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คํานํา
คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูฉ
 บับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจและให
แนวทางในการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหชด
ั เจน และเปนรูปธรรมมากขึ้น
สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ หวังเปนอยางยิง่ วาคูมือฉบับนีจ
้ ะเปน
แนวทางในการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนประโยชนตอสวนราชการ และจังหวัด ในการ
สนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานเรื่องการเปนองคกรแหงการเรียนรูสําเร็จและสามารถผลักดัน
ยุทธศาสตรของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุด

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
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บทนํา
ดวยความมุงมั่นและตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสวนราชการตั้งแตระดับกระทรวง กรม
กลุมจังหวัดและจังหวัด ใหเปนองคการแหงการเรียนรูและมีการจัดการความรูในสวนราชการอยางเปนระบบ
ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 วา “ส วนราชการมีห นาที่ พัฒนาความรูใ นสว นราชการ เพื่ อใหมี ลักษณะเปนองคการแห งการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริม
และพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน
บุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารเรี ย นรู ร ว มกั น …” และเพื่ อ ให ส ว นราชการสามารถสนองตอบต อ
เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาวและสามารถนําองคความรูที่จําเปนมาใชในการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็ นยุทธศาสตรของสว นราชการเองและของประเทศไดผลสัม ฤทธิ์ของงานตามที่คาดหวังอยา ง
ตอเนื่องและจริงจัง สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหกับ
สวนราชการในแตละชวงเวลาของปงบประมาณอยางเปนลําดับไวดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ส ว น ร าช ก า ร เริ่ ม ต น ใน ก า รเ รี ย น รู เ กี่ ย ว กั บ ก า รจั ด ก า รค ว า ม รู
(Knowledge Management)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กําหนดกลยุทธการจั ดการความรูในสว นราชการและดําเนินการให
ส ว นราชการเรี ย นรู แ ละเริ่ ม ต น จั ด การความรู ใ นองค ก ารอย า งเป น
ระบบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การความรู ใ นส ว นราชการให เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูที่สําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และผลักดันการ
พัฒนาการจัดการความรูใ นสวนราชการใกาวไปสู องคการแหงการ
เรียนรูตอไป

ปงบประมาณตอไป

พัฒนาระบบการจัดการความรูในสวนราชการใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู ที่สามารถวัดความสํ าเร็ จ ในการจั ดการความรูไ ด อยา งเป น
ระบบ

การที่จะพัฒนาใหสวนราชการมีรากฐานการปฏิบัติราชการที่มั่นคงและเข็มแข็งอยางยั่งยืน สามารถ
ทํางานดวยความโปรงใส มีความเปนธรรม มีความประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางในการใหบริการไดนั้น จําเปนตองกําหนดทิศทางใหมี
การดําเนินการจัดการความรูภายในองคการอยางเปนระบบ และใหสวนราชการมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องจริงจัง
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการความรูเปนมิติหนึ่งในดานการพัฒนาองคการ ที่เริ่ม ตนจากขาราชการตอง
สามารถพึ่งตนเอง โดยมีองค ความรูที่จําเปน ในการทํางาน เพื่อสามารถทํางานดวยความพอเพีย ง คื อ
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ทํางานไดครอบคลุมในขอบเขตของงาน และดวยความครบถวนสมบูรณ

หนา 4

โดยตองนําองคความรูจ ากการ

จัดการความรูมาใชในกระบวนงานของการปฏิบัติราชการที่วางตัวไดอยางพอดี คือใหพิจ ารณาถึงการนํา
องคความรูมาประยุกตใชกับกระบวนงานที่มีความเหมาะสมและมีความจําเปนเปนหลัก อันจะสงผลใหไดผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการคือการใหบริการไดเปนที่พอใจ คือขาราชการมีความพอใจในผลงานจากการ
ใชองคความรูม าชว ยสงเสริ ม และผลัก ดันใหปฏิบั ติราชการอยางมือ อาชีพ รวมถึงประชาชนผูรั บบริการก็
พอใจตอผลงานของขาราชการและประสิทธิภาพของรัฐ นอกจากนี้ผลที่ไดรับจากมิติของการจัดการความรู
นี้ ยอมจะเชื่อมโยงสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติราชการในมิติดานอื่นๆดวย คือ มิติดานประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร มิติดานคุณภาพการใหบริการ และมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ซึ่งมิติทั้งสาม
ดานนี้ก็จ ะสามารถสะทอนถึงการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเรื่องของการทํางานดวยความโปรงใส
ทํางานดวยความเปนธรรม มีความประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาลที่ไดกําหนดไว
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจในการดําเนินการจัดการความรูที่จ ะนํามาสูการไดม าซึ่งองคความรูที่
จํ า เป น ต อ การผลั ก ดั น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องส ว นราชการ และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันไดอยางมีประสิทธิผล สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดมีการกําหนดภาพรวมของการ
จัดการความรูใ นสวนราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่จะตองถือปฏิบัติราชการตามรายละเอียดที่จะ
กลาวถึงตอไปในคูมือฉบับนี้

หมายเหตุ

“สวนราชการ” ที่ปรากฎในคูมือ ฯ หมายถึง สวนราชการและจังหวัด
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หนา 5

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เปน แนวทางให มีก ารแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ในองค ค วามรู ที่ สํา คั ญ และมี ผ ลตอ การผลั ก ดั น ประเด็ น
ยุทธศาสตรข องสวนราชการ และประเด็นยุทธศาสตรของประเทศตามนโยบายของรัฐ บาลชุดปจ จุบันได
อยางมีประสิทธิผล
2. สงเสริมและผลักดันทุกสวนราชการ ใหการดําเนินงานการจัดการความรูเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง
โดยใชก ารแลกเปลี่ย นเรี ยนรูเป นกระบวนการหนึ่ ง เพื่ อกา วไปสูการเป นองคก ารแหงการเรียนรู

ซึ่ งจะ

สามารถทําใหขาราชการทุกคนสามารถพึ่งตนเองในการทํางาน ในการใชชีวิต สามารถรับราชการอยางมี
ความเปนมืออาชีพ ดวยการสรางภูมิความรู ใหขาราชการสามารถพึ่งตนเองได
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บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดการความรู ประกอบดวยกระบวนการหลักๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหา
ความรู การจั ดการความรูใ หเ ปน ระบบ การประมวลและกลั่ นกรองความรู การเขา ถึง ความรู การแบง ป น
แลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู และเพื่อใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร จึงมี
การใชเครื่องมือหลากหลายประเภทในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู รวมทั้งการชวยใหผูตองการใช
ขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก เพื่อที่จ ะสงเสริม ใหการจัดการความรูในองคกรมีประสิทธิภ าพ
และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีหลากหลายประเภททั้งที่เหมาะสมกับความรูที่เปนประเภทความรูที่ชัดแจง
(Explicit Knowledge) และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ดังแสดงในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 แสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูกับประเภทของความรู
ประเภทของความรู

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู
1. การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในรูปของเอกสาร

ความรูที่ชัดแจง

2. การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling)

(Explicit Knowledge) 3. สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages)
4. ฐานความรู (Knowledge Bases)
1. การจัดตั้งทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team)
2. กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs)
ความรูที่ฝงอยูในคน
(Tacit Knowledge)

3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP)
4. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
5. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน
(Secondment)
6. เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)

จากตารางที่ 1-1 สามารถอธิบายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่เหมาะสมกับความรูที่เปนประเภท
ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ดังตอไปนี้
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสมกับความรูประเภท Explicit Knowledge
1. การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในรูปของเอกสาร
เปนการจัดเก็บความรูหรือขอมูลขององคกรในรูปแบบงายๆ เพื่อความสะดวกในการคนหา
และนําไปใช เช น งานวิ จัย ผลการสํารวจ ผลงานประจํ าป ขอมู ลทางการตลาด เปนตน นอกจากนั้นแล ว
องค กรควรมีก ารจัด ทํา ฐานความรูของวิ ธีป ฏิบั ติที่เ ปน เลิ ศเพื่ อใหผู สนใจสามารถเข ามาเรีย นรูไ ด ซึ่ง การ
รวบรวมวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศอาจไดจากการทําการเทียบเคียง (Benchmarking) ซึ่งเปนการเรียนรูจ ากผูที่ทํา
ไดดีที่สุดทั้งภายในและภายนอกองคกร

2. การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling)
การใชเทคนิคการเลาเรื่องนี้เปนวิธีการเผยแพรสิ่งที่เราไดเรียนรูม าใหแกผูสนใจ โดยตอง
สรางความสมดุลระหวางความนาสนใจในการบรรยายเรื่องและเนื้อหาที่ตองการสื่อ เชน การใชเทคนิคการ
เลาเรื่องในประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมขององคกร โดยการนําเรื่องที่ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมาผูกเปน
เรื่องราวใหนาสนใจและเผยแพรในองคกร ทําใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณของผูอื่นและกระตุนใหเกิด
การแลกเปลี่ยนขอมูลความรูที่มีระหวางกันได

3. สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages)
แนวคิดนี้จะเหมือนกับสมุดโทรศัพทหนาเหลืองที่เราคุนเคยกัน แตแทนที่เนื้อหาในสมุดจะ
บันทึกรายละเอียดของคนหรือสถานประกอบการตางๆ สมุดหนาเหลืองสําหรับการจัดการความรูจ ะบันทึก
แหลงที่มาของความรู ประเภทของความรู และผูเชี่ยวชาญในแตละดานขององคกร รวมถึงขอมูลสวนบุคคล
ที่สําคัญๆ เชนผลงานที่ผานมาและเรื่องที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สมุดหนาเหลืองในลักษณะนี้จ ะชวยสราง
ความเชื่อมโยงระหวางคนที่ตองการใชขอมูลกับแหลงขอมูลที่มี เพื่อทําใหคนในองคกรรูวามีขอมูลอยูที่ใด
และจะสามารถเขาถึงขอมูลนั้นๆไดอยางไร สําหรับการบันทึกขอมูลตางๆ ในสมุดหนาเหลืองนั้นสามารถทํา
ไดทั้งในรูปแบบเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรหรือผานระบบอิเลคทรอนิคสก็ไ ด ทั้งนี้สมุดหนาเหลืองไม
จําเปนต องผู กติด กับเฉพาะบุ คคลในองคก รเท านั้น แตยัง สามารถเชื่อ มโยงกั บขอ มูลภายนอกผ านระบบ
เว็บไซตตางๆ ไดดวย

4. ฐานความรู (Knowledge Bases)
เปนการเก็บขอมูลความรูตางๆ ที่องคกรมี ไวในระบบฐานขอมูลและใหผูตองการใช คนหา
ข อ มู ล ความรู ผ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทํ า ให ส ามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ได ต ลอดเวลาผ า นระบบ
อิน เทอร เน็ ต อิน ทราเน็ต หรือ ระบบอื่น ๆ ได อ ยา งสะดวกรวดเร็ ว และถูก ต อง ทั้ง นี้ ในการทํ า ฐานความรู
(Knowledge Bases) ควรคํ า นึ ง ถึ ง ความพร อ มของโครงสร างพื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสมกับความรูประเภท Tacit Knowledge
1. การจัดตั้งทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team)
เปนการจัดตั้งทีมเพื่อมาทํางานรวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กําหนดขึ้นภายใตความเชื่อที่วา
การทํางานในแตละเรื่องตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจากหลายๆดานมาแลกเปลี่ยนประสบการณและทํางานรวมกัน
จึงจะประสบความสําเร็จ การแลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูระหวางทีม จะทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกัน
มากขึ้น ซึ่งในการแลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูระหวางกันนั้น หัวหนาทีม ควรมีการสรางบรรยากาศที่ดี
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เพื่อชวยใหมีความคุนเคยระหวางกัน ทําใหทุกคนเขาใจและมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน สรางความเชื่อมั่น
และไว วางใจต อกั น และสิ่ งสํ าคั ญอี กประการหนึ่ง คือ ควรมี การจดบั นทึ กหรือ รวบรวมความรูที่ เกิ ดขึ้ นใน
ระหวางที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันไวดวย

2. กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs)
กิจ กรรมกลุม คุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs) เปนกลุม ที่
พัฒนามาจากกลุม QCs (Quality Circles) ซึ่งสมาชิกของกลุม จะมาจากตางหนวยงานหรือตางระดับใน
องคกรหรืออาจจะมาจากตางองคกรก็ไ ด กลุม IQCs จะรวมตัวกันเพื่อคนหาวิธีการที่ชวยใหองคกรบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ การทํากลุม IQCs นี้จ ะเปนการระดมสมองเพื่อ
กําหนดแนวคิดตางๆ ที่หลากหลายในการพัฒนาองคกรตามหัวขอเรื่องที่ตั้งไวและคนหาทางเลือกที่ดีที่สุด
ชวยแกปญหาในการทํางานของหนวยงานหรือองคกร ซึ่งในการพบปะแลกเปลี่ยนความรูกันตองมีการจด
บันทึกขอมูลหรือความรูที่เกิดขึ้นรวมทั้งปญหาและความสําเร็จ ที่เกิดขึ้นไวดวย เมื่อเปรียบเทียบ IQCs กับ
ทีม ข ามสายงานแลวจะมีค วามแตกตา งในเรื่อ งของสมากชิกกลุม ที่ สามารถรว มกัน ไดจ ากทั้ งภายในและ
ภายนอกองคกร ในขณะที่สมาชิกทีมขามสายงานจะมีเฉพาะคนในองคกรเทานั้น และเนื้อเรื่องของการทํา
ทีมขามสายงานจะเปนเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากกวา แตอยางไรก็ตามทั้งสองวิธีตางก็เปนเทคนิคในการทํา
ใหคนมาพบปะและแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเพื่อชวยพัฒนาและปรับปรุงองคกร

3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP)
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น
สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุม งานเดียวกันหรือมีความสนนใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งรวมกัน ซึ่งความไววางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูระหวางกันจะเปนสิ่งที่
สําคัญ โดย CoP จะมีความแตกตางจากการจัดตั้งทีม งานเนื่องจากเปนการรวมกันอยางสมัครใจ เปนการ
เชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกันโดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการมอบหมายงานเฉพาะหรือเปนโครงการ แตจะ
เลือกทําในหัวขอเรื่องที่สนใจรวมกันเทานั้น

การทํา CoP จะมีระยะเวลาในการเริ่ม ตนและสิ้นสุด โดย

หากสมาชิกในกลุมหมดความสนใจหรือบรรลุวัตถุประสงครวมกันแลว กลุม CoP ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น เชน เปลี่ยนหัวขอของกลุมหรือมีการจัดตั้งกลุม CoP ใหมๆ ขึ้นมา ทั้งนี้ระหวางการอยูรวมกันควรมี
การบันทึกสิ่งที่เรียนรูระหวางกัน เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนดวย อยางไรก็ตามแม CoP จะเกิดขึ้นโดยการ
รวมตัวของสมาชิกที่สนใจรวมกันและจัดการกันเองแตก็ตองมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนเพื่อใหการทํายั่งยืน
ในระดับหนึ่ง เชน ควรมีการยกยองชมเชยและใหการยอมรับกลุม CoP จากผูบริหารขององคกร ควรชวย
สนับสนุนใหการสื่อสารระหวางสมาชิก CoP เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว พยายามชักจูงหรือทําใหสมาชิก
เห็นประโยชนในการพบปะแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน ใหแรงจูงใจหรือรางวัลสําหรับสมาชิกที่ใหความ
รวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเปนตัวอยางแกคนอื่นๆตอไป รวมทั้งควรสงเสริม ให CoP มีการเติบโตและ
ขยายตัว

4. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
ระบบพี่เ ลี้ย งเปน วิธี การถ ายทอดความรู แบบตั วต อตั ว จากผู ที่มี ความรูแ ละประสบการณ
มากกวา ไปยังบุคลากรรุนใหม หรือผูที่มีความรูและประสบการณนอยกวา ซึ่งระบบพี่เลี้ยงเปนวิธีการหนึ่งใน
การสอนงานและใหคํา แนะนํา อยา งใกลชิ ด ผูที่เ ปน พี่เลี้ ยงมั กจะมีตํ าแหนง และอาวุโสกว า ซึ่ งอาจอยูใ น
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หนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานก็ได โดยทั่วไประบบพี่เลี้ยงจะใชเวลาคอนขางนาน เพราะทั้งสองฝาย
จะตองสรางความคุนเคย ความสัมพันธ และความเขาใจกัน ผูที่เปนพี่เลี้ยงนอกจากจะใหคําปรึกษาในดาน
การงานแลว ยัง เป น ที่ป รึก ษาในเวลามีป ญ หาหรื อ สับ สน ที่สํ า คัญ พี่เ ลี้ ยงจะต องเป น ตัว อย า งที่ ดีใ นเรื่ อ ง
พฤติกรรม จริยธรรม และการทํางานใหสอดคลองกับความตองการขององคกร

5. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน (Secondment)
การสับเปลี่ยนงานเปนการยายบุคลากรไปทํางานในหนวยงานตางๆ ซึ่งอาจอยูภ ายในสาย
งานเดียวกันหรือขามสายงานเปนระยะๆ เปนวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณของทั้งสองฝาย ทําใหผูถูกยายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้น สําหรับการยืม ตัว
บุคลากรมาทํางานชั่ วคราวนั้น เปน การย ายบุ คลากรระดับบริ หารหรือ บุคลากรที่ มีความสามารถสูงไปชว ย
ทํางานในหนวยงานขามสายงานหรือในหนวยงาน เพื่อใหผูถูกยืมตัว ถายทอดความความรูและประสบการณ
ของตนเองใหหนวยงาน เปนการกระจายความรูที่ไดผลในระยะสั้น ในขณะเดียวกันผูถูกยืมตัวก็ไดเรียนรูจ าก
บุคลากรในหนวยงานอื่น ซึ่งสามารถนํามาพัฒนางานของตนเองหรือสรางความรูใหมๆได

6. เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)
การจัดการประชุมหรือกิจกรรมอยางเปนกิจลักษณะอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนเวทีใหบุคลากร
ในองคกรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
ได ซึ่งอาจทําไดในหลายลักษณะ เชนการสัมนา และการประชุมทางวิชาการที่จัดอยางสม่ําเสมอ
วิธี ก ารที่ ก ลา วมาข า งต น เปน วิ ธี การหลัก ๆ เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ที่ อ งคก รสามารถ
เลือกใชหรือผสมผสานวิธีการเหลานั้นเขาดวยกัน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ วิธีการทํางาน และ
วัฒนธรรมองคกรเพื่อใหเกิดการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางทั่วถึงทั้งองคกร

จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่กลาวมาขางตน มีวิธีการหนึ่งซึ่งมีการใชกันอยางแพรหลาย เพื่อให
เกิดการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน นั่นคือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งกิจ กรรม CoP นี้เปน
กิจกรรมสวนหนึ่งของ กระบวนการจัดการความรู (KM Process) และ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process) ดังรูปที่ 1-1 และ รูปที่ 1-2
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รูปที่ 1-1 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กับกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)
จากรูป ที่ 1-1 แสดงความเกี่ ยวข องของชุ ม ชนนัก ปฏิ บัติ (CoP) กั บกระบวนการจั ดการความรู
(Knowledge Management Process) โดยองค กรสามารถใช กิจ กรรม CoP ในการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู
(Knowledge Sharing) ทั้งความรูประเภทที่เปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูที่ฝงอยู
ในคน (Tacit Knowledge)

คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

หนา 11

รูปที่ 1-2 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
จากรู ปที่ 1-2 แสดงความเกี่ย วข องของ ชุม ชนนัก ปฏิ บัติ (CoP)

กับ กระบวนการบริห ารการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) โดยองคกรจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการทํา CoP เพื่อ ใชเ ปนเครื่อ งมือ ในการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู (Knowledge Sharing) ทั้ งที่เ ปนความรู
ประเภทความรู ที่ ชั ด แจง (Explicit Knowledge) และความรู ที่ฝ ง อยู ใ นคน (Tacit Knowledge) ใน
กระบวนการจัดการความรูไดอยางถูกตอง
ดังนั้นองคกรจึงต องศึกษาและทําความเขา ใจในกิจ กรรมชุม ชนนักปฏิ บัติ (CoP)

เพื่อ สามารถ

บริหารจัดการใหกิจกรรมนี้ชวยใหองคกรเกิดการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล
1.2 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) คืออะไร
ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ไดมีผูใหความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ไวมากมาย ดังนั้นจึงขอยกตัวอยางหลักๆดังตอไปนี้

1. CoP

(1)

Groups of people who share a passion for something that they know how to do and
who interact regularly to learn how to do it better
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“ กลุมคนที่มารวมแลกเปลี่ยนในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีความรู ความชํานาญ และเรียนรูจ ากคนอื่นๆในกลุม
ผานการปฎิสัมพันธระหวางกันอยางตอเนื่อง”
(1)

Etienne Wenger

2. CoP

(2)

Network of people-small and large-who come together to share ideas with and learn
from one another in physical and virtual space. These CoP, of interest, and of learning and held
together by a common purpose or mission. They are sustained by a desire to share
experiences, insights, and best practices
“ เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความชํานาญ และวิธีปฏิบัติที่ดีของกลุม คนที่มีจุดมุงหมาย
หรือพันธกิจรวมกัน ผานชองทางการปฎิสัมพันธของกลุม”
(2)

APQC

3. CoP (3)
เปนกิจกรรมของกลุมคนที่รวมตัวกัน (จริงหรือเสมือน) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันดวยความ
สมัครใจโดยมีเปาหมายรวมกัน ดังตัวอยางเชน

(3)

·

เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน

·

เพื่อการคนหา ทบทวน รวบรวมและเผยแพรวิธป
ี ฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)

·

เพื่อรวบรวม ปรับปรุง และเผยแพรความรูที่ใชในงานประจํา

·

เพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูใหมๆรวมกัน

พยาบาล ดร. ยุวดี เกตุสัมพันธ
ลักษณะที่สําคัญของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
·

กลุมคนที่รวมตัวกันโดย มีความสนใจและความปรารถนา (Passion) รวมกันในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง (มี Knowledge Domain)

- เขาใจดีวาอะไรเปนประเด็นที่ตองคุยกัน
·

ปฏิสัมพันธและสรางความสัมพันธในกลุม (เปน Community)

- ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแกไขปญหาและตอบคําถาม
- เชื่อมโยงกันขามทีม หนวยงาน หรือ องคกร
·

แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูรวมกัน (ตอง Practice)

- แลกเปลี่ยนขอมูล เคล็ดลับ แนวทางแกไขปญหา และ Best Practices
- สรางฐานขอมูล ความรู หรือ แนวปฏิบัติ
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ประเภทของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
1. Helping Communities:

เพื่ อ แก ป ญ หาประจํ า วั น และแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ในกลุ ม

สมาชิก
2. Best Practice Communities: เนนการพัฒนา ตรวจสอบและเผยแพรแนวปฏิบัติที่
เปนเลิศ
3. Knowledge-stewarding Communities :

เพื่ อจั ดระเบี ยบ ยกระดั บและพั ฒนา

ความรูที่สมาชิกใชเปนประจํา
4. Innovation Communities:

เพื่ อ พั ฒ นาแนวคิ ด โดยเน น การข า มขอบเขตเพื่ อ

ผสมผสานสมาชิกที่มุมมองตางกัน
1.3 ประโยชนของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ประโยชนของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังตอไปนี้

ระยะสั้น
·

เปนเวทีของการแกปญหา ระดมสมอง

·

ไดแนวคิดที่หลากหลายจากกลุม

·

ไดขอมูลมากขึ้นในการตัดสินใจ

·

หาทางออก/คําตอบที่รวดเร็ว

·

ลดระยะเวลา และการลงทุน

·

เกิดความรวมมือ และการประสานงานระหวางหนวยงาน

·

ชองทางในการเขาหาผูเชี่ยวชาญ

·

ความมั่นใจในการเขาถึง และแกปญหา

·

ความผูกพันในการเปนสวนหนึ่งของกลุม

·

ความสนุกที่ไดอยูกับเพื่อนรวมงาน

ระยะยาว
·

เสริมสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูขององคกร

·

เกิดความสามารถที่ไมคาดการณไว

·

วิเคราะหความแตกตาง และตั้งเปาหมายการปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพ

·

แหลงรวบรวมและเผยแพรวิธป
ี ฏิบัติที่เปนเลิศ

·

เกิดโอกาสพัฒนาองคกรอยางกาวกระโดด

·

เครือขายของกลุมวิชาชีพ

·

ชื่อเสียงในวิชาชีพเพิ่มขึ้น

·

ไดรับผลตอบแทนจากการจางงานสูงขึ้น

·

รักษาคนเกง ใหอยูกับองคกรได
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บทที่ 2 การสรางกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
2.1 วงจรการเรียนรูของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
กอนที่จะสรางกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ควรทําความรูจักกับวงจรการเรียนรูของสมาชิกในกลุม

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งสามารถแสดงไดดงั รูปที่ 2-1

ประยุกตใชความรูที่ไดจาก CoP
CoP Meeting

งานในหนวยงาน

ฐานความรู

นําความรูใหมปอ
 นกลับ CoP
ที่มา : ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ

รูปที่ 2-1 แสดงวงจรการเรียนรูของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จากรูปที่ 2-1 แสดงวงจรการเรียนรูของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยอาจจะเริ่มจากมีการพบปะ
เพื่อ แลกเปลี่ ยนความรูห รือ ประสบการณ ในงาน (CoP Meeting) ของสมาชิ ก หลั งจากนั้น สมาชิ กจึ งนํ า
ความรูหรือประสบการณที่ไดไปประยุกตใชในการทํางานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายหรือปรับปรุงการทํางาน
ใหดีขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดความรูใหมขึ้นจึงไดทําการจดบันทึกหรือรวบรวมจัดทําเปนฐานความรูเพื่อที่จ ะสามารถ
นําไปเผยแพรใหคนอื่นไดนําไปใช และอาจมีการนําความรูนั้นปอนกลับเขาไปในกลุมสมาชิก CoP อีก ซึ่งจะ
ทําให เกิด การถายทอดและแลกเปลี่ย นความรู รวมทั้งเกิดการสั่ง สมความรูเพิ่ ม ขึ้น เรื่อยๆ เปนวงจรอยา ง
ตอเนื่อง
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ระดับการเขารวมใน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ขาประจํา

แกนหลัก

ขาจร

สังเกตการณ
เขารวมแตไม
แสดงความ
คิดเห็น

ดูหางๆ
เมียงๆ
มองๆ

รูปที่ 2-2 แสดงระดับการเขารวมในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จากรูปที่ 2-2 แสดงระดับการเขารวมในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งประกอบดวยกลุมคนหลายระดับ
ดวยกัน ดังตอไปนี้
Ø กลุม แกนหลั ก ซึ่งเปน หัวใจของชุ ม ชน เปน ผูรับ ผิด ชอบตอ บทบาทผูนํา ในชุม ชนเกือบทั้ง หมด
และเปนผูขับเคลื่อนชุมชนไปตามวาระการเรียนรูที่กําหนดไว
Ø กลุมขาประจํา เปนกลุมที่เขารวมในกิจกรรมของชุม ชนเปนประจํา และมีสวนรวมคอนขางบอยใน
เวทีของชุมชน
Ø กลุมขาจร เปนกลุมที่เขารวมในกิจกรรมของชุมชนเปนบางครั้งบางคราว
Ø กลุมสังเกตการณ เปนกลุมที่เขารวมแตไมแสดงความคิดเห็น
Ø กลุมที่ดูหางๆ เมียงๆ มองๆ เปนกลุมที่ยังไมแนใจวาจะเขารวมดีหรือไม
2.2 สมาชิกในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
สมาชิกในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบดวย
1. Sponsor หรือ Leader (คุณเอื้อ*)
2. Facilitator (คุณอํานวย*)
3. Community historian หรือ Knowledge banker หรือ Secretary (คุณลิขิต*)
4. Member (คุณกิจ*)
* เปนคําที่ต้งั โดยสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
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2.3 บทบาทหนาที่ของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

1. Sponsor หรือ Leader (คุณเอื้อ*)
- เปนผูบริหารระดับกลาง-สูง
- ใหทิศทาง แนวคิด
- สนับสนุนทรัพยากร
- สรางการยอมรับ สื่อสาร
- สรางแรงจูงใจ

2. Facilitator (คุณอํานวย*)
- เปนสมาชิก
- วางแผน และจัดการ
- Facilitate การแลกเปลี่ยนความรูในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
- ชวยเหลือดานเทคนิค
- ประสานกับคนนอกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และองคกร
- ประเมินผลและสื่อสารความสําเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

3. Community historian หรือ Knowledge banker หรือ Secretary (คุณลิขต
ิ *)
- เปนสมาชิก
- บันทึก รวบรวมขอมูลของกลุม
- ทําฐานขอมูล/ความรูที่ไดจากกลุม

4. Member (คุณกิจ*)
- เปนสมาชิก
- รวมกําหนด คัดเลือกหัวขอ
- รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
- รวมประชุมแสดงความคิดเห็น
- สื่อสารภายในกลุม
- ประสานกับภายนอก
* เปนคําทีต
่ ้งั โดยสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม

2.4 ทักษะที่จําเปนในการบริหารจัดการกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จะดําเนินไปไดดวยดี ตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเกิดการขยายผล
ออกไปอยางกวางขวางนั้น ตองอาศัยทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุมดังตอไปนี้

1. เทคนิคการเปน Facilitator
•

ฟงเปน

•

พูด/ถามเปน

•

คิดเปน

•

เขาใจ เขาถึงและจัดการกับสมาชิกได

•

บุคลิกดี นาเชื่อถือ
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1.1 ฟงเปน
การฟง เปนอีกดานหนึ่งของการสื่อสาร
คนหลายๆคน มองการสื่อสารเพียงแตคําพูด
ขาวสารตองอาศัยทั้งการรับและการสง
คําถามที่ดีที่ถามตัวทานคือ ทานกําลังฟงจริงๆ
หรือเพียงแตกําลังรอที่จะพูดเมื่อถึงคราวที่ทานจะพูด
ถาทานกําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทานตอบกอนที่ผูอื่นจบ
นั่นหมายถึงทานไมไดกาํ ลังฟง
(ที่มา : พยาบาล ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ)

การฟงมีหลายแบบ ไดแก
•

ไมสนใจฟงผูสนทนา (Ignoring)

•

ฟงแบบเสแสรงฟง (Pretending)

•

ฟงแบบเลือกสิ่งที่อยากฟง (Selective listening)

•

ฟงแบบตั้งอกตั้งใจฟง (Attentive listening)

•

ฟงแบบเขาอกเขาใจ (Empathic listening)

สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการทําความเขาใจหรือการฟง
•

การรับรู

•

ภาษา

•

ทาทาง

•

ความสนใจสวนตัว

•

อารมณ

•

น้ําเสียง

•

สิ่งแวดลอม-เสียง

•

การคาดการณไวกอน

•

พูดอยางไรความหมาย

•

ความสนใจที่หลุดประเด็นออกไป

•

อุปสรรคดานการไดยิน

•

ความเร็วในการคิด

เราสามารถปรับปรุงทักษะการฟงได ดังตอไปนี้
•

กําจัดสิ่งที่ดึงความสนใจออก

•

มีสมาธิในขณะนั้น

•

ทุมความสนใจไปที่ผพ
ู ูด

•

เปดใจ

•

มองหาความหมายจากสิ่งที่ไมไดเปนคําพูด

•

ไมตอบสนองกับคําที่แสดงอารมณ

•

ถามคําถาม

คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

•

นั่งทําใหสามารถเห็นและไดยิน

•

หลีกเลี่ยงการตัดสินใจไวลวงหนา

•

บันทึกยอ

•

ถามเพื่อความกระจาง

หนา 18

1.2 การพูด-ถามเปน
•

พูดเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย (เหมาะกับผูฟง)

•

พูดเกริ่นเพื่อนํากลุม

•

พูดเพื่อคุมประเด็นและเวลา (ขัดจังหวะอยางนิม
่ นวล)

•

พูดเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน (บอกกติกาชัดเจน ความคาดหวัง)

•

พูดเพื่อสรางความไววามใจ โนมนาวใจ เจรจาตอรอง

•

ใชชนิดของคําถามที่เหมาะสม (คําถามปด-เปด)

•

พูดในสิ่งที่ตนอยากพูด หรือควรจะพูดในสิ่งคนอื่นอยากฟง

การถามเพื่อคนหาเรื่องที่ตองการรู
•

กําหนดประเด็นที่เราตองการรูหรือปญหาที่เรามีอยูใหชัดเจน
- ความยากในการการดําเนินการ ?
- ผลลัพธที่ยงั ไมเปนที่พงึ พอใจ?

•

การตั้งคําถาม
- คําถามเพื่อคนหาวากระบวนการเปนอยางไร (How)
- คําถามเพื่อคนหาบริบท (Why)
- คําถามเพื่อคนหาปจจัยแหงความสําเร็จ (Success factors)
(ที่มา : นพ. อนุวฒ
ั น ศุภชุติกล
ุ )

1.3 คิดเปน
•

คิดเชิงบวก

•

คิดเชิงระบบ

•

คิดแบบสรางสรรค

•

ประเมินและวิเคราะหความตองการและวัฒนธรรมของกลุม

1.4 เขาใจ เขาถึงและจัดการกับสมาชิกได
•

จริงใจและเอื้ออาทร

•

ใหเกียรติกับสมาชิกทุกคน

•

มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได

1.5 บุคลิกดี นาเชื่อถือ
•

ตรงตอเวลา

•

แตงกายเหมาะสม

•

เชื่อมั่นในตนเอง

•

ยิ้มแยมแจมใส

คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
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2. เทคนิคการเปน Historian
•

ฟงเปน

•

จับประเด็นเปน

•

บันทึกยอๆ สาระสําคัญ

•

ใช Tools ชวยเชน Mind Map ฯลฯ

•

เขียนเปน (มีใจรักดวย)

•

จัดเนื้อหา (ขุมความรู) ใหหมวดหมูและเปนระบบ

2.5 พัฒนาการของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

พัฒนาการของ CoP

เกิดเครือขาย
ระหวางกลุมคน
ที่มีความสนใจ
ในเรื่องเดียวกัน

เปดรับ
สมัคร
สมาชิกและ
เปดตัว CoP

Maturing

ขยายตัว และมี
กิจกรรมที่
หลากหลายจํานวน
มากในกลุม
Active

คนหา
ประโยชน สราง
ความเชื่อมโยง
เริ่มออกแบบ
CoP

กําหนด
มาตรฐาน
พัฒนาการ
เรียนรู

เริ่มเสื่อมความ
นิยม สมาชิก
ถอนตัว
Dispersing

Coalescing

Potential
หาประเด็น
สนใจรวม และ
เตรียมความ
พรอมในการ
จัดตัง้ CoP

เตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลง
และการเติบโต
ชองกลุม

กระตุนและ
สนับสนุน หา
ประเด็นสนใจ
ใหมๆ รับสมาชิก
ใหมและให
ความรู สราง
แรงจูงใจ

สรางความ
ประทับใจ เก็บ
เกี่ยวประสบการณ
และสลายตัว

รูปที่ 2-2 แสดงพัฒนาการของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จากรูปที่ 2-2 แสดงพัฒนาการของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งเริ่มจากการหาประเด็นที่สนใจรวมกัน
แลวเกิดเปนเครือขายระหวางกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันนั้น จากนั้นจึงเริ่มคนหาประโยชนทไ
ี่ ดรบ
ั
และมีการออกแบบชุม ชนนั กปฏิบัติ (CoP)

มีการเปดรับสมาชิก ตอจากนั้นจึ งกําหนดมาตรฐานในการ

พัฒนาการเรียนรู เตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของชุม ชน เกิดการกระตุนและสนับสนุนใหเกิด
การขยายตัว มีการหาประเด็นที่นาสนใจมากขึ้นพรอมกับรับสมาชิกใหมเพิ่ม ขึ้น และสุดทายกลุม จะเกิดการ
สลายตัวและเขาไปแทรกซึมในสวนงานอื่นๆตอไป

คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
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2.6 ขั้นตอนของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

4. สลายกลุม
3. เติบโต
2. เปดตัว
1. เริ่มตน
รูปที่ 2-3 แสดงขั้นตอนของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
จากรูปที่ 2-3 แสดงขั้นตอนของของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งอธิบายไดดังตอไปนี้

1. เริ่มตน
กิจกรรม :
•

หา Sponsor/Leader และทีมนํา

•

กําหนดหัวขอเรื่อง และขอบเขตที่สนใจ

•

ออกแบบโครงสราง และกําหนดกิจกรรมหลัก

•

เชิญชวนและรับสมัครสมาชิก

•

ปรับการทําใหเหมาะกับวัฒนธรรมองคกร

•

กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

2. เปดตัว
กิจกรรม :
•

กําหนดทรัพยากร และหาการสนับสนุน

•

กําหนดวิธีการสื่อสาร

•

จัดงานเปดตัว
กําหนดระยะเวลาการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู

•

3. เติบโต
กิจกรรม :
•

ประชุมแลกเปลี่ยน และสรางองคความรู

•

ชวยเหลือกันในการแกปญหา

•

รวบรวมองคความรูที่เกิดขึ้น

•

สรางความยั่งยืนของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

•

ประเมินผลการทํางาน

คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
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4. สลายกลุม
กิจกรรม :
•

ตกลงใจรวมกัน เพื่อปดตัว

•

พิจารณาสิ่งทีท
่ ํา

•

เก็บรวมรวมบทเรียนตางๆที่มี

2.7 การจดบันทึกที่ไดจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
§

จับประเด็น/บันทึกเรื่องราวแสดงความสัมพันธจากการสนทนา

§

บันทึกยอสาระสําคัญที่เกิดขึ้น

§

ปรับเปนเอกสารอยางเปนระบบ

2.8 การทํา AAR (After Action Review)
§

เปนกิจกรรมที่ใชทบทวนหรือประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในแตละครั้งวามีจุดดี
จุดดอ ย รวมทั้ งโอกาสและอุปสรรคอยา งไรในการทํา CoP เพื่อเปนข อมูล ในการปรับปรุงการทํ า
CoP ในครั้งตอไปใหดีขึ้น รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุม ไดเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ
เพื่อการปรับปรุงการทํา CoP ใหสอดคลองกับเปาหมายของกลุมและเปาหมายของสมาชิก

ตัวอยางคําถามสมาชิกในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในการทํา AAR
§

เปาหมายของการเขารวมประชุมครั้งนี้คืออะไร

§

สิ่งใดที่บรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะ

§

สิ่งที่เกินความคาดหวัง

§

สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะ

§

คิดจะกลับไปทําอะไรตอ
(การชวยใหความรูที่เหมาะสมฝงลึกและกระตุนใหมีแรงปรารถนาในการดําเนินการตอ)
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บทที่ 3 การวัดผลสําเร็จของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
3.1 การวัดผล
คํานึงถึง:
1. เปาหมายของการวัด และผูใชขอมูล
2. ตองเก็บขอมูลอะไรบาง และจะเก็บอยางไร
3. สรางการตระหนัก/ใหความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน
4. ตองวัดผลเมื่อใด และวัดที่ไหน
5. รวบรวมและสังเคราะหขอมูลทีไ่ ด ใหเห็นความสอดคลอง

กรอบการวัดผล
•

วัดผลลัพธ
- ระดับการเขารวมของสมาชิก
- จํานวนครั้งการประชุม
- จํานวนปญหาที่ไดรับการแกไข

•

วัดผลสัมฤทธิ์
- ลดเวลาในการทํางาน
- ลดตนทุน
- รักษาลูกคา
- ความเสียหายจากการผิดพลาด
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ตัวอยางการวัดผล

เปาหมายและตัววัดผลของ CoP ที่ XEROX
ตัววัดผล
กิจกรรมของ CoP จํานวนผูใชที่ไดมีการเชือ่ มโยงกัน

ทรัพยากรความรู

เปาหมาย
100% ของประชากร

% ผูใชที่เคลื่อนไหวทุกสัปดาห

80% ของประชากร

จํานวนวิธีแกปญหาแยกตามประเทศ

วัดแตไมมเี ปาหมาย

จํานวนวันที่ใชในการตรวจสอบวิธีการแกปญหา

80% ของวิธีแกปญหา
ตรวจสอบเสร็จใน 21 วัน

ผลการปฏิบัตงิ าน จํานวนปญหาของลูกคาที่ไดรับการแกไข

300,000

ระยะเวลาในการใหบริการที่ลดลงเปน %

5%

ตนทุนชิ้นสวนที่ลดลงเปน %

5%

ยอดรวมตนทุนในการใหบริการและการสนับสนุนที่สามารถประหยัดได

11.2 ลานเหรียญ

T.M. Ruddy and R. Cheslow, “Eureka II” (presentation of the CoP Conference, San Diego. CA, April 2000) Copyright: Xerox Corporation

3.2 ปญหาและอุปสรรค
-

เวลา

-

พื้นที่สาธรณะเทียบกับพื้นที่สวนตัว

-

ทักษะการสรางเครือขาย

-

ความรูดานเทคนิค

-

ทัศนคติของบุคคล

3.3 ปจจัยแหงความสําเร็จ
-

กําหนดโดเมนและประเด็นที่ดึงดูด

-

สรางรูปการณเพื่อดําเนินการ (Building a Case for Action)

-

ระบุผม
ู ีศักยภาพในการเปนผูประสานงานและผูนํานักคิด (thought leaders)

-

สัมภาษณผูมีศักยภาพในการเปนสมาชิก

-

เชื่อมโยงสมาชิกชุมชน

-

สรางแผนงานนํารองสําหรับชุมชน

คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ภาคผนวก ก

ตัวอยาง

ตัวอยางของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของกรมศุลกากร ณ ที่นี้
·

เปนการนําเสนอตัวอยางการทํา CoP ของกรมศุลกากร เนื่องจากกรมศุลกากรเปน
หนึ่งในองคกรตนแบบการปรึกษาแนะนําการจัดทําระบบการจัดการความรูของ
สํานักงาน กพร. ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งองคกรตนแบบควรเผยแพรความรู
จากการทําระบบการจัดการความรูใหกับสวนราชการหรือจังหวัด

·

การนําเสนอตัวอยางการทํา CoP ของกรมศุลกากรในครั้งนี้ เปนการนําเสนอรูปแบบ
การจัดทํา CoP ใหเห็นเปนรูปธรรม ดังนั้นจึงนําเสนอเนื้อหาเพียงบางสวนของการ
ทํา CoP เทานั้น รวมทั้งอาจมีคําศัพทเฉพาะทางเทคนิคของกลุมสินคายานยนต
หรืองานของกรมศุลกากร

·

สวนราชการหรือจังหวัดสามารถดําเนินการทํา CoP โดยประยุกตใชรูปแบบตามที่
กรมศุลกากรไดดําเนินการมาแลว โดยขอใหพิจารณาในสวนของรูปแบบเทานั้น
เนื่องจากเนื้อหาความรูของสวนราชการและจังหวัดมีความแตกตางกันตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย

ตัวอยางของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของสํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
การดําเนินการดานการจัดการความรู (KM) ใน สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ (สทก.)
ความเปนมา
กรมศุลกากรไดรับคัดเลือกใหเปนองคกรตนแบบการจัดการความรูภายในองคกร ดานพิกัดอัตรา
ศุลกากร เรื่องการจําแนกประเภทพิกัดระบบฮารโมไนทสาํ หรับสินคายานยนต ตอนที่ 87
ขอบเขต KM (KM Focus Area)
การจําแนกพิกัดระบบฮารโมไนซสําหรับสินคายานยนตตอนที่ 87 ตามมาตรฐานโลก
เปาหมาย KM (Desired State)
สรางระบบ KM เรื่องการจําแนกพิกัดฯ ยานยนตตอนที่ 87 (8702-8704,8708) เฉพาะที่ สทก.และ
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ 2549
- 8702 ยานยนตสําหรับขนสงบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)
- 8703 รถยนตและยานยนตอื่นๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปนหลัก (นอกจากของ
ตามประเภทที่ 87.02) รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแขง
- 8704 ยานยนตสําหรับขนสงของ
- 8708 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05
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การดําเนินการดานการจัดการความรู
กรมศุลกากรไดดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรูโดยใชหลักการของกระบวนการจัดการ
ความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process) ดังนี้

กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
1. กิจกรรมการบงชี้ความรู
•

จัดทําทะเบียนรายการความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) และความรูที่ฝงอยูในคน
(Tacit Knowledge : TK) อันเกี่ยวกับสินคายานยนต

•

จัดทําคูมือการใชความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit
Knowledge : TK) ที่ตองใชในการจําแนกพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซตอนที่ 87 ในประเภท
ที่ 8702 ถึง 8704 และ 8708

2. กิจกรรมการสรางและแสวงหาความรู
ความรูที่เปนประเภทความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge : EK)
•

จัดทําระบบสารบรรณสารอิเล็กทรอนิกส และระบบสารบรรณแบบ Manual

ความรูที่เปนประเภทความรูที่ฝง อยูในคน (Tacit Knowledge : TK)
•

จัดตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาการจําแนกพิกัดสินคายานยนต (คําสั่งฯ ที่ 40/2549 ลงวันที่ 5
เมษายน 2549)

3. กิจกรรมการจัดความรูใหเปนระบบ
•

จัดทําฐานขอมูลความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส และ
ในรูปเอกสารกระดาษ

•

รวบรวมขอมูลดานวิชาการที่เปนเอกสาร

•

จัดทําฐานขอมูลความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge : TK)

•

รวบรวมดานแนวคําวินิจฉัยที่เกี่ยวของ

•

รายชื่อทีมงานที่เกี่ยวกับการจําแนกพิกัดสินคายานยนตตอนที่ 87 ในระบบ Intranet (คําสั่งฯ
ที่ 40/2549 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549)

4. กิจกรรมการประมวลและกลั่นกรองความรู
•

การนําเสนอภาพเพื่อระบุลักษณะของสินคายานยนตและ

•

แตงตั้งทีมงานประมวลและกลั่นกรองความรูการจําแนกพิกัดสินคายานยนตตอนที่ 87 ใน
ประเภทที่ 8702 ถึง 8704 และ 8708 (คําสั่งฯ ที่ 40/2549 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549)
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5. กิจกรรมเขาถึงความรู

การจัดทําบอรดประชาสัมพันธ
•

มี Web Board

•

ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บอร ด ประชาสั ม พั น ธ สํ า หรั บ สิ น ค า ยานยนต ต อนที่ 87 โดยจั ด ให มี บ อร ด
ประชาสัมพันธที่หอง KM

•

ไดติดประกาศที่มาของการจัดตั้งทีมงาน KM ประชาสัมพันธเกี่ยวกับชุมชนแหงการเรียนรู

•

ติดประกาศรายชื่อสมาชิกชุมชนแหงการเรียนรู ประเด็นความรูที่ไ ดจ ากสมาชิกชุม ชนในแตละ
กลุม

การจัดทํามุมความรู
•

คณะทํางานไดจัดหาหนังสือที่เกี่ยวของกับพิกัดสินคายานยนตตอนที่ 87 เพื่อจัดทําเปนมุม
ความรูใหกับผูที่สนใจเขามาศึกษา คนควา

•

ในเบื้องตนไดจัดใหมีหนังสือที่เกี่ยวกับสินคายานยนต ชิ้นสวนยานยนต สวนประกอบยานยนต
Catalog ของบริษัทรถยนตตาง ๆ รวมทั้ง Explanatory Notes (EN) Vol.1-4 และ
Compendium of Classification Opinions
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6.6. กิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
การดําเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบต
ั ิ (CoP) ของกรมศุลกากร
1) เริ่มตน
-

กรมศุลกากรไดกําหนด Sponser/ Leader และทีมนําของกิจกรรม CoP

-

กําหนดหัวขอเรื่องและขอบเขตการทํา CoP ที่สัม พันธกับขอบเขต KM และเปาหมาย
KM ของกรมศุลกากร

-

ออกแบบโครงสรางกลุม และกิจ กรรมยอยในกลุม CoP รวมทั้งผูรับผิดชอบในกิจ กรรม
ตา งๆภายในกลุม CoP โดยจั ดสมาชิก เป น 3 กลุม ไดแ ก กลุ ม วั นอั งคาร กลุม วัน พุ ธ
และกลุมวันพฤหัส ซึ่งจะพบปะสนทนากันตามวันดังกลาว

-

จัดทําเอกสารเชิญชวนใหเจาหนาที่เขารวมเปนสมาชิกของกลุม CoP

2) เปดตัว
-

กรมศุลกากรไดกําหนดทรัพยากรและการสนับสนุนตางๆ ใหกับกิจ กรรม CoP เชน การ
จัดทําหอง KM เพื่อใหสมาชิกไดเขารวมพบปะ สนทนา

-

มีการสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรม CoP เชน การทํา CoP ทํากันอยางไร
ทําแลวไดอะไร

-

กําหนดการประชุม หรือพบปะเพื่อการแลกเปลี่ยนความรูตามกลุม ที่ไ ดกําหนดไว เชน
กลุมวันอังคาร กลุมวันพุธ และกลุมวันพฤหัส เพื่องายตอการนัดหมายและจดจํา

3) เติบโต
-

กรมศุลกากรไดมีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรูและสรางองคความรูจากการทํา CoP
ดังตอไปนี้

กิจกรรม CoP กลุมวันอังคาร
•

ประเด็น Bush Bearing ควรจําแนกเขาประเภทพิกัดใด

•

ปญหา เปนสินคาที่มีลักษณะก้ํากึ่งวาเปนสวนประกอบของเครื่องจักร 8xxx อัตรา ….%
หรือสวนประกอบของรถยนต 8xxy อัตรา …..%

•

ขอสรุป ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันควรจัดเขาพิกัด 8xxy

•

Tacit Knowledge ความสามารถในการจําแนกความแตกตาง

กิจกรรม CoP กลุมวันพุธ
•

ประเด็น การจําแนกถังบรรจุแกสที่ใชกับรถยนต

•

ปญหา ถังบรรจุแกส NGV จัดเขาพิกัด 7xxx อัตรา ….%แต HS Database WCO ถังที่
ใชกับรถยนตจัดเขาพิกัด 8xxx อัตรา ….%

•

ขอสรุป เนื่องจากพิกัด 7xxx ระบุถงึ ถังไวชัดเจนกวาพิกัด 8xxx จึงตองจัดเขาพิกัดที่
ชัดเจนกวาตามหลักเกณฑการตีความขอ …

•

Explicit Knowledge หลักเกณฑการตีความขอ … ประกอบกับพิกัด 7xxx ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ….) และระเบียบกรมฯ ที่ ……..

•

Tacit Knowledge ความสามารถในการจําแนกชนิดของถังแกสที่ใชกับรถยนต
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กิจกรรม CoP กลุมวันพฤหัส
•

ประเด็น กะทะลอระหวาง พิกัด 8xxx (อัตรา ….%) และ พิกัด 8xxy (อัตรา ….%)

•

ปญหา ทางกายภาพแลวมีขนาดและรูปรางไมแตกตางกัน สวนใหญสําแดงกะทะลอในพิกัด
8xxx อัตรา …..% ซึ่งเปนการยากที่จะพิจารณาวาเปนกะทะลอที่ใชกับรถ…..หรือไม

•

ขอสรุป ขึ้นอยูกับ……………………. ซึ่งควรจัดเขาพิกัด 8xxx

•

Explicit Knowledge หมายเหตุขอ … ของหมวด ….

•

Tacit Knowledge ความสามารถในการตั้งขอสังเกตสินคาชนิดเดียวกันแตพิกัดตางกัน

หลังจากสมาชิกกลุม ชุม ชนนักปฏิบัติ (CoP) ไดดําเนินการประชุม พบปะสนทนา และแลกเปลี่ยน
ความรูเสร็จสิ้นในแตละครั้ง จะทํา AAR (After Action Review) เพื่อทบทวนวาการทํา CoP ในครั้งนี้ มี
จุดดี จุดดอย โอกาส และอุปสรรคอยางไร เพื่อการปรับปรุงการทํา CoP ในครั้งตอไปใหดีขึ้น รวมทั้ง
เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมทุกคน ไดเสนอแนะขอคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงดวย

ตัวอยางขอมูลจากการทํา AAR (After Action Review) ของสมาชิกกลุม CoP กรมศุลกากร
คําถามในการทํา AAR
1. เปาหมายของการเขารวมประชุม CoP ครั้งนี้

ผลสรุปที่ไดจากการทํา AAR
-การเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน

คืออะไร
2. สิ่งที่บรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร

-สมาชิกสวนใหญไดรับความรูพิกัดดานนี้เพิ่มขึ้น

3. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร

-การตอยอดความรูและดึงศักยภาพทีม
่ ีอยูในตัวบุคคล
มาใชเต็มความสามารถ

4. สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร

-ขอจํากัดดาน EK ซึ่งตองคนควาตอไป

5. คิดจะกลับไปทําอะไรตอ

-การเผยแพรความรู และขยายสมาชิกเพิ่มขึ้น

4) สลายกลุม
หลังจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เสร็จสิ้นในแตละครั้ง สมาชิกกลุม CoP จะมีการ
รวบรวมองคความรู รวมทั้งบทเรียนตางๆทีไ่ ดรับ (Lesson Learned) เก็บเปนฐานความรูเพื่อใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น รวมทัง้ เพื่อการปรับปรุงและขยายผลการทํา CoP ตอไป ดังตัวอยางของ
กรมศุลกากรดังตอไปนี้

สิ่งที่ตองทําตอไปเกี่ยวกับ CoP ของกรมศุลกากร
1. รวบรวมและเผยแพรองคความรูในรูปของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. ขยาย CoP ไปยังหนวยงานยอยภายในสํานัก
3. เชิญชวนบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม และแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน
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4. ประเมินผลการดําเนินงานโดยมีตัวชี้วัดใหเจาหนาที่รอยละ 80 มีความรูและสามารถ
จําแนกประเภทพิกัดระบบฮารโมไนทสําหรับสินคายานยนต ตอนที่ 87 ตามที่กําหนดไว
ในเปาหมาย KM ของกรมศุลกากร

กระบวนการบริหารการเปลีย
่ นแปลง (Change Management Process)
กอนที่กรมศุลกากรจะดําเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) นั้น ไดมีการศึกษา เรียนรู และทําความ
เขาใจกับ การทํ า CoP ซึ่งเป นกระบวนการหรือ เครื่อ งมือ หนึ่ง ในกระบวนการบริห ารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process) ไดแก
1) มีการจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทํา CoP ใหกับบุคลากรของกรมศุลกากร โดยวิทยากร
ภายนอก รวมทั้งมีวิทยากรภายใน ฝกอบรมตอยอดความรูเกี่ยวกับ CoP ใหกับสมาชิก ดังภาพ
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หนา 30

2) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรโดยใหมีการแสดงความรูสึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรม CoP
หรือการเขารวมกิจกรรม CoP เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงกิจกรรม CoP ของกรมศุลกากร และให
สมาชิกอยากเขามารวมกิจกรรม CoP มากขึ้น
ตัวอยาง การบอกเลาความรูสึกหรือความคิดเห็นจากการเขารวม CoP ของสมาชิก CoP กรม
ศุลกากร
สมาชิกคนที่ 1 :
v สมาชิกในทีมมีโอกาสไดเสนอความคิดเห็นและไดรับความรูใหมจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางสมาชิกในทีม
v สามารถนํากรณีศึกษาซึ่งเปนปญหาที่เกิดในการทํางานจริงๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณเพื่อนําไปสูการแกปญหา
สมาชิกคนที่ 2 :
สิ่งที่บรรลุเปาหมาย :
v สรางสัมพันธระหวางทีมงาน
v เรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน
สิ่งที่เกินความคาดหวัง :
v ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทํางาน จากการคิดและตัดสินใจคนเดียว ไปสูการ
แลกเปลี่ยนและแบงปนความรู
สมาชิกคนที่ 3 :
สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายในการทํา CoP :
v สมาชิกยังไมเขาใจเปาหมายและวัตถุประสงคของการทํา CoP
v สมาชิกมีหนาที่ความรับผิดชอบประจําที่ตองทํา ทําใหโอกาสในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
มีนอย
คิดวาจะกลับไปทําอะไรตอ :
v จะกลับไปคนควาเพิ่มเติมและถายทอดใหเพื่อนรวมงานคนอื่นๆ เพื่อตอยอดความรูที่ไดรับ
ใหหลากหลาย และนํากลับมาแลกเปลี่ยนความรูในการประชุมครั้งตอไป

คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

หนา 31

3) มีการสื่อสาร เกี่ยวกับการจัดทํา KM และการจัดทํา CoP ในรูปแบบเอกสารเผยแพร และบอรด
ประชาสัมพันธ ดังภาพ

คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

หนา 32

4) มีการประชาสัมพันธ และจูงใจบุคลากรในการทํากิจกรรม CoP เชนจัดทําเสื้อ CoP ดังภาพ

คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภาคผนวก ข

หนา 33

รายงานสรุปองคความรูจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

การจัดทํากิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ควรมีการสรุปองคความรูที่ไดจากการทํา CoP โดยอาจไม
จําเปนตองทําเปนแบบฟอรมแตขอใหมีเนื้อหาอยางนอยดังนี้

•

ประเด็น/หัวขอ :

•

ปญหา :

•

ขอสรุป :

•

ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) :

•

ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) :

•

ผูเขารวมในการทํากิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) :

