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KM (Knowledge Management) ท่ีใช้กันต้ังแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน อาจเรียกได้ว่าเป็น KM 2.0 หรือ KM 
Human คือเป็น KM ท่ีเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคน ซึ่งมีพลังและเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของโลก KM จึงต้องก้าวไปอีกข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถน ามาใช้ให้เกิดคุณค่าได้เพิ่มยิ่งข้ึน กลายเป็น KM 3.0 

KM ไม่ใช่สิ่งตายตัว หรือหยุดน่ิงอยู่กับท่ี แต่ KM มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อาจเป็น KM 3.0, 4.0, 
5.0,… ท้ังน้ีอยู่ท่ีทุกคนช่วยกันพัฒนา จากงานประจ าให้กลายเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า มีเครือข่าย และองค์กรมีการจัดระบบท่ีดี 
รวมท้ังแนวคิดเชิงบวก (Positive thinking) และมีทักษะในการต้ังค าถาม เพื่อไตร่ตรองร่วมกันให้ได้ค าตอบ ท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือช่วย คือ facilitator ท่ีไม่ใช่แค่คนเพียงคนเดียว แต่ควรเป็นทีมหรือหน่วยงานเล็ก ๆ 
เพื่อร่วมกันท า 5 ช. (ชวน ช้ี เชียร์ ช่วย ชม) ในการท าให้ KM เกิดพลังมากยิ่งข้ึน 

KM 3.0 ในครั้งน้ีสรุปประเด็นจากการอ่านและการต้ังข้อสังเกต จากหนังสือต่างประเทศช่ือ The New Edge in 
Knowledge เขียนโดย Carla O’Dell & Cindy Hubert ไว ้5 ประเด็น ซึ่งคนท่ีน าไปใช้สามารถเปลี่ยนประเด็นตามท่ี
ตนเองเข้าใจได้ ไม่มีการตายตัว   

1. อยู่ในวิถี คือ KM อยู่ในวิถีชีวิตการท างานประจ า แต่เปน็วิถีของคนท่ีท างานและคิดหาวิธีท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน
อย่างต่อเน่ือง มีการแลกเปลี่ยน พูดคุย รวมท้ัง AAR (After action review) กับตัวเอง และทีมท่ีท างานร่วมกัน เกิดการ
พัฒนางานเป็นระยะ เกิด innovation กลายเป็นนวัตกรรม  

2. มีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ KM เข้าไปสนับสนุนในภารกิจหลัก หรืองานหลักขององค์กร (Core business)  
เพื่อใหบ้รรลุผล สามารถพิสจูน์ได้ว่าช่วยให้ผลประกอบการดีข้ึน และโฟกัสท่ี Critical knowledge ความรู้ท่ีมีเป้าหมาย
ส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร มีกลไก หรือ facilitator เข้ามาก าหนด ท้ังฝ่ายบริหารและผูป้ฏิบัติงาน  

3. ใช้ IT ช่วยในการสื่อสาร การเข้าถึง และแบ่งปันความรู้ เพื่อให้ข้อมูลมีพร้อมใช้ ตลอดเวลา (Any Time Any 
Where) โดยพัฒนาจากคอมพิวเตอร์ สู่การใช้มือถือ และ Social Media เพื่อให้แบ่งปันได้ง่ายข้ึน ซึ่งสิ่งส าคัญ คือการใช้ 
Big Data Technology ท้ังน้ี data ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีการจัดระบบข้อมูล สามารถดึง data ท่ีอยู่ในท่ีต่าง ๆ มาใช้ได้ ท า
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และองค์กร  

4. มีพลังจัดการ “หัวปลา” หรือพลังจัดการวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย โดยวทิยากรได้แทรกประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีได้ร่วมกับงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว่า ต้องมีการจัดการ มีผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมกันรับผิดชอบ โดยสามารถน าเป้าหมายไปสู่ระดับปฏิบัติได้ เปลี่ยนหัวปลาใหญ่ให้กลายเป็นหัวปลาย่อยในคน
ปฏิบัติงาน มีวิธีวัดผล และให้รางวัล ช่ืนชมคนใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 

5. มีการจัดการ ความรู้จากภายนอก มีการดึงความรู้จากภายนอกเข้ามาใช้ ในวิถีอย่างปกติ โดยยกตัวอย่าง
จาก SECI Model ดังน้ี 



Socialization: การพูดคุย แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ (Tacit Knowledge) ซึ่งกันและกัน 
Externalization: การถอดความรู้ จากการพูดคุย เล่าเร่ือง (Storytelling) เปลี่ยน Tacit Knowledge ให้

เป็น Explicit Knowledge หรือน าการปฏิบัติสู่ทฤษฎี 
Combination: กระบวนการเล่าเร่ือง หรือแบ่งปันความรู้จากหลายหน่วยงาน เพื่อน ามาสังเคราะห์ และ

เช่ือมโยงใหก้ว้าง และลึกซึ่งยิ่งกว่าเดิม รวมท้ังก่อให้เกิดกระบวนท่ีชัดเจน และเข้มแข็งยิ่งข้ึน  
Internalization: การน าเข้าไปใช้ในกระบวนการท างาน โดยสามารถน าความรู้ภายนอกเข้ามาร่วมด้วย 

วิทยากรได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ความรู้ภาพนอกท่ีส าคัญ แต่หลายคนเข้าใจผิด คือ เกณฑ์คุณภาพ ซึ่งจากการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร และทีมงานจัดการความรู้  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล พบว่าสามารถน าความรู้จากเกณฑ์คุณภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน KM และก่อให้เกิดการพัฒนางานโดย
สอดแทรกอยู่กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การก้าวสู่นโยบายทั้งของ R2R และ KM ต้องก้าวอย่างมีระบบ จุดเน้นของ R2R คือ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับแรง
เสริมหรือการจัดการ เพื่อเช่ือมโยงสู่นโยบายอย่างเป็นระบบ และน า KM 3.0 ก้าวเข้าสู่ระบบ โดยระบบจัดการ หัวปลา ซึ่ง
ต้องมีผู้บริหารเป็นผู้จัดการ และใช้ KM เช่ือมหัวปลา กับงานประจ า ผ่านเกณฑ์คุณภาพต่าง ๆ และมีคณะกรรมการจาก
ระดับปฏิบัติและระดับบริหารร่วมกันประเมินผล เพื่อยืนยันสิ่งท่ีด าเนินการ 

การจะบรรลุเป้าหมายอย่างมีระบบต้องมี Push and Pull เพื่อยกระดับผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเน้นให้
ระดับปฏิบัติท างานร่วมกัน โดยมีหน่วยช่วยเหลือ หรือผู้บริหาร แบบ empower เพื่อท าให้เกิดความท้าทาย สนุก และ
อยากปฏิบัติ 

Practice to Policy โดยใช้ SECI Model เป็นตัวต้ังน้ัน เริ่มจากเป้าหมายใหญ่ หรือหัวปลาใหญ่ขององค์กร 
(Socialization) ด าเนินการระหว่างคนท างานและผู้บริหาร (Externalization) กลายเป็นหัวปลาย่อย สู่การน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติ (Combination) โดยน า KPI มาใช้วัดผลงาน เพื่อน าไปสู่การยกย่อง ชมเชย (Internalization) และวนกลับไปสู่
นโยบาย หรือหัวปลาใหญ่ หมุนเวียนไป ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

 จากหนังสือ พบว่ามุมมองต่อ KM เมื่อ 20 ปีก่อน เป็นการมองแบบหยุดน่ิงอยู่กับท่ี โดยเน้นเทคโนโลยี และ
ปัจเจกบุคคลเป็นหลัก แต่มุมมองใหม่ พบว่า ความรู้เป็นสิ่งท่ีไม่คงท่ี เรื่อง KM จึงเป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมาก แม้ว่า
เทคโนโลยีจะมีความส าคัญ แต่คนส าคัญกว่า ดังน้ัน KM จะได้ผลดีกว่าเดิมหากท าผ่านการปฏิบัติ และหนังสือยังกล่าว
เพิ่มเติมว่า หัวใจของ KM 3.0 คือวัฒนธรรมองค์กร ท่ีมคีนแบ่งปันความรู้ และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยต้องจัดการความรู้
แบบพร้อมใช้ (just in time) เช่น การใช้ smart phone และ social media มีการจัดบริการความรู้ให้ ณ teachable 
moment และสร้างความสมดุลระหว่าง KM in the work flow (ช่วยการท างาน) กับ KM above the work flow (ต้อง
หยุดงานมาท า KM) 
 ความรู้ในมุมมองของ KM คือ information in action และหากไม่มีการน า information ไปใช้ จะไม่ถือเป็น 
knowledge ความรู้จึงเป็นสิ่งท่ีผูกพันกับคนและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 KM คือ การจัดกระบวนการ เพื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมไหลไปยังจุดหรือบุคคลท่ีต้องการ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จ 
โดย KM ต้องเป็นกิจกรรมของท้ังองค์กร ไม่ใช่เป็นกิจกรรมส่วนบุคคลหรือของคนบางกลุ่ม 
 ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโปรแกรม KM คือเช่ือมโยงพนักงานเข้าด้วยกัน ช่วยให้พนักงานท างานได้ผลดีข้ึน 
เช่ือมโยง knowledge assets ในลักษณะท่ีเพียงพอ ตรงเวลาท่ีต้องการ และตรงความต้องการใช้งาน และเช่ือมโยงคนท่ีมี
ความรู้กับคนท่ีต้องการ รวมท้ังมีการสื่อสารระหว่างคนกับคน  



KM 3.0 คือเครื่องมือท่ีช่วย R2R ได้อย่างทรงพลัง สู่การบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร และด าเนินการท่ัวท้ัง
องค์กรอย่างเป็นระบบ มีผู้บริหารเข้าร่วม และโฟกัสท่ี critical knowledge มีการน า IT มาประยุกต์ใช้ให้ตรงรสนิยมกับ
คนในยุคใหม่ รวมท้ังสร้างวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ท้ังน้ีวิทยากรหวังว่าการน า KM 
3.0 สู่ R2R ในครั้งน้ี จะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะ facilitated ในการขับเคลื่อนด้วย KM และในปีต่อ ๆ ไปจะสามารถเห็นการน า 
KM ท่ีมีพลังและถูกต้องตามยุคสมัยได้ดีข้ึน เพื่อผู้ปฏิบัติมีชีวิตการท างานท่ีดี และผู้รับบริการได้รับบริการท่ีดียิ่ง ๆ ข้ึนไป
อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด  

 
 


