยปรับปรุงองค์กร

บริหารงานเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์/นโยบาย/เป้าหมายองค์กร

45

แนวทางการพัฒนา KM เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
• กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารองค์กร

เข้าใจองค์กร

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

• กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจน
• กาหนดองค์ความรู้ขององค์กรที่สัมพันธ์กับนโยบายและเป้าหมาย
• จัดกระบวนการบริหารงานทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมาย
• บริหารงานให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
• พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงาน/การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเครื่องมือ/ระบบการปรับปรุงต่างๆ

• ประเมินผลการบริหารงาน/ การปฏิบัติงาน
• ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน/ การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ

46

23

Knowledge Management - KM

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (THAILAND QUALITY AWARD – TQA)
โครงร่างองค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร

1. การนา
องค์กร

7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
47

เปรียบเทียบ TQA กับ LO ของ Peter Senge
TQA (Thailand Quality
1.
2.

Award)
การนาองค์กร (Leadership)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

3.

การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

4.

(Strategic Planning)

(Customer and Market Focus)

การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
(Measurement, Analysis, and
Knowledge Management)

LO ของ Peter Senge
1. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

(Personal mastery)

2. รูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่
เปิดกว้าง (Mental
models)

3. การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม
(Shared vision)

4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

5.

การมุ่งเน้นบุคลากร

(Workforce Focus)

6.

5. ความคิดเข้าใจเชิงระบบ

การจัดการกระบวนการ

(System thinking)

7.

ผลลัพธ์ (Results)

(Process Management)

(Team learning)

48
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การพัฒนา KM ด้วยมุมมองของเกณฑ์ TQA
ทีม
่ า : (KMA- KM Assessment Questionnaire Based on TQA Framework) โดย @2006 Robert J. Osterhoff

โครงร่างองค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร

1. การนา
องค์กร

7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
49

การพัฒนา KM ด้วยมุมมองของเกณฑ์ TQA
ทีม
่ า : (KMA- KM Assessment Questionnaire Based on TQA Framework) โดย @2006 Robert J. Osterhoff

1. การนา
องค์กร

•KM strategy เชื่อมโยงกับ V/M และ values
โครงร่างองค์
• การสร้างบรรยากาศที
่เอื้อกต่รอการเรียนรู้
• ผู้นาเป็อนม Role
Model
งการเรียนรู้ าทาย
สภาพแวดล้
ความสั
มพัในเรื
นธ์ ่อและความท้
• ผู้นามีส่วนร่วม (โดยตรง) ในการพัฒนาผู้นาในอนาคต
เป็นส่วนหนึ่งของประเมิ
ผลการด
2.• KM
การวางแผน
5. นการมุ
่งเน้าเนิ
น นการ
• นาเชิKM
มาใช้
มพันธ์
งกลยุ
ทธ์ในการเสริมสร้างความสั
บุคลากร
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญๆ

7. ผลลัพธ์

3. การมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
50
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การพัฒนา KM ด้วยมุมมองของเกณฑ์ TQA
ทีม
่ า : (KMA- KM Assessment Questionnaire Based on TQA Framework) โดย @2006 Robert J. Osterhoff

โครงร่างองค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
1. การนา
องค์กร

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร
7. ผลลัพธ์

การบู่งรเน้
ณาการ
ในแผนกลยุทธ์
3.• การมุ
น KM Strategy
6. การจัดไว้การ
าหมายระยะสั้น & กระบวนการ
ระยะยาว และกรอบเวลาใน
ลูกค้•าเป้
และตลาด
การบรรลุเป้าหมายของ KM
• การกาหนด KPIs ของ KM
ทั่วทั้งองค์
กร
4. การวั•ดการ
การวิDeploy
เคราะห์KMและการจั
ดการความรู
้

51

การพัฒนา KM ด้วยมุมมองของเกณฑ์ TQA
ทีม
่ า : (KMA- KM Assessment Questionnaire Based on TQA Framework) โดย @2006 Robert J. Osterhoff

• การนา KM ไปใช้เพื่อสร้โครงร่
างความสั
มพักนร ธ์และความพึงพอใจให้ลกู ค้า
างองค์
• การรับสภาพแวดล้
ฟังความต้องการของลู
่อนาข้อมูลมาใช้
อม ความสักมค้พัานเพื
ธ์ และความท้
าทายในการทา KM
• ผลของ KM ต่อการให้บริการลูกค้า
• การเอา KM2.มาประยุ
กต์ใช้ในการวัด5.ความพึ
กค้า
การวางแผน
การมุง่งพอใจของลู
เน้น
• KM ช่วยให้มีการปรั
บปรุทงธ์และสร้างนวัตกรรมในการติ
เชิงกลยุ
บุคลากร ดตามลูกค้า
1. การนา
7. ผลลัพธ์
องค์กร
3. การมุ่งเน้น
6. การจัดการ
ลูกค้าและตลาด
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
52
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การพัฒนา KM ด้วยมุมมองของเกณฑ์ TQA
ทีม
่ า : (KMA- KM Assessment Questionnaire Based on TQA Framework) โดย @2006 Robert J. Osterhoff

โครงร่างองค์กร
•ระบบการติดตามความคื
บหน้อมาการท
า KM
ดผล KM าทาย
สภาพแวดล้
ความสั
มพันการวั
ธ์ และความท้
• ความพร้อมและการเข้าถึงความรู้ที่บุคลากรต้องการใช้
2. าการวางแผน
5. การมุ่งเน้น
• การเก็บรวบรวมและถ่
ยทอดความรู้ของบุคลากร
ธ์ และใช้ง่ายไม่บุคยุ่งลากร
• ระบบ IT เชื่อถือได้ ไม่มเชิ
ีข้องมูกลยุ
ลรั่วทไหล
ยาก
1.
การน
า
• การถ่ายทอดความรู้และเก็บรวมความรู้ระหว่างองค์กรและ
ลูองค์
กค้ากผูร้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ
3. การมุ
น
6. การจั
• การค้นหา แบ่งปันและน
า Best่งเน้
Practices
ไปปฏิ
บัติ ดการ
ลูกค้าและตลาด
กระบวนการ

7. ผลลัพธ์

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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การพัฒนา KM ด้วยมุมมองของเกณฑ์ TQA
ทีม
่ า : (KMA- KM Assessment Questionnaire Based on TQA Framework) โดย @2006 Robert J. Osterhoff

โครงร่างองค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

1. การนา
• โครงสร้
องค์างทีกร่เอื้อต่อการทาKM

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร
7. ผลลัพธ์

• KM เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. การมุ่งเน้น
6. การจัดการ
• KM ช่วยในการกาหนดกาหนดคุณลักษณะ และทักษะของบุคลากร
ค้าและตลาด
กระบวนการ
• พฤติกรรมที่สะท้อนว่าองค์กรมีลูกการการจั
ดการความรู้
• KM เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
• การผลักดันให้บุคลากรใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการทางาน
และคงความรู้ไว้กับองค์กรในระยะยาว
4.คลากรที
การวั่กดาลัการวิ
เคราะห์
• การถ่ายทอดความรู้จากบุ
งจะลาออก
หรือเกษีและการจั
ยณอายุ ดการความรู้
• ปัจจัยของการจัดการความรู้ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความผาสุก
และการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร
54
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การพัฒนา KM ด้วยมุมมองของเกณฑ์ TQA
• ใช้ KM เพื่อปรับปรุง Key processes
• การบูรณาการ
กับ เครื
โครงร่KM
างองค์
กร่องมือ/เทคนิค การ
ปรับปรุงต่างๆ ที่องค์กรใช้
สภาพแวดล้
อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
• ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลของ KM กับตัวชี้วัด
ของ Key processes
2. การวางแผน
5. การมุ่งเน้น
• ทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินการ KM

ทีม
่ า : (KMA- KM Assessment Questionnaire Based on TQA Framework) โดย @2006 Robert J. Osterhoff

เชิงกลยุทธ์

บุคลากร

1. การนา
องค์กร

7. ผลลัพธ์
3. การมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
55

ภาพรวมของกระบวนการประเมินการจัดการความรู้ (KM)
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA
© 2006 Robert J. Osterhoff

1. Self-Assessment
1

2

3

4

5

2. Selection
5. Implementation
• Regular Reviews

Based on Impact of
each element to
achievement of the
organization’s objectives

Improvement
• Continuous

• Annual Plan process

• Breakthrough

4. Gap Closure Plans

3. Gap Analysis

Target
Result

56

Validation
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ตัวอย่าง
องค์กรที่พัฒนาศักยภาพองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (LO) ด้วย KM
(LO -Learning Organization)

57

รพ.ศิริราช
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คำตอบ(K Gaps)
ต้องมี K

เรื่อง
อะไร ?

มี Kนั้นหรือยัง ?
ถ้าไม่มี K จะสร้าง

ยังขำด K นั้น

มี K แต่ยังไม่ดี ไม่สมบูรณ์
ไม่ทันสมัย อยู่กระจัดกระจำย

สร้ำงและแสวงหำ K

รวบรวม ประมวลและ
กลั่นกรอง K

K นั้นอย่างไร ?

ถ้ามี K

K นั้นอยู่ที่ไหน ?
K ครบถ้วน สมบูรณ์
ทันสมัย ?
K เข้าถึงได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว ?
แบ่งปัน K กัน
หรือไม่ ?
นา K ไปใช้ ?
59

เข้ำถึง K ได้ยำกและช้ำ

ระบบ/กิจกรรม

KM Process

ทำให้ผู้ใช้ K เข้ำถึง K ได้ง่ำย
และสะดวก

มีกำรแบ่ง K ระหว่ำงกัน
น้อยมำก

สร้ำงบรรยำกำศ ระบบ และเวที
แลกเปลี่ยน K ทั้งภำยในและ
ภำยนอก

มีกำรนำ K ไปใช้ประโยชน์
ไม่มำกนัก

ส่งเสริมให้มีกำรนำควำมรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้หรือต่อยอด
ควำมรู้เดิมอย่ำงต่อเนื่อง

•พัฒนำบุคลำกร
•เครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญ
•ใช้ K จำกภำยนอก
•Benchmarking
•ปรับปรุงและพัฒนาคลังความรู้
ให้เป็นระบบทันสมัย
•ค้นหาและรวบรวม
Best Practices
•จัดทาทาเนียบผู้ชานาญการ
ระบบ IT
•การจัดสัมมนา/Workshop
•Sharing Forum
•Community of
Practice
•B/D/A Action
Review
•การทางานเป็นทีมข้ามสายงาน
•การแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้
เป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินผล
งาน
•ปลูกฝังให้บคุ ลากรเห็นว่าการ
เรียนรู้เป็นหน้าที่
•ประเมินประสิทธิผลการอบรม

Siriraj KM Strategy
1. Link เชื่อมคนที่ต้องการใช้ – แหล่งความรู้
2. Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคคล – หน่วยงาน
รวบรวม – จัดเก็บ บทเรียนที่ได้จากการทางาน
ใช้ผล เพื่อพัฒนาต่อเนื่อง
3. Share แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ ภายใน - ภายนอกองค์กร
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ผลที่ได้รับจากการจัดการความรู้
ทางตรง : เพิ่ม

ทางอ้อม : ลดต้นทุน

- Performance
- Cooperation
- Coordination
- Bottom Line
- Quality
- Satisfaction

61

- Rework
- Reinventing the wheel
- Mistakes
- Waiting for information
- Opportunity lost
- Non standardization
- Not improving
- Falling behind competition
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Corporate KPI ที่สัมพันธ์กับ KM
1. วัดผลโดยตรง ได้แก่

2. วัดผลทางอ้อม ได้แก่
2.1 ผลผลิต

-ดัชนีการประเมินองค์การเรียนรู้
• การปรับเปลี่ยนองค์กร
(Organization transformation)

• การจัดการความรู้ (Knowledge
management)

• เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning
technology)

• การเพิ่มอานาจบุคคล (People

• ด้านบริการ
-อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งยา
-ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

• ด้านวิจัย

-จานวนผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์
-ผลงานวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง

• ด้านการศึกษา

-นศพ.สามารถสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมทั้ง 2 ฉบับ ตั้งแต่ครั้งแรก
-พป.และพป.ต่อยอดที่สามารถสอบผ่านการสอบราชวิทยาลัยฯในครั้งแรก

2.2 นวัตกรรม

• จานวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาวเพิม่ ขึน้
• โครงการ/นวัตกรรม/ผลงานวิจัยที่คณะฯหรือบุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

empowerment)

2.3 องค์กร

• พลวัตรการเรียนรู้ (Learning dynamic)

• ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง

ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ / รพ.ศิริราช
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• รางวัลด้านบริการ ระดับชาติ/นานาชาติ
• โครงการ/นวัตกรรม/ผลงานวิจัยที่คณะฯหรือบุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

2.4 สังคม
• เครือข่ายงานวิจัย/วิชาการ/บริการ ระดับชาติ/นานาชาติ
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Strategic analysis of Siriraj
จุดแข็KM
ง
(ผลจาก KMA)จุดอ่อน

• คณะที่ใหญ่ & เก่าแก่ที่สุด
• มีผู้เชี่ยวชาญ & องค์ความรู้หลากหลาย
• มีการจัดการความรู้ : ทีมเชี่ยวชาญ &
Facility สอดคล้องแผน QD
• ศิริราชได้รับการยอมรับเป็นผู้นาด้าน
KM ในระดับประเทศ
• มีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ(ดร.บุญดี
บุญญากิจ และ Mr.Robert Osterhoff
ผู้เชี่ยวชาญด้าน KM) เป็นที่ปรึกษา

• เริ่มมีการประเมินผล: KMA, LO
Index (หน่วยงานนาร่องระดับประเทศ)

• ไม่มี KM Strategic Planning &
Monitoring

• ไม่มกี ารบริหารจัดการเชิงระบบ
(ADLI & LeTCI)
• ไม่มกี ารกาหนด Organization K.
• บุคลากรจานวนมาก & หลากหลาย
(6,000/ ปี)
• การหมุนเวียนปฏิบตั ิงานของผูฝ้ ึกอบรม
(1,500/ ปี)
• ผู้ป่วยจานวนมาก ซับซ้อน &
หลากหลาย (OPD 2.5M/ปี, IPD
80,000/ ปี)

63

Strategic analysis of Siriraj KM
(ผลจาก KMA)
โอกาส
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 กาหนดให้หน่วยราชการ
ต้องพัฒนาสู่ LO และต้องมี KM
• มาตรฐาน HA, MUQD, TQA
กาหนดให้ KM เป็นเกณฑ์การประเมิน
องค์กร

ปัจจัยคุกคาม
• การเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ IT สูง
• ศักยภาพของคู่แข่งสูงขึ้น
• กฎหมายเอื้อต่อการฟ้องร้อง
• ความคาดหวังของผู้ใช้บริการสูง

64
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Strategic objectives of KM Project in Siriraj

Strategic SWOT
Short Plan

Focus area

Patient safety in using
medication
Through KM (ADLI

& LeTCI)

Long Plan

To create safety culture

L5. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วย
การบริหารจัดการความรู้
65

วิสัยทัศน์
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Most Admired Knowledge Enterprises (MAKE)
กรอบกลยุทธ์ขององค์กรที่จะนาไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งความรู้ (Knowledge-based enterprises)
1.

การประสบความสาเร็จในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นเรื่องความรู้ในองค์กร

2. ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนการจัดการความรู้
3. มีการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ฐานความรู้
4. ทาให้ทุนทางปัญญาเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
5. สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
6. สามารถทาให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร
7. จัดการความรู้ที่ได้จากลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลเพื่อเพิ่มคุณค่าและความภักดี และ
8. ความสามารถในการจัดการความรู้เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นโดยบริษัท Teleos – The KNOW Network
66
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การวัดผล (Measurement) การจัดการความรู้ (KM)
• เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
• เพื่อนาผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการ
ดาเนินการให้ดขี ึ้น
• เพื่อนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ
ให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้และการจัดการความรู้
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การวัดผล (Measurement) การจัดการความรู้ (KM)
KM Activities

Input
ทรัพยากรที่ใช้
• เวลา
• เงิน
• ฯลฯ

Process/
System
• กิจกรรม
• พฤติกรรม
• ความพึงพอใจ
ของบุคลากร

Output
Productivity
• ระยะเวลา
• คุณภาพ
• การส่งมอบ
• ความปลอดภัย

Outcome
• บรรลุเป้าหมายองค์กร
• ความพึงพอใจของ
Stakeholders
• การสร้างคุณค่าให้
Stakeholders

ดัดแปลงจาก APQC’s Measurement Framework, 2003
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ตัวอย่างแนวคิดการวัดผล KM จาก KMA
© 2006 Robert J. Osterhoff

TQA หมวด 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

7.1 ผลลัพธ์ด้านสมรรถนะของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
และการเรียนรู้
7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการเรียนรู้
7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการเรียนรู้
7.4 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการเรียนรู้
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการเรียนรู้
7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
และการเรียนรู้
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KM Activities

Input

• กิจกรรม

• พฤติกรรม
• ความพึงพอใจ
ของบุคลากร

Output
Productivity

• ระยะเวลา
• คุณภาพ
• การส่งมอบ
• ความปลอดภัย

Outcome
• บรรลุเป้าหมาย
องค์กร
• ความพึงพอใจของ
Stakeholders
• การสร้างคุณค่าให้
Stakeholders

KM Maturity

ทรัพยากรที่ใช้
• เวลา
• เงิน
• ฯลฯ

Process/
System

Time
70
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ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ KM ขององค์กร
ที่ได้รับการยกย่องเป็น MAKE
• K-based organization
• Performance Excellence
บูรณาการ

เสริมพลัง

ดาเนินการ
เตรียมการ

ระยะเวลา (ปี)
1

2

3

4

5

“MAKE” ย่อมาจาก “Most Admired Knowledge Enterprises”
เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นโดยบริษัท Teleos – The KNOW Network
(ดัดแปลงมาจาก Rory L. Chase,2006)

6

7

8

9
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สรุป การพัฒนา KM เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 KM ต้องเชื่อมโยงกับ Vision/Mission หรือ
Organizational goals
 มี KM Process ที่ครบวงจรและหมุนตลอดเวลา
 KM process ต้องเป็น Systematic approach
(Definable, Repeatable, Measurable and
Predictable)
 KM ต้องฝังเข้าไป(Embedded)ในsystems/processes
 มี Infrastructure และ Culture ที่สนับสนุน

 บุคลากรในองค์กรต้อง “เห็นประโยชน์” และ “อยากทา”
72
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นวัตกรรม (Innovation)
3 ช่องทางสาคัญ นาไปสู่
“นวัตกรรม”

ปัญหา

การปรับปรุง

(Problem)

(Improvement)

มีปัญหา…วิธีเดิม/เครื่องมือเดิมๆ
ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ จึง
ต้องคิดค้นวิธีใหม่/ สิ่งใหม่ เพื่อ
จัดการกับปัญหาได้ดีขึ้น

คิดเสมอว่า สิ่งต่างๆ สามารถทาให้
ดีกว่าเดิมได้อีก ได้อย่างไรบ้าง…
จนเกิดเป็นวิธีใหม่/สิ่งใหม่ที่สามารถ
จัดการอะไรๆ ได้ดีกว่าเดิม

การจัดการความรู้
(KM)

มีข้อมูล/สารสนเทศ/ความรู้ มากพอ
จนกระทั่งมองเห็นช่องทางในการสร้าง
สิ่งใหม่/วิธีการใหม่ที่จะทาให้การ
ดาเนินงานด้านต่างๆดีขึ้น
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ส่วนที่ 3 :

การจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลผลิต
(KM For Productivity Improvement)
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หลักการต่อยอด KM ด้วยการประยุกต์กับ
ระบบ/เครื่องมือการปรับปรุงด้านการเพิ่มผลผลิต
ระบบ/เครื่องมือ
การปรับปรุงด้าน
การเพิ่มผลิตภาพ

ทาความเข้าใจ
เพื่อ
เป้าหมายของระบบ/
เครื่องมือการเพิ่ม
ผลิตภาพ

กาหนดความรู้ที่จาเป็น
ของระบบ/เครื่องมือการ
เพิ่มผลิตภาพ

ทาความเข้าใจ
เพื่อ
ขั้นตอนการทางาน
ของระบบ/เครื่องมือ
การเพิ่มผลิตภาพ

พิจารณาว่าจะ
ประยุกต์กับ KM
อย่างไร?

นาหลักการ KM เข้าไปเสริม/
เกี่ยวข้อง/ร่วมดาเนินการ

ดาเนินการตาม
ระบบ/เครื่องมือการ
เพิ่มผลิตภาพนั้นๆ
(หลักการ PDCA)

ได้ผลงานจาก
ระบบ/เครื่องมือ
การเพิ่มผลิตภาพ

Share &
Learn

นาความรู้ที่ได้ไป
จัดการตามระบบ
KM
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หลักการต่อยอด KM ด้วยการประยุกต์กับ
ระบบ/เครื่องมือการปรับปรุงด้านการเพิ่มผลผลิต
1. ทาความเข้าใจเป้าหมายของระบบ/เครื่องมือการปรับปรุงด้านการเพิ่มผลผลิต
เพื่อกาหนดความรู้ที่จาเป็นของระบบ/เครื่องมือนั้น
2. ทาความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบตั ิ/การดาเนินงานของระบบ/เครื่องมือการ
ปรับปรุงด้านการเพิ่มผลผลิต เพื่อพิจารณาว่าจะประยุกต์กับ KM อย่างไร
3. ดาเนินการประยุกต์ KM โดยนาหลักการ KM เข้าไปเสริม/ร่วมดาเนินการ
กับระบบ/เครื่องมือการปรับปรุงด้านการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ได้ความรูท้ ี่ต้องการ
(สกัดความรู้ออกมา)
4. จัดการความรู้ที่ได้จากระบบ/เครื่องมือการปรับปรุงด้านการเพิ่มผลผลิต
(สร้างคลังความรู้/ฐานความรู)้
5. ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้นาความรู้ที่ได้ไปใช้จริง
(Share & Learn)
76
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ตัวอย่าง : การต่อยอดสู่การจัดการความรู้(KM)จากการ
ประยุกต์ใช้ QCC เพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิผล
1.

กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของแผนงานการปรับปรุงด้วย QCC 
QCC Action Plan

2. ระบุความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงด้วย QCC 
Knowledge Mapping
3. จัดกลุ่มความรู้ที่จาเป็นต้องใช้  Knowledge Organization
4. ตรวจสอบและกลั่นกรองความรู้ที่ได้  Approved Knowledge ด้วยระบบ DCC
5. รวบรวมความรู้ไว้ในศูนย์ความรู้  Knowledge Center (ขยายผลจากระบบ DCC)
เพื่อ Share & Learn
6. นาความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร
 Implement and Operate
* DCC = Document Control Center (ศูนย์ควบคุมเอกสาร)
77

การต่อยอดสู่การจัดการความรู้(KM)จากการประยุกต์ใช้ QCC เพื่อการ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิผล
จัดทา QCC
Action Plan

ระบุความรู้ที่จาเป็น

จัดกลุ่มความรู้

(Knowledge
Mapping)

(Knowledge
Organization)

รวบรวมความรู้
(Knowledge
Center)
Implement and Operate
“QCC Action Plan”

นาเสนอผลงานจากการ
ดาเนินงานตาม QCC

ตรวจสอบ &
กลั่นกรอง
ความรู้

Share &
Learn

นาความรู้ที่ได้ไปจัดการ
ตามระบบ KM

Action Plan
78
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn)
ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อสกัดความรู้
ออกมา
ดึงความรู้ที่มีอยู่
เดิมออกมา

Share &
Learn

ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ
สอน/พัฒนาคนอื่น

นาความรู้เดิมไปใช้
เพื่อสร้างความรู้ใหม่
ให้เพิ่มขึ้น
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เครื่องมือ/วิธีการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบันทึกความรู้
บทเรียนและความสาเร็จ

การสัมนาเรื่อง
ความรู้ต่างๆ

(Knowledge
Forum)

(Lesson Learned)

ให้นาเสนอ
ผลงาน

บันทึก

การบันทึกภาพและเสียง
(Pictures & Movies)

อื่นๆ (Other)
อื่นๆ (Other)

เครื่องมือ/วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การใช้ที่ปรึกษา
หรือพี่เลี้ยง

(Mentoring
System)

เพื่อนช่วยเพื่อน

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ปรึกษา/
ขอความช่วยเหลือ
จากผู้รู้

เล่า/พูดคุย

การเล่าเรื่อง

(Story Telling)

การเสวนา(Dialogue)

(Peer Assist)

อื่นๆ (Other)
อื่นๆ (Other)
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องค์ประกอบหลักของการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
(Knowledge Sharing)

คน

(People)

คนที่มีประสบการณ์
มาเล่าและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้แก่กัน

มีสถานที่และ
บรรยากาศที่ดี (สบายๆ
ผ่อนคลาย) และ
เหมาะสมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สิ่งอานวยความสะดวก

สถานที่

(Infrastructure)

(Process)

มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ช่วยให้การ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่าย
และสะดวกขึ้น เช่น LCD Projector,
Computer, Internet รวมทั้งการส่งต่อ
ข้อมูลด้วย
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ปัจจัยหลักของการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6 ปัจจัยหลักของการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปัจจัย
หลักการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

82
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ตัวอย่าง
การต่อยอดสู่การจัดการความรู้ (KM)
จากการประยุกต์ใช้ QCC เพื่อการ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิผล

83

ทาความเข้าใจขั้นตอนปฏิบัติงาน/การดาเนินงานของระบบ/เครื่องมือการ
ปรับปรุงด้านการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อพิจารณาประยุกต์กับ KM
ใช้หลักการ PDCA ทาความเข้าใจ และพิจารณาประยุกต์กับ KM
นาความรู้ที่ได้ไป
จัดการตามระบบ
หรือกลับไปวางแผน
เพื่อให้ได้ความรู้ที่
ต้องการ

Plan
Act

ความรู้ที่จาเป็น
ตามเป้าหมาย

Do
Check

ใช้ความรู้ในการลงมือ
ปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมาย

ตรวจสอบว่าปฏิบัติบรรลุ
ตามเป้าหมาย

84
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ตัวอย่าง : แผนดาเนินการ QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
หัวข้อปัญหา/การปรับปรุง : การลดปัญหาการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ (Appearance) ของผลิตภัณฑ์ผิดพลาด
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ลดปัญหาความผิดพลาดจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้านกายภาพให้เหลือน้อยกว่า 1% ภายใน มิ.ย. 51
ช่วงเวลา (เดือน/ ปี 2551)

กิจกรรม (Activity)

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย.
.
1.วิเคราะห์ปัญหาของการตรวจสอบคุณภาพด้าน
กายภาพ

หน. QC/
พนง.QC/ พนง.ผลิต

2. สรุปประเด็นทีท่ าให้การตรวจสอบคุณภาพด้าน
กายภาพเกิดปัญหา

หน. QC/
พนง.QC/พนง.ผลิต

3.กาหนดแนวทางและวิธีการลดปัญหาการตรวจสอบ
ด้านกายภาพผิดพลาด เช่น
-ทามาตรฐานการตรวจสอบ
-อบรมพนักงานตรวจสอบให้ใช้มาตรฐานเป็น

หน. QC/
พนง.QC/ พนง.ผลิต

4. ดาเนินการตามแนวทางและวิธีการที่กาหนด

พนง.QC/ พนง.ผลิต

Check

5. ตรวจสอบและติดตามผล

หน. QC/ พนง.QC

Act

6. ประเมินผลและ แก้ไข/ปรับปรุงให้เหมาะสมและ
เกิดประสิทธิผล

หน. QC/ พนง.QC

Plan

DO
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ตัวอย่าง : แผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) ของการดาเนินการ QCC
เพื่อการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
ขอบเขต KM ( KM Focus Area) : การปรับปรุงคุณภาพของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย KM (Desired State) : สร้างระบบการจัดการความรู้ของการแก้ไขและปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านกายภาพ(Appearance)
กระบวนงาน : การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย: มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านกายภาพที่พนักงาน QC ไม่น้อยกว่า 80% สามารถนาไปใช้งานได้และช่วยให้ลดปัญหา
การตรวจสอบผิดพลาดให้เหลือน้อยกว่า 1% ได้ ภายใน มิ.ย. 51

1. วิเคราะห์
ปัญหาของการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ด้านกายภาพ

-ความรู้เรื่องเทคนิคการ
วิเคราะห์ปญ
ั หา เช่น
Cause & Effect
Diagram, WhyWhy Analysis
ฯลฯ

/

มี

2. การจัดทา
มาตรฐานการ
ตรวจสอบด้าน
กายภาพ

-ความรู้การตรวจสอบด้าน
กายภาพ
(Appearance) และ
การตัดสินใจว่าผ่าน/ไม่
ผ่านของผลิตภัณฑ์แต่ละ
รายการ

/

มี
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ลักษณะของความรู้/สารสนเทศที่มีอยู่
Explicit

มี/
ไม่มี

Tacit

น้อย

ความสาคัญ
มาก

ความรู้/สารสนเทศที่
จาเป็นต้องใช้ในการ
ทางาน

กลาง

ขั้นตอนการ
ทางาน

/

/

อยู่ที่ไหน
หนังสือ
และ
เอกสาร
ประกอบกา
รอบรม

เก็บใน
รูปแบบใด

ต้องการความรู้
รูปแบบใด

หนังสือ และ เอกสารคู่มือการ
เอกสาร
ประยุกต์ใช้ที่มี
ประกอบการ ตัวอย่างประกอบ
อบรม

หน. QC/ อยู่ในตัว
พนง.QC บุคคล
ที่มี
ประสบการ
ณ์มากกว่า
2 ปี

-เอกสารคู่มือ
การตรวจสอบที่มี
รายละเอียดและ
รูปภาพประกอบ
-ตัวอย่างชิน้ งาน
ตัวอย่าง
(Limit
Sample)

วิธีการ
รวบรวม
หน.QC สรุป
ประเด็นความรู้
ที่สาคัญแล้ว
จัดทาเป็นคู่มือ
เพื่อให้พนักงาน
นาไปใช้งานได้
หน.QC และ
พนง. QC
ประชุมระดม
ความรู้และ
ความคิดเห็น
แล้วจัดทาป็น
คู่มือและชิ้นงาน
ตัวอย่าง
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ตัวอย่างภาพการจัดทาชุมชนนักปฏิบัติ (CoP
CoP)) เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รวมทั้งการสกัดความรู้)
- คู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน
- วิธีปฏิบตั ิงาน
- บทเรียนหนึ่ง
ประเด็น (OPL)
- วีดีโอ

87

88

44

Knowledge Management - KM

89

ตัวอย่าง : บัญชีรายชื่อความรู้ (Knowledge Master List) ของการดาเนินการ

QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน

บัญชีรายชื่อเอกสาร ข้อมูล และความรู้ (Knowledge Master List)
เรื่อง : การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประเภทเอกสาร
ข้อมูล และความรู้

ชื่อเอกสาร ข้อมูล และความรู้
แผนก

1. คู่มือการปฏิบัตงิ าน

2. เทคนิคการแก้ไข
ปัญหา/การปรับปรุง
งาน

QC

ผลิต

ชื่อเอกสาร ข้อมูล และความรู้
การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาและการ
ปรับปรุงงาน

รูปแบบ
การ
จัดเก็บ

วิธีการจัดเก็บ

WI

เข้าแฟ้มแยก
ตามหมวดหมู่
เรียงตามวันที่
อนุมัติ

สถานะของ
เอกสาร
แก้ไข
ครั้งที่

วันที่อนุมัติใช้

สถานที่จัดเก็บ
A

0

1กค51

/

B

หมาย
เหตุ

C

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้านกายภาพ

WI

เข้าแฟ้มแยก
0
ตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ เรียง
ตามวันที่อนุมตั ิ

1กค51

/

/

การแก้ไขผลิตภัณฑ์บกพร่อง
ระหว่างผลิต

OPK

เข้าแฟ้ม แยก
ประเภท เรียง
วันที่อนุมัติ

0

5กค51

/

/

/

การลดเวลาการตรวจสอบโดยไม่ลด OPK
คุณภาพ

เข้าแฟ้ม แยก
ประเภท เรียง
วันที่อนุมัติ

0

7กค51

/

/

/

WI = Work Instruction (วิธีปฏิบตั ิงาน), OPK = One Point Knowledge (ความรู้ 1 ประเด็น), A/B/C =สถานที่จัดเก็บตามที่กาหนด
90
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ตัวอย่างภาพการ
งภาพการจัจัดทาศูนย์ความรู้ (Knowledge Center)
ขององค์กร

ภาพ Knowledge Center ของบริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ ประเทศไทย จํากัด
91

Learning Revolution
จิตใจทีไ
่ ด้รบ
ั การพัฒนาอย่างดีแล้ว
ความเร่าร้อนที่จะเรียนรู้
และความสามารถนาความรูไ
้ ปใช้ในการทางาน
เป็นกุญแจดอกใหม่ไขสูอ
่ นาคต
A wellwell-developed mind,
a passion to learn,
and the ability to put knowledge to work
are the new keys to the future.
(SCANS REPORT*-What Work Requires of Schools)

*คณะกรรมการของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน แห่งสหรัฐอเมริกา
ทีม
่ า : หนังสือพลิกฝ่ามือรือ
้ เรือ
่ งเรียนรู้ (Learning Revolution)
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