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บทท่ี 1

ความเปนมา

มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545   บัญญัติไววา

“ มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตนิี้ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐ   ความมีประสิทธิภาพ    ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและ

ยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน      การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน      การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การ

อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน      ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที ่    ตอง

คํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งให

คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน     การมีสวนรวมของประชาชน    การเปดเผยขอมูล      การติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของภารกิจ เพื่อประโยชนของการดําเนินการใหเปนไปตาม

มาตราน้ี  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการใหสวนราชการและ

ขาราชการปฏิบัติก็ได”

จึงเปนท่ีมาของการประกาศและบังคับใชพระราชกฤษฎีกา    วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546        มาตรา 11  ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมี

ลักษณะเปนองคการแหงการเรยีนรูอยางสม่ําเสมอ    โดยตองรับรูขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ

เพื่อนํามาประยุกตในการปฏิบัติราชการอยางถูกตองรวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ   รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา

ความรูความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

และมกีารเรียนรูรวมกัน ดังน้ันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 – 2550) ขึ้น      โดยกําหนดวิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการวา “การ

พัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ  สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน  โดยยึดหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและประโยชนสุขของประชาชน”   และไดกําหนด 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย

และกําหนดและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจําปของทุกสวนราชการ

จากท่ีมาขางตน  กรุงเทพมหานคร โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดกําหนดจุดมุงหมายในการ

พัฒนากรุงเทพมหานครสูความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน       จึงไดกาํหนดนโยบาย  9  ดานตามแผนบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 – 2551 และกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน นอกจากนัน้

ยังไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจําปของหนวยงาน

สังกัดกรุงเทพมหานครอกีดวย
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ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

เพ่ือใหบุคลากรมีความรู      ความสามารถ  และทัศนคติท่ีพรอมจะปฏิบัติงาน และใหบริการประชาชนอยางเต็ม

กําลังความสามารถ   โดยมีกลยุทธหลัก 2 ประการ ดังน้ี

1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความรู ความสามารถ และทัศนคติอยางเปนระบบ   ท่ัวถึง และ

ตอเน่ือง

2.  พัฒนาแหลงขอมูลท่ีเปนองคความรูใหแกบุคลากรอยางตอเน่ือง     เพ่ือใหบุคลากรมีความรู

ทันสมัย พรอมรับความเปล่ียนแปลง

ท้ังน้ี    โดยมีวัตถุประสงค    เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสูความเปนเลิศ  (Performance   Excellence)

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ    พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน    สรางวัฒนธรรมองคการใหบุคลากร

เต็มใจท่ีจะแบงปนความรูซ่ึงกันและกัน และกอใหเกิดเปนเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning   Organization)

จึงไดกาํหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลัก Balance Scorecard  4  มิติ ในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจําปงบประมาณ 2550 ไดแก มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ       มิติดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ    มิตดิานคุณภาพการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคการ

ซ่ึงในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   ไดกําหนดใหมีการประเมินผลเรื่องการบริหารจัดการความรู

ภายในหนวยงานตามมิติท่ี 4  ดานการพัฒนาองคการ ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนจัดการ

ความรูแกบุคลากรในหนวยงาน         พรอมท้ังใหหนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปสง

สํานักงาน กก. เพ่ือเปนกรอบในการประเมินผล       โดยสํานักงาน กก. ไดกําหนดหลักเกณฑ และข้ันตอนวิธีการ

ประเมินผลระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแกบุคลากรในหนวยงานไวอยางชัดเจน 5  ข้ันตอน

ไดแก     การประเมินองคกรเรื่องการจัดการความรู       การกําหนดแผนหรือโครงการจัดการความรูในหนวยงาน     การ

กําหนดทีมงาน (KM Team)     การดําเนินการใหหนวยงานเปนองคการแหงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม    และการ

ประเมินผลสําเร็จของการบรหิารแผนจัดการความรูในหนวยงาน น้ัน

สํานักการแพทย ในฐานะท่ีเปนสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร     จึงไดมีการพิจารณา

ถึงความพรอมและความจําเปนของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย เก่ียวกับการจัดการความรูในหนวยงาน

โดยท่ีประชุมผูบริหารสํานักการแพทยไดเห็นชอบใหดําเนินการจัดการความรูในการพัฒนาระบบ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย  สําหรับใชประเมินตัวช้ีวัดดังกลาว ในปงบประมาณ 2550    ท้ังนี้

เน่ืองจากวัณโรคเปนโรคติดตอสําคัญท่ีกําลังเปนปญหาสาธารณสุขและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน   ซ่ึงเปนผลกระทบจากการ

แพรระบาดของโรคเอดส และพบวาอัตราความชุกของผูปวยวัณโรคในประเทศยังอยูในระดับสูง    ดังน้ัน การจัดการ

ความรูในการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค จะชวยใหบุคลากรไดมีการแลกเปล่ียนความรู

ระหวางกันในดานเทคนิค วิธีการรักษา และการควบคุมวัณโรค เปนการพัฒนางานและบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยวัณโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ แตทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดการ

ความรูดังกลาวมีระยะเวลาในการดําเนินการอันจํากัด (3 เดือน) หลังจากท่ีไดรับการประสานจากสํานักงาน กก.  ก็

สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนข้ึน
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ดังน้ันผูเสนอผลงานจึงมีความประสงคท่ีจะประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge

Management) โดยใชกรณีศึกษาการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทยและ

มีแนวคิดท่ีจะนําแนวทางการใชกระบวนการจัดการความรู(Knowledge  Management) มาเปนแนวทางในการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักการแพทยใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค

1. เพ่ือประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge  Management) ของสํานักการแพทย

โดยใชกรณีศึกษาการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย

2. เพ่ือพัฒนาระบบงานดานการรักษาวัณโรคใหมีคุณภาพและสัมฤทธ์ิผลย่ิงข้ึน

3. เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย  อันจะสงผลใหมีการ

พัฒนาบุคลากรใหไดรับองคความรูใหมๆ ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ

4.เพ่ือการพัฒนาองคกรของสํานักการแพทยไปสูองคกรแหงการเรียนรู

5. เพ่ือพัฒนาไปสูแนวทางการใชกระบวนการจัดการความรู(Knowledge  Management) มาเปนแนวทาง

ในการพัฒนาผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักการแพทย
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บทท่ี 2

ความหมาย  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

ในการประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge  Management) ของสํานักการแพทย

กรณีศึกษาการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย น้ัน  มีการศึกษาความหมายและ

แนวคิดเรื่องการจัดการความรู ดังตอไปนี้

2.1 ความหมายและแนวคิดเร่ืองความรู (Knowledge)

2.1.1 ความรู

ความหมายของความรู

มีผูใหความหมายของความรูไวหลายแนวคิด ไดแก

ความรู  คือ การพิสูจนความเช่ือท่ีเปนจริง  (Goldmann, 1999 อางอิงใน  Firestone &

McELROY,2003:3)

ความรู  คือ ความสามารถในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  (Anghris,1993 อางอิงใน

Firestone & McELROY,2003:3)

ความรู  คือประสบการณหรือสารสนเทศท่ีสามารถส่ือสารและแบงปนกันได  (Alle,1997

อางอิงใน Firestone & McELROY,2003:4)

ความรูเปนการผสมผสานของกรอบประสบการณ คุณคา  สารสนเทศและการหย่ังเห็น ซ่ึงเปน

การผสมผสานท่ีใหกรอบสําหรับการประเมินและการนําประสบการณและสารสนเทศใหมมาผสมผสานรวมกัน

(Davenport& Prusak, 1995  อางอิงใน Tiwana, 2002:39)

ความรู   คือ  สารสนเทศท่ีผานกระบวนการคิดเปรียบเทียบ      เช่ือมโยงกับความรูอ่ืน

จนเกิดเปนความเขาใจและนําไปใชประโยชนในการสรุปและตัดสนิใจในสถานการณตาง ๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา

(Hideo  Yamazaki)

ความรู  (Knowledge)  ตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

คือ ส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน  การคนควาหรือประสบการณ   รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความ

เขาใจ  หรือสารสนเทศท่ีไดรับมากจากประสบการณ  ส่ิงท่ีไดรับมาจากการไดยิน  ไดฟง  การคิดหรือการปฏิบัติ องควิชา

ในแตละสาขา

จากคาํจํากัดความท่ีมีผูกลาวไวในเบ้ืองตน  สามารถสรุปไดวา  ความรูเปนการผสมผสานของ

ประสบการณ    สารสนเทศ     ความเขาใจ     ทักษะและความเช่ียวชาญ       รวมถึงส่ิงท่ีไดรับการส่ังสมมาจากการศึกษา

เลาเรียน  คนควาและถายทอด ท่ีนําไปสูการกําหนดกรอบความคิดสําหรับการประเมิน   ความเขาใจ  และการนํา

สารสนเทศและประสบการณใหมมาผสมรวมกัน
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2.1.2 ความรู จําแนกเปน 2 ประเภท คือ

2.1.2.1 ความรูความรูท่ีชัดแจง (Explicit   Knowledge : EK)

เปนความรูท่ีเปนเหตุเปนผล    สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆ ได เชน

หนังสือ   ตํารา   คูมือ  เอกสาร  วารสาร  และรายงานตางๆ   ตลอดจนคนสามารถเขาถึงไดงาย

2.1.2.2 ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit  Knowledge : TK )

เปนความรูที่อยูในตัวคนแตละคน  เกิดจากประสบการณ   การเรียนรู  หรือพรสวรรค ซึ่ง

ถายทอดออกมาเปนเอกสาร  ลายลักษณอักษรไดยาก    สามารถแบงปนกันได   เปนความรูทีทําใหเกิดการไดเปรียบใน

การแขงขัน

2.1.3 การสรางความรูจะเกิดขึ้นได 4 รูปแบบ

2.1.3.1 Socialization การแบงปนและสรางความรูจาก Tacit Knowledge ไปสู Tacit

Knowledge โดยแลกเปล่ียนประสบการณตรงของผูที่สื่อสารระหวางกัน

2.1.3.2 Externalization การสรางและแบงปนความรูจากการแปลง Tacit Knowledge เปน

Explicit Knowledge  โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร

2.1.3.3 Combination การแบงปนและสรางความรูจาก Explicit Knowledge ไปสู Explicit

Knowledge โดยรวบรวมความรูประเภท Explicit ที่เรียนรู มาสรางเปนความรูประเภท Explicit ใหมๆ

2.1.3.4 Internalization การแบงปนและสรางความรูจาก Explicit Knowledge ไปสู Tacit

Knowledge โดยมักจะเกดิจากการนําความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง

5 มกราคม 2550

6 มีนาคม 2550 7

วงจรความรูวงจรความรู ( (Knowledge SpiralKnowledge Spiral :: SECISECI Model)Model)

(( อางองิจากอางอิงจาก :: NonakaNonaka & Takeuchi& Takeuchi ))

Socialization Externalization

Internalization Combination

ความรูทีช่ัดแจง

(Explicit Knowledge)

ความรูท่ีชัดแจง

(Explicit Knowledge)

ความรูทีฝ่งอยูในคน (Tacit Knowledge)

ความรูทีฝ่งอยูในคน

(Tacit Knowledge)

วงจรความรู (Knowledge  Spiral : SECI  Model)
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2.2 ความหมายการจัดการความรู (Knowledge  Management)

มีผูใหความหมายของการจัดการความรูไวหลากหลาย  ในท่ีน้ีจะขอยกมาเพียงบางทาน  ดังน้ี

การจัดการความรูเปนกระบวนการรวบรวม  จัดระบบ  จัดหมวดหมูและเผยแพรสารสนเทศท่ัวท้ัง

องคการ     เพื่อใหผูท่ีตองการสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค (Alter, 1988 อางถึงใน Shukla,

www.geocities.com/madhukar_shukla/km.pdf)

การจัดการความรูเปนการรวบรวมวิธีปฏิบัติขององคการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการสรางการ

นํามาใช  และเผยแพรความรูและบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ  (World  Bank อางถึงในสุวรรณ  เหรียญ

เสาวภาคย  และคณะ ,2548)

การจัดการความรูเปนการนําความรูใหกับผูท่ีตองการในเวลาเหมาะสม (USAID, http://knowledge.

usaid.gov/JoeRabenstine_Seminar1.pdf)

การจัดการความรูเปนวิธีท่ีเปนระบบ   เพ่ือใหสารสนเทศและความรูเกิดและกระจายไปสูผูท่ีตองการใน

เวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางคุณคา (O’Dell, http://knowledge.usaid.gov/JoeRabenstine_Seminar1.pdf)

การจัดการความรูเปนศิลปะของการสรางคุณคาจากทรัพยสินท่ีเปนนามธรรม  (Intangible Assets)

(Sveiby, http://rileyis.indelta.com/publications/NewDocs/KnowledgeManagement/KM-AN-EVOLVING-

DISCIPLINE.htm)

การจัดการความรูเปนการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการ   ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล

หรือเอกสาร  มาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ัง

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหองคการมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  (สํานักงานพัฒนาระบบ

ราชการ  (ก.พ.ร.) http://www.opdc.go.th/thai/KM.phd)

การจัดการความรู  หมายถึง  การบริหารจัดการเพ่ือให  คน ที่ตองการใชความรูไดรับ ความรู

ที่ตองการใชใน  เวลา  ท่ีตองการ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการทํางาน    (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ)

การจัดการความรู  หมายถึง  กระบวนการท่ีดําเนินการรวมกัน  โดยผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน

ยอยขององคกร  เพ่ือสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกวาเดิม  โดยมีเปาหมาย

พัฒนางานและคน  (นายแพทยวิจารณ  พานิช : สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม)

การจัดการความรู  หมายถึง  การจัดการเพ่ือเอ้ือใหเกิดความรูใหม  โดยใชความรูท่ีมีอยูและ

ประสบการณของคนในองคกรอยางเปนระบบ  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีจะทําใหเกิดการไดเปรียบเหนือคูแขงทางธุรกิจ

(Ryoko  Toyama)

โดยสรุป การจัดการความรู (Knowledge  Management)  หมายถึง  กระบวนการอยางเปนระบบใน

การสรรหา     การเลือก     การรวบรวมการจัดระบบ     การสรางและจัดเก็บความรู  ในลักษณะที่เปนแหลงความรูทีทุ่ก

คนในองคกรสามารถเขาถึงไดงายและแบงปนความรูกันไดอยางเหมาะสม           เพ่ือท่ีจะพัฒนาตนเองและมี

ความสามารถท่ีนําความรูไปประยุกตใช    อันจะเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของตนเอง  ซ่ึงจะสงผลตอการเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันขององคการ

  กรอบแนวคิดในการจัดการความรู

http://www.geocities.com/madhukar_shukla/km.pdf
http://www.opdc.go.th/thai/KM.phd
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InternalizationInternalization
การแบงปนและสรางความรู

จาก Explicit Knowledge ไปสู Tacit
Knowledge

โดยมักจะเกิดจากการนําความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง

2.2.1 กรอบแนวคิดการจัดการความรู ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ดังนี้

2.2.1.1 การกาํหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับองคกร

2.2.1.2 การถายทอดความรูท่ีจับตองไมไดหรือความรูท่ีฝงอยูในคน  (Tacit  Knowledge)

ใหเปนความรูท่ีจับตองไดหรือความรูความรูท่ีชัดแจง(Explicit Knowledge)ใหจัดเก็บเปนระบบสามารถเขาถึงไดงาย

2.2.1.3 สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียน แบงปน(Sharing)  สรางคุณคาเพ่ิมความรูใหมๆ

(Value  Creation)

2.2.1.3  ดําเนินการใหการจัดการความรูเปนสวนหน่ึงของการนํายุทธศาสตรไปสูความสําเร็จ

2.2.2 เปาหมายของการจัดการความรู

2.2.2.1 เพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพและสัมฤทธ์ิผลย่ิงข้ึน

2.2.2.2 เพ่ือพัฒนาคน  ในท่ีน้ีหมายถึง พัฒนาผูปฏิบัติงานไมวาจะเปนขาราชการ  ลูกจาง

พนักงานราชการ  แตท่ีจะไดรับประโยชนมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีช้ันผูนอยและระดับกลาง

2.2.2.3 เพ่ือการพัฒนาฐานความรูขององคกร  เปนการเพ่ิมพูนทุนความรูหรือทุนปญญาของ

องคกร  ซ่ึงจะชวยทําใหองคกรมีศักยภาพในการฟนฝาความลําบากหรือความไมแนนอนในอนาคตไดดีข้ึน

2.2.2.4 เพ่ือการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู
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2.2.3 กระบวนการในการจัดการความรู

2.2.3.1 การระบุความรู  ไดแก  การวิเคราะหองคกร  โดยใชหลัก SWOT  ANALYSIS

การออกแบบสอบถาม/ออกแบบสํารวจ    การวิเคราะหจากนโยบายผูบริหาร เปนตน

2.2.3.2 การสรางและแสวงหาความรู  ไดแก      การสรางและเสาะแสวงหาองคความรู ท้ัง

ชนิดความรูท่ีชัดแจง (Explicit   Knowledge)  ไดแก  หนังสือ  คูมือ  เอกสาร และรายงานตางๆท่ีสามารถเขาถึงไดงายและ

ความรูชนิดท่ีฝงอยูในคน(Tacit  Knowledge) ซึ่งเปนความรูท่ีอยูในตัวคนแตละคนเกิดจากประสบการณ   การเรียนรู

หรือพรสวรรคที่สามารถแบงปนการเรียนรูกันได  มารวบรวมเปนองคความรู

2.2.3.3 การจดัความรูใหเปนระบบ ไดแกการจัดทําระบบ Knowledge Portal     ซ่ึงเปนระบบท่ี

สามารถอํานวยความสะดวก ในการคนหาขอมูลเฉพาะเร่ืองหรือความรูในหัวขอตางๆ  ท้ังสําหรับบุคคลภายใน และ

ภายนอกองคการ การจัดทําสมุดรายนามผูเช่ียวชาญ  การรวบรวมช่ือผูเช่ียวชาญในเร่ืองตางท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ี

ถูกจัดเรียงอยางเปนหมวดหมู        เพ่ือใหสามารถติดตอผูเช่ียวชาญไดทันทีเม่ือมีปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทํา

ขอมูลบันทึกลงแผน  CD / VCD / DVD      การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน      การจัดทํา   ฐานความรู (Knowledge Base)

เปนแหลงการเรียนรูที่พัฒนาในรูปของเว็บไซต    E – Learning ตลอดจนการจัดทําเอกสาร / บทความ / แผนพับ เปน

ตน

2.2.3.4  การประมวลและกลั่นกรองความรู  ไดแกการศึกษา/เรียนรูตลอดเวลา และนํามา

เพ่ิมเติมใหองคความรูท่ีตองการครบถวน และทันสมัยเสมอ

2.2.3.5 การเขาถึงความรู  เปนการทําใหผูใชความรู เขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและ

สะดวก ไดแก การจัดมุมความรู  หองสมุด  ศูนยบริการเพ่ือรวบรวมความรู   เวทีแลกเปล่ียนความรู  การจัดทําบอรด เปน

ตน

2.2.3.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ไดแก   การเลาเร่ือง (Story Telling) ระบบพ่ีเล้ียง

(Monitoring  System)           เวทีแลกเปล่ียนเรยีนรู (Knowledge Forum)      การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) การ

สรางชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of  Practices หรือ CoPs )    การทบทวนหลังการปฏิบัตงิาน (After Action Review

หรือ AAR.) Blog เว็บไซตเพ่ือการบันทึกไดอาร่ี  เปนเวทีสําหรับการอาน เขียน แลกเปล่ียน และเรียนรู

2.2.3.7 การเรียนรูโดยการสรางวัฒนธรรมองคการใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน

ไดแก การปฏิบัติอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอและเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร

2.2.4 ประโยชนของการจัดการความรู

การจัดการความรูทีด่ี  ชวยใหองคการไดรับประโยชน ไดแก

2.2.4.1 ชวยเก็บรกัษาความรูใหควบคูกับองคการตลอดไป

2.2.4.2 ชวยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ  การใหบริการ หรือการเรียนรูงานใหม

2.2.4.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพ และชวยเพ่ิมผลผลิตใหกับทุกสวนขององคกร

2.2.4.4 เสริมสรางนวัตกรรมใหม  ท้ังทางดานผลิตภัณฑและบริการ
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2.2.4.5 สงเสริมใหมีการเรียนรู  แสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความรู  ซ่ึงจะสงผลให

บุคลากรมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานอันกอใหเกิดประโยชนตอองคการ

2.2.4.6 ชวยใหองคการมีความพรอมในการปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดลอมในการดําเนินธุรกิจเพ่ือความอยูรอดและไดเปรียบทางการแขงขัน

2.3 ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กี่ยวของกับการประเมิน

2.3.1 ทฤษฎกีารประเมิน

การพัฒนาศาสตรแขนงใดก็ตาม     ตองมีการสรางองคความรู     เพ่ือมุงสูการพัฒนาทฤษฏีและกฎเกณฑ

อันเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป         เพราะทฤษฏีท่ีดียอมสามารถพัฒนาเปนแนวทางท่ีดีของการปฏิบัติในสถานการณเฉพาะ

ตางๆได

การสรางทฤษฎีการประเมิน  ควรเริ่มตนดวยการสงัเกตขอเท็จจริงของเหตุการณทางการประเมนิ

และใชจินตนาการใหกวางไกลออกไปเพ่ือเช่ือมโยง และอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบสวนตางๆของการ

ประเมิน  ทําการวิเคราะหแบบแผนของปรากฏการณตางๆ วามีอะไรเกิดข้ึน ลองต้ังสมมติฐานวา ปรากฏการณน้ันเกิดข้ึน

ไดอยางไร  ดําเนินไปอยางไร และกอใหเกิดผลอะไรขึ้นมา

ทฤษฎีการประเมินเปนองคความรูท่ีมีนัยท่ัวไปท่ีสามารถใชทําความเขาใจ    บรรยาย     อธิบาย

เสนอแนะ   หรือ ทํานายปรากฏการณของการประเมินในสถานการณเฉพาะตางๆ         ทฤษฎีการประเมินควรใหคุณคา

ของการเปนศูนยกลางของแนวคิดของการประเมิน      อธิบายธรรมชาติของการประเมิน   แนะแนวทางการประเมินท่ี

เหมาะสม และสามารถนําสูการพัฒนาองคความรูใหม ทฤษฎีการประเมินเปนส่ิงท่ีพัฒนาข้ึนจากประสบการณและ

แนวคิดท่ีคิดวาสมเหตุสมผล  ณ เวลาหน่ึง  แตยังมิใชส่ิงถาวร   จึงยอมตองการการปรับปรุงและพัฒนาสืบไป

2.3.1.1 ทฤษฎทีี่เกีย่วของกับเกณฑการประเมิน(A Theory of Evaluation Criteria)

กระบวนการตัดสินคุณคาของส่ิงใดก็ตาม    จําเปนตองใชขอเท็จจริงตามตัวบงช้ี  เพ่ือทําการ

เปรียบเทียบกับลักษณะท่ีถือวาเปนคุณภาพความเหมาะสมหรือความสําเร็จของส่ิงเหลาน้ัน      ซ่ึงอาจไดมาจากลักษณะท่ี

กลุมสมาชิกยึดถือเปนบรรทัดฐาน  หรือลักษณะอันเปนท่ียอมรับทางวิชาชีพอยางเปนสากล

การตัดสินคุณคาภายนอกดานใดดานหน่ึงหรือหลายดานของส่ิงท่ีมุงประเมิน    ไมวาจะ

เก่ียวกับการประเมินบริบท     ปจจัยเบ้ืองตน  กระบวนการหรือผลท่ีได   นักประเมินสามารถกระทําไดโดยการสรุป

อางอิงจากส่ิงท่ีสังเกตไดตามตัวบงช้ีเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีเหมาะสม      โดยนักประเมินสามารถเลือกใชเกณฑ

มาตรฐานของส่ิงน้ัน(เกณฑสัมบูรณ) หรือเกณฑจากการเปรียบเทียบกับโครงการเดิมท่ีทํามาแลวหรือโครงการอ่ืนๆท่ี

ใกลเคียงกัน (เกณฑสัมพัทธ) ในการเลือกใชเกณฑอยางเหมาะสมสําหรับใชตัดสินใหครอบคลุมคุณคาดานท่ีตองการ

ประเมินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณคาของส่ิงน้ัน      นักประเมินจะตองพิจารณาถึงความสําคัญของ

บริบทและจุดเนนของการประเมินในชวงระยะท่ีทําการประเมินน้ัน ๆ
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ในการประเมินกอนเร่ิมปฏิบัติงาน  (Pre-Implementation Evaluation) เพ่ือวางแผนโครงการให

สอดคลองกับความตองการของผูเก่ียวของ  และการประเมินระหวางการปฏิบัติงาน  (Implementation  Evaluation) เพ่ือ

กํากับติดตามการนําโครงการไปปฏิบัต ิ  ถือเปนการประเมินที่มีลักษณะเฉพาะโครงการ   จึงควรเลือกใชเกณฑสัมบูรณ

สําหรับตัดสินคุณคาตามมาตรฐานการปฏิบัติของโครงการวา   สามารถสนองตอความตองการของผูท่ีเก่ียวของเพียงใด

ความเปนไปไดของการบรรลุผล  การปฏิบัติตามแผนและประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรภายใตบริบทนั้น  แตถา

เปนการประเมินหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน (Post Implementation Evaluation)เพ่ือสรุปผลของโครงการ       ถือเปนการ

ประเมินท่ีผูกพันกับการตัดสินใจเชิงสรุปเปรียบเทียบเก่ียวกับการเลือกทางเลือกระดับโครงการ  จึงควรเลือกใชเกณฑ

สัมพัทธสําหรับตัดสินคุณคาของโครงการดวยการเปรียบเทียบกับปกติวิสัย และ/หรือประสิทธิผลและ/หรือประสิทธิภาพ

ของโครงการเดิม  หรือโครงการอื่นทีม่ีธรรมชาติคลายคลึงกัน

โมเดลการกําหนดเกณฑการประเมิน ( Indicators   and  Criteria  for  the  Evaluation)

Object  of

evaluation

Decision   about

evaluation criteria

Evaluation stage

Pre –

Implementation

Implementation

Post -

Implementation

Evaluation

Planning

Input

Process

Output

Output

Outcome

Criteria

Absolute

Criteria

Absolute

Criteria

Relative

Criteria

Major  Indicators

Needs

Feasibility

Actual – Planned

Congruence

Personnel

Budgeting

Effectiveness

Efficiency

Satisfaction
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การประเมินระยะกอนเริ่มปฏิบัติงาน  (Pre Implementation)   ซ่ึงเปนชวงของการพัฒนาโครงการ

เพ่ือประโยชนสําหรับ  การวางแผนโครงการ(Planning)     ควรเร่ิมตนดวยการประเมินบริบท (Context evaluation)  เพื่อ

เตรียมโครงการ   โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนการเตรียมเปาหมาย/วัตถุประสงคใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของ

ผูเก่ียวของ        ตัวบงช้ีความเหมาะสมของการเตรียมโครงการท่ีสําคัญไดแก  การประเมินความตองการจําเปน (Needs

Assessment) และการประเมินความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility)   การเตรียมโครงการที่เหมาะสมจึงขึ้นอยูกับ

คุณลักษณะเฉพาะกลุมของเปาหมายและบริบททางสังคม        นักประเมินจงึควรใชเกณฑสัมบูรณตามความตองการท่ี

แทจริงของกลุมเปาหมายและปจจัยของความสําเร็จตามบริบททางสังคมของโครงการน้ัน

การประเมินระยะระหวางการปฏิบัติงาน (Implementation)  ซ่ึงเปนชวงของการนําโครงการไปปฏิบัติ

เพ่ือประโยชนสําหรับการกํากับการติดตามการปฏิบัติงาน (Monitoring)        โดยท่ัวไปควรคํานึงถึงปจจัยเบ้ืองตน (Input)

กระบวนการ  (Process)  และ/ หรือผลปฏิบัติงานระยะส้ันท่ีเกิดขึน้     ตัวบงช้ีถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน

สามารถพิจารณาไดจากความสอดคลองระหวางการปฏิบัติงานกับแผนการปฏิบัติ  ประสิทธิภาพของการบริหารบุคลากร

และงบประมาณของโครงการ      นักประเมินจึงควรใชเกณฑสัมบูรณตัดสินคุณคาของการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนเกณฑตาม

แผนการเฉพาะของโครงการนั้นที่กําหนดไว

การประเมินระยะหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน(Post-Implementation)ซึ่งเปนชวงเสร็จส้ินโครงการแลว

เพ่ือสรุปผลของโครงการ (Summating)     นักประเมินควรคํานึงถึงผลผลิต (Output)  อันเปนผลโดยตรงจากโครงการและ

ผลลัพธ (outcome) อันเปนผลตอเน่ืองจากภายนอก   ซ่ึงอาจเปนผลพลอยไดและผลกระทบระยะยาว  ตัวบงช้ีผลสําเร็จท่ี

สําคัญไดแกประสิทธิผล   ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ     เพื่อการตัดสินสถานภาพสรุปของโครงการ        นัก

ประเมินจึงควรใหเกณฑสัมพัทธ    เพ่ือเปรียบเทียบมาตรฐานของโครงการกับโครงการเดิม หรือโครงการท่ีคลายคลึงกัน

2.3.2 แนวคิดทีเ่กี่ยวของกบัเกณฑการประเมิน

2.3.2.1 เกณฑ   ความหมาย  ประเภท  และที่มา

เกณฑ    หมายถึง  ระดับหรือมาตรฐานท่ีถือวาเปนความสําเร็จของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน

เกณฑจึงเปนตัวตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติหรือผลท่ีไดรับ  เกณฑอาจไดมาจากมาตรฐานทางวิชาชีพมาตรฐานการ

กระทํา  หรือระดับความคาดหวังท่ีพึงประสงคของกลุมผูเก่ียวของตางๆ      มาตรฐานท่ีกําหนดโดยผูเช่ียวชาญ  ความ

ตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ  คานิยมของสังคม  เปนตน

เราสามารถจําแนกเกณฑออกเปน 2 ประเภท  คือ  เกณฑสัมพัทธ (Relative  Criterion)   และเกณฑ

สัมบูรณ (Absolute Criterion)  โดยเกณฑสัมพัทธเปนเกณฑท่ีพัฒนามาจากประสบการณในการเปรียบเทียบผลระหวาง

โครงการหรือเปรียบเทียบกับผลท่ีเคยทํามาแลวหรือเปรียบเทียบกับปกตวิิสัย(norm)ของการจัดโครงการ  โดยทัว่ ๆ

สําหรับเกณฑสัมบูรณเปนเกณฑท่ีพัฒนามาจากหลักเหตุผลเก่ียวกับมาตรฐานของส่ิงน้ัน หรือความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ

เก่ียวกับมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับทางวิชาชีพ  หรือ คุณภาพของส่ิงน้ันอันเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของอ่ืนๆ

2.3.2.2 ตัวบงชีผ้ลสําเร็จของโครงการ

การวดัผลสําเร็จรวมสรุปของโครงการต้ังอยูบนหลักการท่ีวาโครงการเปนกิจกรรมท่ีมีระบบแบบแผน

ซ่ึงมุงท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวโดยมีเปาหมายในการนําผลการประเมินไปใชใหเปนประโยชนตอระบบการ
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บริหารโครงการและส่ิงแวดลอมภายนอก    ซ่ึงสัมพันธกับระบบ      โครงการท่ีประสพความสําเร็จจึงตองมีองคประกอบ

ท่ีสอดคลองกันระหวางบริบทปจจัยเบ้ืองตน  การดําเนินงาน  และผลท่ีไดรับ     ความเหมาะสมของผลท่ีไดรับยอมอยูบน

พ้ืนฐานความเหมาะสมของบริบท  ปจจัยเบ้ืองตน  และการดําเนินงานตามลําดับ      ความ

เหมาะสมของผลท่ีไดน้ัน สามารถประเมินไดจากตัวบงช้ีสําคัญ  คือประสิทธิผล (Effectiveness)และประสิทธิภาพ

(Efficiency)

ปญหาความยุงยากประการหน่ึงของการประเมินผลสําเร็จของโครงการ คือ  ความสับสนระหวางคําวา

“ประสิทธิผล”  และ “ประสิทธิภาพ”  โดยประสิทธิผลเนนการพิจารณาผลผลิต (Output) ท่ีสอดคลองกับเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคที่ตองการ  สวนประสิทธิภาพเนนการเปรยีบเทียบคาใชจายโดยตรงตอการสรางผลผลิต 1 หนวย       จงึเห็น

ไดวาโครงการสามารถมีประสิทธิภาพไดโดยไมมีประสิทธิผลและในทางกลับกันโครงการอาจมีประสิทธิผลไดโดยไมมี

ประสิทธิภาพ      ดังน้ันประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  แตไมใชส่ิงเดียวกัน

1.)  ประสิทธิผล  (Effectiveness)

วิธีหนึ่งในการตัดสินคณุคาของส่ิงที่ประเมิน  เชนคณุคาของโครงการ  เปนตน  สามารถกระทําไดโดย

การเปรียบเทียบผลที่ไดจากโครงการกับวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไวอยางครอบคลุมตวัแปรที่เปนประโยชนตอการ

พัฒนาโครงการอยางแทจริง          โครงการจะถือวามีประสิทธิผลก็ตอเม่ือผลของโครงการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

ความสําเร็จของผลท่ีไดยอมอยูบนพ้ืนฐานความเหมาะสมของบริบท  การวางแผน  และการดําเนินงาน  ตามลําดับ

ความเหมาะสมของบริบทในการดําเนินโครงการ  ควรประกอบดวย  ความตองการจําเปน (Needs)  ของ

การพัฒนาโครงการ  วัตถุประสงคของโครงการท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของประชากรเปาหมาย  สถานการณ

และแนวโนมของสถานการณเอ้ืออํานวยตอการดําเนินโครงการและผลสําเร็จของโครงการ

ในดานการวางแผน  ควรประกอบดวย  ความสมเหตุสมผลของแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชเปนหลักในการ

บริหารและจัดดําเนินงาน  ทรัพยากร  เชนบคุลการ  วัสดอุุปกรณ/เคร่ืองมือ  และงบประมาณ         มีความเปนไปได

(Feasibility)  แผนการดําเนินงานมีความเปนไปไดภายใน  (ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร)  และมีความ

เปนไปไดภายนอก  (แนวโนมของการเกิดผลตามท่ีคาดหวัง)

สําหรับความเหมาะสมของการดําเนินงาน  ควรประกอบดวยการบริหารบุคคลและงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ  และมีการติดตามกํากับการดําเนินงานตามแผนท่ีดี

2.)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ในทางเศรษฐศาสตร  นิยมพิจารณาผลสําเร็จดานประสิทธิภาพของโครงการ  โดยดูจากความสัมพันธ

ระหวางปจจัยเบ้ืองตน (Input) กับผลผลิต (Output) ของโครงการ  ความสัมพันธดังกลาวสามารถวิเคราะหออกมาเปน

ประสิทธิภาพภายใน (Internal  Efficiency)            ซ่ึงพิจารณาภายในบริบทของโครงการหรือสังคมภายใน  และ

ประสิทธิภาพภายนอก (External  Efficiency)   ซ่ึงพิจารณาในแงส่ิงแวดลอมภายนอกของโครงการหรือระบบสังคม

ภายนอก (Psacharopoulos  and  Woodhall , 1985)

2.3.2.3 การประเมินตามขัน้ตอนของการดําเนินโครงการและการเลอืกเกณฑ

เราสามารถแบงระยะของการประเมินใหมีความสอดคลองกับข้ันตอนของการดําเนินโครงการ

ไดเปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้
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1.)  ข้ันวางแผนกอนดําเนินโครงการ (Pre – implementation Stage)

การประเมินในข้ันน้ี  ควรเนนการประเมินบริบทและการวางแผนโครงการวา เปนไปอยาง

เหมาะสมเพียงใด  โดยอาศัยตัวบงช้ีเก่ียวกับความตองการ  จําเปนในการพัฒนาโครงการ  ความเหมาะสมของ

วัตถุประสงคของโครงการ และความเปนไปไดของการดําเนินงานและผลของโครงการ

2.)  ขั้นดําเนินงาน (Implementation Stage)

การประเมินในข้ันน้ี  ควรเนนการปฏิบัติงานตามโครงการวาเปนไปอยางเหมาะสมเพียงใด

โดยอาศัยตัวบงช้ีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ท้ังทางดานการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  รวมท้ัง

การปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานอยางเหมาะสมและการดําเนินงานตามแผน

3.)  ขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ (Post – implementation Stage)

การประเมินในข้ันน้ี  ควรเนนท่ีผลของการดําเนินโครงการวา  มีคุณคาเหมาะสมเพียงใด  โดย

อาศัยตัวบงช้ีเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผลผลิตและผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนินโครงการ  พรอมท้ังความ

พึงพอใจของผูเก่ียวของ

สําหรับ เกณฑ  ท่ีใชในการตัดสินผลสําเร็จของโครงการตามตัวบงช้ีท่ีเสนอน้ี  ข้ึนอยูกับเหตุผลของนัก

ประเมินวา  จะเลือกใชเกณฑสัมพัทธ หรือเกณฑสัมบูรณ   จึงจะเหมาะสมกับเร่ืองท่ีทําการประเมิน  ซ่ึงในกรณีน้ี  นัก

ทฤษฎีการประเมินยังมีความคิดเห็นแยกเปนสองฝาย ดังน้ี

Cronbach เสนอแนะวา  การวัดผลสําเร็จของโครงการใด  ข้ึนอยูกับบริบทของโครงการน้ันโดยเฉพาะ

จึงไมควรนําผลมาเปรียบเทียบระหวางโครงการ   เนื่องจากโครงการตางๆมีธรรมชาติที่แตกตางกัน ดังนั้นการเปรียบเทียบ

ผลระหวางโครงการ ไมนาจะใหคําตอบท่ีถูกตองหรือเปนประโยชนตอการนําผลการประเมินไปใช   ขอเสนอของ

Cronbach  ไดรับการสนับสนุนจาก Stake ซ่ึงไดแนะนําวา  ไมควรเปรียบเทียบผลระหวางโครงการ  แตควรเปรียบเทียบ

ผลของโครงการกับมาตรฐานของโครงการน้ันๆ

ในทางตรงกันขาม Scriven โตแยงวาในการดําเนินงานโครงการใดๆก็ตาม   ผูบริหารโครงการมีความ

จําเปนท่ีจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆอยูตลอดเวลา   เพ่ือใหไดทางเลือกท่ีเหมาะสมตอความสําเร็จของโครงการ

ดังน้ันธรรมชาติของการประเมินจึงเปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยการเปรียบเทียบระหวางทางเลือกตางๆ  การเปรียบเทียบการ

ดําเนินงานและผลการดําเนินงานโดยใชเกณฑสัมพัทธจึงมีความเหมาะสม

จากความคิดเห็นของท้ังสองฝาย  นาจะสรุปไดวา  การเลือกเกณฑการประเมินท่ีเหมาะสมและมีความ

สอดคลองกับธรรมชาติของเปาหมายในการประเมินมากท่ีสุดน้ัน      ควรพิจารณาท้ังบริบท และ ชวงระยะท่ี

ทําการประเมินเปนสําคัญ  ดังนั้น การประเมินในขั้นของการวางแผนกอนดําเนินงานและในขั้นของการดําเนินงาน  ซึ่ง

เปนกระบวนการท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะของโครงการตอการสรางผลตามเปาหมายของโครงการ       จึงควรใชเกณฑ

สัมบูรณตามมาตรฐานการปฏิบัตขิองโครงการนั้นๆ     แตการประเมินในขั้นของการสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ

ควรใชเกณฑสัมพัทธ     เพ่ือใหทราบถึงมาตรฐานของโครงการ   เม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีผานมาหรือโครงการอ่ืนๆ

ท่ีคลายคลึงกัน
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2.4 ความรูเฉพาะเรื่องที่ตองการนํามาจัดการความรูในองคกร   ไดแก  เรื่อง “การพัฒนาระบบเพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานกัการแพทย” (โดยการจดัใหมีการเผยแพรขอมูลบน Web site ของสํานัก

การแพทย ท่ี www.dmsbma.go.th ดังเอกสารประกอบในภาคผนวก)  ดังน้ี

2.4.1 แนวคิดและความเปนมาของการจัดการความรู (Knowledge  Management)

2.4.2  โครงการการจัดการความรูในการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค

                                      ของสํานักการแพทย

2.4.3 ตารางแสดงความรูท่ีจําเปนและกิจกรรมการจัดการความรู

2.4.4  ความรูเร่ืองการจัดการความรู โดย สํานักงาน ก.พ.ร.

2.4.5  ความรูเร่ืองการจัดการความรู โดย สํานักงาน กก.

2.4.6 Tuberculosis  in  Thailand  Epidemiology  and  Program  performance 2001 - 2005

2.4.7   แผนงานการควบคุมวัณโรคแหงชาติ

2.4.8 การดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล

2.4.9  สภาพปญหาของวัณโรคและการวินิจฉัยโรค

 2.4.10   มาตรฐานสูตรยาในการรกัษาวัณโรค (Drug   Regimens)

 2.4.11 การสงตอผูปวยเพ่ือการรักษา

 2.4.12   การประเมนิผลการรกัษา

 2.4.13 แนวทางการดําเนินงานวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร

 2.4.14 ผลการรักษาวัณโรคตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตริาชการสํานักการแพทย

 2.4.15 ปญหาในการดําเนนิงานดานวัณโรค

 2.4.16 ทําเนียบผูประสานงานดานวัณโรค

    2.4.17  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรกัษาวัณโรค

           คร้ังท่ี 1/2550  เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 ณ โรงพยาบาลกลาง

 2.4.18 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรกัษาวัณโรค

           คร้ังท่ี 2/2550  เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2550 ณ โรงพยาบาลตากสิน

    2.4.19 ภาพถายการประชุมคณะกรรมการฯ

    2.4.20 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

http://www.dmsbma.go.th/
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บทท่ี 3

วิธีการดําเนินการ

การประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge  Management) ของสํานักการแพทย

กรณีศึกษา  การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย   มีขั้นตอนและวิธีการดําเนนิการ

ดังตอไปนี้

กรุงเทพมหานครไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      เพ่ือขอรับเงินรางวัล

ประจําปงบประมาณ 2550      โดยใหมีการประเมินผลเร่ืองการบริหารจัดการความรูภายในหนวยงาน   ตามมิติท่ี 4   ดาน

การพัฒนาองคการ      ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแกบุคลากรในหนวยงาน

ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (กก.)     จึงไดมีบันทึก ท่ี กท.0303/767 ลงวันท่ี  4  กรกฎาคม

2550         เวียนแจงใหทุกสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

2550  เพ่ือเปนกรอบในการประเมินผลดังกลาว และไดกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการความรูภายในหนวยงาน

ดังนี้

1.  ใหหนวยงานประเมินองคกรตนเอง   เร่ืองการจัดการความรูตามกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของหนวยงาน      ซ่ึงมีสวนสําคัญในการสนับสนุนความสําเร็จตามกลยุทธหรืองานประจําของหนวยงาน  โดย

พิจารณาตามความจําเปนเรงดวน หรืออาจเปนความตองการของบุคลากรในหนวยงาน      ท้ังน้ีใหมีการระดมสมองจาก

บุคลากรในหนวยงาน  โดยผูบริหารตองมีสวนรวมในการประเมินองคกร  รวมท้ังผลักดันใหแผนจัดการความรูใน

หนวยงานบรรลุผลสําเร็จ (ผูบริหารของหนวยงานเปนหัวหนาทีม/ KM. Team)

2.   จากการวิเคราะหหรือประเมินองคกรในขอ 1     ใหหนวยงานเลือกขอบเขตหรือหวัขอเรื่องความรูที่

มีความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวน และนํามาจัดทําแผนหรือโครงการจัดการความรู 1 เร่ือง เพ่ือนําไป

สูการปฏิบัติ

3. กําหนดเปาหมายการดําเนินการใหสอดคลองกับเร่ืองท่ีเลือกในขอ 2  ท้ังน้ี ตองสามารถวัดผล

ไดเปนรูปธรรม

4. จัดทําแผน/โครงการจัดการความรูภายในหนวยงานใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด

พรอมลงรายละเอียดของแผน/โครงการ ตามแบบฟอรมท่ีแนบมาให

5. บริหารแผนจัดการความรูภายในหนวยงานตามกิจกรรมทีก่ําหนดใหบรรลุเปาหมาย

6. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนจัดการความรู  เพ่ือปรับปรุงแผนใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ท้ังน้ี  ไดกําหนดหลักเกณฑ และข้ันตอนวิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนจัดการความรูแกบุคลากรในหนวยงานไวอยางชัดเจน  5  ข้ันตอน ดังน้ี



17

ขั้นตอนที่ 1  หนวยงานประเมินตนเอง เร่ืองการจัดการความรูตามกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของหนวยงาน

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนหรือโครงการจดัการความรู

    ขั้นตอนที่ 3 กําหนดทีมงานผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 4     ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานเพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรู

ขั้นตอนที ่ 5    การประเมินผลสําเร็จของการบริหารแผนจัดการความรูในหนวยงานเปนระยะๆ

เกณฑการใหคะแนน

สํานักงาน กก. ไดกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนน  โดยแบงคะแนนเปน 5 ระดับ  ซ่ึงจะพิจารณาจาก

ความสําเร็จในการดําเนนิการตามขั้นตอนการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้

ระดับความสําเร็จ
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่1

1 /

2 / /

3 / / /

4 / / / /

5 / / / / /

โดยที่มีรายละเอียดในแตละขัน้ตอน ดังนี้

ขั้นตอนที ่1   หนวยงานมีการประเมินองคกรตนเองเร่ืองการจัดการความรู  เพ่ือใหทราบถึงความ

พรอมหรือความตองการของหนวยงานและหรือบุคลากรในการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู      ความสามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของหนวยงาน  ( 1 คะแนน)

ขั้นตอนที ่2   ข้ันตอนท่ี 1 +  หนวยงานนําผลลัพธของการประเมินองคกรตนเองมากําหนดแผนหรือ

โครงการจัดการความรูในหนวยงานใหสอดรับกับเปาหมายที่กําหนด ซึ่งอาจจะเปนแผนระยะสัน้หรือระยะยาวก็ได   โดย

กําหนดกิจกรรม  เปาหมาย   ตัวชี้วัด  ระยะเวลาดําเนนิการใหชัดเจน  ( 1 คะแนน)

ขั้นตอนที ่3   ขั้นตอนที ่2  +  หนวยงานตองกําหนดทีมงาน          โดยมีผูบริหารของหนวยงานเปน

หัวหนาทีมและรวมกันผลักดันใหหนวยงานพรอมมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู  โดยมีการแบงงานท่ีชัดเจน

เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนจัดการความรูบรรลุตามเปาหมาย  ( 1 คะแนน)

ขั้นตอนที ่4   ข้ันตอนท่ี 3  +  หนวยงานมีการดําเนินการใหหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง

เปนรูปธรรม  เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานสามารถสืบคน      ศึกษาขอมูลไดโดยงาย     เพ่ือศึกษาเรียนรูดวยตนเองตอไป

เชน  การจัดมุมความรู  หองสมุด   ศูนยบริการเพื่อรวบรวมความรูภายในหนวยงาน    เวทีแลกเปล่ียนความรู    การจัดทํา

บอรด  เปนตน ( 1 คะแนน)
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ขั้นตอนที ่5   ข้ันตอนท่ี 4  +  หนวยงานมีการประเมินผลสําเร็จของการบริหารแผนจัดการความรูใน

หนวยงานเปนระยะๆตามความเหมาะสม        เพ่ือนําปญหาอุปสรรคมาปรับแผน/โครงการจัดการความรูใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ( 1 คะแนน)

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล

ใหหนวยงานผูรับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของและแสดงถึงความกาวหนาหรือ

ผลสําเร็จของการดําเนินงาน  ไดแก

1. เอกสารรายงานสรุปผลการวิเคราะหหรือประเมินหนวยงาน เร่ืองการจัดการความรู   (กรณีท่ีหนวยงาน

ไดมีการศึกษาหรือวิเคราะหหนวยงานไวแลว      หนวยงานสามารถนําผลการศึกษามาจัดทําแผนจัดการความรูได)

2. แผน/โครงการจัดการความรูภายในหนวยงาน  โดยระบุเปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน

3. คําส่ังแตงต้ังทีมงานผูรับผิดชอบ

4. รายงานการประชุม/ภาพถายกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

5. รายงานผลการประเมินการบริหารแผนจัดการความรูภายในหนวยงาน   ฯลฯ
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บทท่ี 4

              ผลการดําเนินการ

การประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge  Management) ของสํานักการแพทย

กรณีศึกษา  การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย      มีผลการดําเนนิการดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 หนวยงานประเมินตนเอง เร่ืองการจัดการความรูตามกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของหนวยงาน

มีการพิจารณาถึงความพรอมและความจําเปนของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย เก่ียวกับการ

จัดการความรูในหนวยงาน โดยจัดท่ีประชุมผูบริหารสํานักการแพทยมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดการความรูในการ

พัฒนาระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย       เน่ืองจากวัณโรคเปนโรคติดตอสําคัญท่ีกําลัง

เปนปญหาสาธารณสุขและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคเอดส และพบวาอัตราความ

ชุกของผูปวยวัณโรคในประเทศยังอยูในระดับสูง    ดังน้ัน การจัดการความรูในการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

รักษาวัณโรค จะชวยใหบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในดานเทคนิค  วิธีการรักษา และการควบคุมวัณ

โรค เปนการพัฒนางานและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยวัณโรคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนหรือโครงการจัดการความรู

เม่ือมีการประเมินองคกรของสํานักการแพทย และเลือกเร่ืองการจัดการความรูในการพัฒนาระบบ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทยแลว  จึงไดมีการเขียนโครงการจัดการความรูฯดังกลาวเสนอ

ขออนุมัติตอผูอํานวยการสํานักการแพทย และกําหนดแผนงานและกิจกรรมตามตารางแสดงความรูท่ีจําเปนและกิจกรรม

การจัดการความรู    พรอมท้ังจัดสงไปยังสํานักงาน กก. เพ่ือทราบตอไป

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดทีมงานผูรับผิดชอบ

1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สํานักการแพทย ใหมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาการ

ดําเนินงานตามแผนจัดการความรูแกบุคลากรในหนวยงานสังกัดสํานักการแพทย โดยมีผูอํานวยการสํานักการแพทย

เปนประธานคณะกรรมการ

2.  มีการมอบใหคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคมุวัณโรคของ

สํานักการแพทยจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือซักซอมความเขาใจ และจัดทําโครงการการจัดการความรูในการพัฒนา

ระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย โดยมีการระบุกิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด และ

ระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจน
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ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินกจิกรรมตามแผนงานเพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรู

เม่ือมีการกําหนดทีมผูรับผิดชอบท้ัง 2 ทีม แลว  คณะกรรมการฯจงึมีการประชุมเพ่ือดําเนิน

กิจกรรมตามแผนงาน ดังนี้

4.1 การสรางและแสวงหาความรู

 - รวบรวมแผนงานและคูมือแนวทางการดําเนินงานดานวัณโรคท่ีเก่ียวของ

 - ระดมความรู   ความคิดเห็น หรือ ขอเสนอแนะดานการพัฒนาระบบงานวัณโรคจากผูเช่ียวชาญ ท้ัง

ภายใน/ระหวางหนวยงาน ไดแก รพ.ในสังกัดสํานักการแพทย. สํานักอนามัย และสมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทย

โดยการจัดประชุม DOTS MEETING อยางนอย ปละ 2  คร้ัง

- รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

4.2 การจัดความรูใหเปนระบบ

 - รวบรวมความรูที่ไดจาก ความรูความรูที่ชัดแจง (Explicit   Knowledge)และความรูท่ีฝงอยูในคน

(Tacit  Knowledge ) ใหสามารถเขาถึงความรูไดงาย  เขาใจงายและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงผานระบบสารสนเทศ บน

Website ของสํานักการแพทย และ หนังสือคูมือแนวทางการดําเนินงานฯ

4.3 การแบงปนแลกเปล่ียนความรู

- จัดใหมีการเผยแพรขอมูลบน Website ของสํานักการแพทย  และจัดใหมีWeb board สําหรับ

แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวางกัน ท่ี www.dmsbma.go.th

- การแลกเปล่ียนความรู   ความคดิเห็น หรือ ขอเสนอแนะดานการพฒันาระบบงานวณัโรคจาก

ผูเช่ียวชาญ ท้ังภายใน/ระหวางหนวยงาน   โดยการจัดประชุม DOTS MEETING หรือการประชุมสัญจรหมุนเวียนไป

ตามโรงพยาบาลตางๆ  อยางนอย ปละ 2  คร้ัง

ขั้นตอนที ่ 5 การประเมินผลสําเร็จของการบริหารแผนจัดการความรูในหนวยงานเปนระยะๆ

และนําปญหา/อุปสรรคมาปรับแผนฯ  มีการติดตามความคืบหนาผลสําเร็จของการจัดการความรูตามแผนจัดการความรูท่ี

กําหนดและเวียนแจงสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยทราบ

4.1 การประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรู

การประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรูแบงออกเปนการประเมิน 2 รูปแบบ ไดแก การประเมินตาม

ขั้นตอนการดําเนนิงานการจดัการความรู และ การประเมินตามตัวช้ีวัดของตารางแสดงความรูท่ีจําเปนและกิจกรรมการ

จัดการความรู ดังนี้

4.1.1 การประเมินตามขัน้ตอนการดําเนินงานการจัดการความรู  ( 5 คะแนน )

และสามารถดําเนินการครบทุกขั้นตอน  คิดเปน 5 คะแนน  (รอยละ 100)

http://www.dmsbma.go.th/
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ขั้นตอน ขั้นตอนของแผนการ

ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

คะแนนของ

ความสําเร็จ

คะแนนของ

ความสําเร็จ

ที่ดําเนินการ

ได

1 หนวยงานมีการประเมิน

องคกรตนเองเร่ืองการ

จัดการความรู

มีการพิจารณาถึงความพรอมและความ

จําเปนของสวนราชการในสังกัดสํานัก

การแพทย เกี่ยวกับการจัดการความรู

ในหนวยงาน โดยจัดท่ีประชุม

เห็นชอบใหดําเนินการจัดการความรู

ในการพัฒนาระบบ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ

สํานักการแพทย เนื่องจากวัณโรค

เปนโรคติดตอสําคัญท่ีกําลังเปนปญหา

สาธารณสุขและมีแนวโนมเพิ่มขึน้ ซึ่ง

เปนผลกระทบจากการแพรระบาดของ

โรคเอดส และพบวาอัตราความชุกของ

ผูปวยวัณโรคในประเทศยังอยูใน

ระดับสูง ดังนัน้ การจัดการความรู

ในการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค จะชวย

ใหบุคลากรไดมีการแลกเปล่ียนความรู

ระหวางกนัในดานเทคนิค วิธีการรักษา

และการควบคุมวณัโรค เปนการพัฒนา

งานและบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในการใหบริการ

รักษาพยาบาลผูปวยวัณโรคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

1 1
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ขั้นตอน ขั้นตอนของแผนการ

ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงาน เปาหมาย

คะแนนของ

ความสําเร็จ

คะแนนของ

ความสําเร็จที่

ดําเนินการได

2

3

ขั้นตอนที ่1  +  การกําหนด

แผนหรือโครงการจัดการ

ความรู

ขั้นตอนที ่2 + การกําหนด

ทีมงานผูรับผดิชอบ

เม่ือมีการประเมินองคกร และเลือก

เร่ืองการจัดการความรูในการพัฒนา

ระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา

วัณโรคของสํานักการแพทยแลว  จึงได

มีการเขียนโครงการจัดการความรูฯ

ดังกลาวเสนอขออนุมัติตอผูอํานวยการ

สํานักการแพทย และกําหนดแผนงาน

และกิจกรรมตามตารางแสดงความรูที่

จําเปนและกิจกรรมการจัดการความรู

พรอมท้ังจัดสงไปยังสํานักงาน กก.

เพ่ือทราบตอไป

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร สํานักการแพทย ใหมีอํานาจ

หนาท่ีในการพิจารณาการดําเนินงาน

ตามแผนจัดการความรูแกบุคลากรใน

หนวยงานสังกัดสํานักการแพทย โดยมี

ผู อํ านวยก ารสํานักก ารแพทย เป น

ประธานคณะกรรมการ

2. มีการมอบใหคณะกรรมการพัฒนา

ระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ควบคุมวัณโรคของสํานักการแพทย จัด

ประชุมคณะกรรมการเพื่อซักซอม

ความเขาใจ และจัดทําโครงการการ

จัดการความรูในการพัฒนาระบบเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการรกัษาวัณโรคของ

สํานักการแพทย โดยมีการระบุ

กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด และ

ระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจน

1

1

1

1
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ขั้นตอน ขั้นตอนของแผนการ

ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

คะแนนของ

ความสําเร็จ

คะแนนของ

ความสําเร็จ

ที่ดําเนินการ

ได

4 ขั้นตอนที ่3 + การดําเนนิ

กิจกรรมตามแผน  เพื่อ

เปนองคกรแหง

การเรียนรู

เม่ือมีการกําหนดทีมผูรับผิดชอบท้ัง 2 ทีม

แลว  คณะกรรมการฯจึงมีการประชุมเพื่อ

ดําเนินกจิกรรมตามแผนฯ ดังนี้

1. การสรางและแสวงหาความรู

    - รวบรวมแผนงานและคูมือการ

ดําเนินงานดานวัณโรคที่เกี่ยวของ

    - ระดมความรู   ความคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะดานการพัฒนาระบบงาน

วัณโรคจากผูเชี่ยวชาญ ทั้งภายใน/ระหวาง

หนวยงาน ไดแก รพ.ในสังกดัสํานัก

การแพทย. สํานักอนามัย และสมาคม

ปราบวัณโรคแหงประเทศไทย       โดย

การจัดประชุม DOTS MEETING อยาง

นอย ปละ 2  คร้ัง

- รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2. การจัดความรูใหเปนระบบ

  - รวบรวมความรูที่ไดจาก EK และ TK

ใหสามารถเขาถึงความรูไดงาย  เขาใจงาย

และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงผาน

ระบบสารสนเทศ และหนังสือคูมือ

3. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู

- จัดใหมีการเผยแพรขอมูลบน Website

ของสํานักการแพทย  และจัดใหมีWeb

board สําหรับแลกเปล่ียนเรียนรู

ประสบการณระหวางกัน ท่ี

www.dmsbma.go.th

1 1

http://www.dmsbma.go.th/
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ขั้นตอน ขั้นตอนของแผนการ

ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

คะแนนของ

ความสําเร็จ

คะแนนของ

ความสําเร็จที่

ดําเนินการได

5 ขั้นตอนที ่4 + หนวยงานมี

การประเมินผลสําเร็จของ

การบริหารแผนจัดการ

ความรูในหนวยงานเปน

ระยะๆ  และนําปญหา/

อุปสรรคมาปรบัแผน

มีการติดตามความคืบหนาผลสําเร็จของ

การจัดการความรูตามแผนจัดการ

ความรู ท่ีกําหนด และเวียนแจงสวน

ราชการในสังกัดสํานักการแพทยทราบ

1 1

รวมรอยละของความสาํเร็จในการดําเนนิการตามแผน
5 5

รอยละ100

4.1.2 การประเมินตามตัวช้ีวัดของตารางแสดงความรูท่ีจําเปนและกิจกรรมการจัดการความรู

และสามารถดําเนินการครบทุกตวัชี้วัด  คิดเปน รอยละ100



4.1.2 การประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรูตามตัวชี้วดัของตารางแสดงความรูท่ีจําเปนและกจิกรรมการจัดการความรู

เรื่อง  การพัฒนาระบบเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย

กลยุทธ เปาประสงค ความรูท่ีจําเปน กิจกรรม/การจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย

(ตัวช้ีวัด)
ความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด

พัฒนาระบบการ

รักษาผูปวยวณัโรค

ใหมีประสิทธิภาพ

และสอดคลอง

เหมาะสมกับภารกิจ

ของสํานัก

การแพทย

ตลอดจนสามารถ

ควบคุมการตดิตอ

ของวัณโรคใน

เขตเมืองได

บุคลากรทาง

การแพทยมีองค

ความรูท่ีได

มาตรฐาน มี

แนวทางในการ

ใหบริการดูแล

รักษาผูปวย

วัณโรคท่ีเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน

หรือสอดคลองกนั

อยางมี

ประสิทธิภาพ

ความรูท่ีชัดแจง: EK

1.แผนงานวัณโรค

แหงชาติ

2.คูมือแนวทางการ

ควบคุมวัณโรคใน

กรุงเทพมหานคร

3. คูมือแนวทางการ

ดําเนินงานวัณโรค

สํานักการแพทย

กรุงเทพมหานคร

4. มาตรฐานสูตรยา

ในการรกัษาวณัโรค

   (Drug  Regimens)

5. คูมือการจัดทํา

รายงานการประเมิน

ผลการรกัษาวณัโรค

(Cohort Analysis)

1. การสรางและแสวงหา

ความรู

 - รวบรวมแผนงาน

และคูมือการดําเนนิงานดาน

วัณโรคท่ีเกี่ยวของ

    - ระดมความรู ความ

คิดเห็น หรือ ขอเสนอแนะ

ดานการพัฒนาระบบงานวณั

โรคจากผูเช่ียวชาญ ท้ัง

ภายใน/ระหวางหนวยงาน

ไดแก รพ.ในสังกัดสํานกั

การแพทย สํานักอนามัย

และสมาคมปราบวัณโรค

แหงประเทศไทย

- รวบรวมผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ

4 ก.ค. 50

เปนตนไป

1. จํานวนครั้งในการจดั

ประชุมDOTS

MEETING

ของสํานักการแพทย

    2 ครั้ง / ป 2 ครั้ง / ป

(รอยละ 100)
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4.1.2 การประเมินผลสาํเร็จของการจัดการความรูตามตัวช้ีวัดของตารางแสดงความรูที่จําเปนและกิจกรรมการจัดการความรู (ตอ)

เรื่อง  การพัฒนาระบบเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย

กลยุทธ เปาประสงค ความรูท่ีจําเปน กิจกรรม/การจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย

(ตัวช้ีวัด)
ความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด

ความรูท่ีฝงอยูในคน: TK

1.ความเช่ียวชาญในการ

รักษาวัณโรคของแพทย

2.เทคนิคการตดิตาม

ผูปวยเพ่ือมารับการรักษา

อยางตอเน่ืองของผู

ประสานงานวัณโรค(TB

Coordinator)

3. เทคนิคการสอนและให

สุขศึกษาผูปวยในการเก็บ

เสมหะสงตรวจ

4. ความเช่ียวชาญในการ

จัดทํารายงานประเมิน

ผลการรักษาวณัโรค

(Cohort   Analysis)

2. การจัดความรูใหเปนระบบ

 - รวบรวมความรูท่ีไดจาก

EK และ TKใหสามารถ

เขาถึงความรูไดงาย เขาใจ

งายและสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริงผานระบบ

สารสนเทศ และหนังสือ

คูมือ

3. การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู

- จัดใหมีการสัมมนา

แลกเปลี่ยนความรูระหวาง

ผูเช่ียวชาญและเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานวัณโรค

16 ก.ค. 50

ถึง

30 ก.ค. 50

15 ส.ค. 50

ถึง

       30 ก.ย. 50

1. การจัดทําแผนงานวัณ

โรคแหงชาติและ

แนวทางการดําเนินงาน

วัณโรคของสํานกั -

การแพทย เผยแพรบน

Website ของ

สํานักการแพทย

2. คูมือแนวทางการ

ดําเนินงานวัณโรคของ

สํานักการแพทย

1. จํานวนครั้งของการจดั

โครงการอบรม /สัมมนา

งานวัณโรค

1 ครั้ง / ป

1 เลม / ป

1 ครั้ง / ป

1 ครั้ง / ป

(รอยละ 100)

1 เลม / ป

(รอยละ 100)

1 ครั้ง / ป

(จัดอบรม

เร่ืองการจัดการ

ความรูแทน)
(รอยละ 100)
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4.1.2 การประเมินผลสาํเร็จของการจัดการความรูตามตัวช้ีวัดของตารางแสดงความรูที่จําเปนและกิจกรรมการจัดการความรู (ตอ)

เรื่อง  การพัฒนาระบบเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย

กลยุทธ เปาประสงค ความรูท่ีจําเปน กิจกรรม/การจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย

(ตัวช้ีวัด)
ความสําเร็จใน

การดําเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด

3. การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู (ตอ)

- จัดใหมีการเผยแพร

ขอมูลบน  Website ของ

สํานักการแพทย และจัดให

มีWeb board สําหรับ

แลกเปล่ียนเรียนรู

ประสบการณ

ระหวางกัน

16 ก.ค. 50

ถึง

30 ก.ค. 50

จัดทํา Web board บน

Website ของ

สํานักการแพทย

www.dmsbma.go.th

1 ครั้ง / ป 1 ครั้ง / ป

(รอยละ 100)



บทท่ี 5

สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานการจัดการความรูของสํานักการแพทย ประจําป 2550  ไดคัดเลือกเร่ืองการพัฒนา

ระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร เพ่ือใชประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เพ่ือขอรับเงินรางวัลประจําปงบประมาณ 2550  ตามมิติท่ี 4   ดานการพัฒนาองคการ  ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผนจัดการความรูแกบุคลากรในหนวยงาน         ผลปรากฏวาสํานักการแพทยสามารถดําเนินการได

ครบตามหลักเกณฑ และข้ันตอนวิธีการประเมินผลของสํานักงาน กก. แตท้ังน้ีในการดําเนินการจัดการความรู

ดังกลาวมีระยะเวลาในการดําเนินการอันจํากัด(3 เดือน) หลังจากท่ีไดรับการประสานจากสํานักงาน กก.  (ประมาณตน

เดือนกรกฎาคม 2550 )   สํานักการแพทยก็เรงดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม และมีความชัดเจนข้ึน

ในปงบประมาณ 2550        สํานักงาน กก. ไดกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนน ตามข้ันตอนการ

ดําเนินงาน โดยแบงเปน 5 ข้ันตอน  ข้ันตอนละ 1 คะแนน       ซ่ึงจะพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินการตาม

ข้ันตอนตางๆ   ซ่ึงสํานักการแพทยสามารถดําเนินการไดครบตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนด จะเห็นไดวา

สํานักงาน กก.ไดใชแนวคิดที่เกี่ยวของกับเกณฑการประเมิน โดยกําหนดใหขั้นตอนการดําเนินงานเปนเกณฑชี้วดัในการ

ใหคะแนนซ่ึงถือเปนเกณฑสัมบูรณ  ซ่ึงเปนเกณฑท่ีพัฒนามาจากหลักเหตุผลท่ีเก่ียวกับมาตรฐานของส่ิงน้ัน

หรือความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับทางวิชาชีพ  หรือคุณภาพของส่ิงน้ัน อันเปนท่ียอมรับ

ของผูเก่ียวของอ่ืนๆ  ซ่ึงในการเลือกเกณฑการประเมินของสํานักงาน กก.น้ัน   มีความสอดคลองกับบริบท

ขององคกรแตอาจจะไมสอดคลองกับระยะเวลาในการดําเนินการนัก เน่ืองจากมีระยะเวลาดําเนินการเพียง 3 เดือน

ภายในระยะเวลาดังกลาว(กรกฎาคม – กันยายน 2550) สํานักการแพทยไดมีการดําเนินการจัดการความรู

ในเร่ืองดังกลาว  โดยการจัดโครงการการจัดการความรูในหนวยงานสําหรับบุคลากรสังกัดสํานักการแพทย เพ่ือใหความรู

ในหลักการดําเนินการของการจัดการความรูเบ้ืองตน         การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

สํานักการแพทย 1  คร้ัง         การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคของสํานัก

การแพทย 2  คร้ัง    การจัดนิทรรศการเร่ืองวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ท้ัง 9 แหง  ซ่ึงเปนการสราง

และแสวงหาความรู       จากน้ันมีการจัดความรูใหเปนระบบผานาสารสนเทศ และหนังสือคูมือ และเผยแพรบนเว็บไซด

ของสํานักการแพทย
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ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน

เปนท่ีนาเสียดายท่ีการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซดของสํานักการแพทย  ในเร่ืองการจัดการความรูน้ัน  เปน

เพียงการเผยแพรเพ่ือใหผูเขาชมท่ัวไป แวะเขามาอานขอมูลท่ีเกิดจากการเรียนรูรวมกันเทาน้ัน      แตไมสามารถท่ีจะ

แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณรวมกันได   ท้ังน้ี เน่ืองจากไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญดานระบบสารสนเทศมารวม

รับผิดชอบงานดานการจัดการความรู

บทเรียนท่ีไดในคร้ังน้ี  การจัดการความรูไมใชมุงแตใชความรูสรางผลงาน  แตเปนการสรางผลงานจาก

การเรียนรู  ส่ิงสําคัญในการจัดการความรู ไมใชตัวความรู แตเปนความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร ท่ีมีความพรอมท่ีจะ

แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน

ขอเสนอแนะ

1. ผูบริหารทกุระดับควรใหความสําคัญ และถือวาการจัดการความรูเปนภารกจิรวมที่ตองสงเสริม

สนับสนุนอยางตอเน่ืองและจริงจัง  เพ่ือนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู

2. สํานักการแพทยควรจะมีคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีหรือภารกิจเฉพาะในลักษณะ KM Team

ท่ีไมใชคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  สํานักการแพทย      ซ่ึงมีภารกิจหลักอ่ืนในการพัฒนาบุคลากรอยูแลว   ท้ังน้ี  เพ่ือท่ี

คณะกรรมการ KM  Team จะไดมีแผนการดําเนนิงานที่ชดัเจนเกี่ยวกับการจัดการความรูตอไป

3. ควรทําความเขาใจหรือมขีอตกลงรวมกันระหวางเจาหนาที่ทกุระดับ โดยเนนการจัดการความรูที่มา

จากการปฏิบัติงานและจากการคนควาจากแหลงตางๆของบุคลากร    เพ่ือนํามามาแบงปนเรียนรูประสบการณสําหรับ

นําไปใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

4. ผูบริหารควรสนับสนุนระบบบริหารจัดการขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรทุกระดับ

เพื่อความคลองตัวและรวดเร็ว

5. ควรมีการสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ   อาทิ  การสนับสนุนใหสวนราชการในสังกัดสํานัก

การแพทยสงผลงานเขาประกวดออกแบบกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูเร่ืองตางๆเพ่ิมเติม

เพ่ือนํามาใชในการประเมินมิติท่ี 4   ดานการพัฒนาองคการ   ในตัวชี้วดัที่ 4.2   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนจัดการความรูแกบคุลากรในหนวยงาน   เพื่อกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนา

นําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู   โดยใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือดําเนินการ

6. การจัดการความรูในแตละเร่ือง  ไมมีสูตรสําเร็จ  ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับสภาพองคกร และบุคลากรภายใน

ดังน้ัน  จะตองสรางกระบวนการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับองคกรข้ึนเอง   โดยการศึกษาและลงมือปฏิบัติ  แมจะเกิด

ความผิดพลาดหรืออุปสรรคใดๆ ใหถือวาเปนบทเรียนสําหรับการเรียนรูขององคกร
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บทท่ี 6

       ขอเสนอ  แนวคิด  วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง แนวทางการใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge   Management) เพ่ือการพัฒนาผลการ

              ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักการแพทย ดานคุณภาพชีวิต  ตัวช้ีวัดท่ี 2  การหายจาก

โรควัณโรคของผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ตามท่ีกรุงเทพมหานครไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจําป

งบประมาณ 2550  โดยใหมีการประเมินผลเร่ืองการบริหารจัดการความรูภายในหนวยงาน   ตามมิติท่ี 4   ดานการพัฒนา

องคการ  ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแกบุคลากรในหนวยงาน  พรอมท้ังให

หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปสงสํานักงาน กก. เพ่ือเปนกรอบในการประเมินผล   โดยสํานักงาน

กก. ไดกําหนดหลักเกณฑ และข้ันตอนวิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแก

บุคลากรในหนวยงานไวอยางชัดเจน  5  ขั้นตอน ไดแก การประเมินองคกรเรื่องการจดัการความรู     การกําหนดแผน

หรือโครงการจัดการความรูในหนวยงาน     การกําหนดทีมงาน (KM Team)     การดําเนินการใหหนวยงานเปนองคการ

แหงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม    และการประเมนิผลสําเร็จของการบริหารแผนจดัการความรูในหนวยงาน นั้น

ในปงบประมาณ 2550    สํานักการแพทยไดดําเนินการจัดการความรูในหนวยงาน เร่ือง

การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของสํานักการแพทย เพ่ือใชประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการสํานักการแพทย    ผลปรากฏวาสํานักการแพทยสามารถดําเนินการไดครบตามหลักเกณฑและ

ข้ันตอนวิธีการประเมินผลของสํานักงาน กก.          ประกอบกับในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2550 ของสํานักการแพทย

ในขอ 6.1 กลยุทธตามยุทธศาสตรในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครดานคุณภาพชีวิต   กลยุทธการสงเสริมใหเด็ก

เยาวชนและประชาชนมีภูมิคุมกันตอโรคติดตอโดยการฉีดวัคซีนตามเกณฑท่ีกําหนด รวมท้ังสงเสริม  สนับสนุนให

ประชาชนมีสวนรวมในการควบคุม  ปองกันโรค  และไดรับความปลอดภัยจากโรคติดตอ        กําหนดเปาประสงค ให

ประชาชนมีภูมคิุมกันโรคและปลอดภัยจากโรคติดตอที่สามารถปองกันได  และกําหนดตวัชี้วัดการหายจากโรควัณโรคของ

ผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ตองไมนอยกวารอยละ 85 นั้น     ดวยเหตนุี้ผูเสนอ

ผลงานจึงมีแนวคิดท่ีจะนําแนวทางการใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge  Management)  มาปรับใชกบัประชาชนผู

มารับบริการและใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักการแพทย

ตัวช้ีวัดท่ี 2  การหายจากโรควัณโรคของผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาจากโรงพยาบาล

ในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานครใหสัมฤทธ์ิผลย่ิงข้ึน
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วัตถุประสงคหรือเปาหมาย

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการใชกระบวนการจัดการความรู  (Knowledge  Management)มา

พัฒนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักการแพทย  ดานคุณภาพชวีิต  ตวัชี้วัดที่ 2 รอยละของ

การหายจากโรควัณโรคของผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานครให

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการใชกระบวนการ / รูปแบบวิธีการจัดการความรูชนิดตางๆมาประยุกตใชใน

การจัดการความรูใหกับประชาชนผูมารับบริการท่ีคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด

สํานักการแพทย ท้ัง 9 แหง อาทิ การอธิบายใหความรู  คําแนะนําในการปฏิบัติตน การแนะนําใหสืบคนขอมูล

ที่เกี่ยวของกับเรื่องวัณโรคจากเว็บไซดของสํานักการแพทย  การจัดนิทรรศการหรือมุมความรูที่คลินิกวัณโรค

เปนตน เพ่ือใหสามารถดูแลตนเองและเพ่ิมอัตราความสําเร็จในการรักษาหายไดอยางมีประสิทธิภาพ

                          3. เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักการแพทย          ดานคุณภาพ

ชีวิต  ตัวช้ีวัดท่ี 2   การหายจากโรควัณโรคของผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย

กรุงเทพมหานคร

4. เพ่ือนําแนวทางท่ีไดรับจากการจัดการความรูในองคกรมาพัฒนาระบบการใหบริการรักษาผูปวยวัณ

โรคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 5. เพ่ือลดอัตราการแพรกระจายของเช้ือวัณโรคของผูปวยวัณโรคท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล

6. เพ่ือการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยนําการประเมินผลการดําเนนิงาน

ตามขอ 3 มาวิเคราะห สังเคราะหและศึกษาวิจยัตอยอดเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง

กรอบการวิเคราะห  แนวคดิ  ขอเสนอ

การนํากรอบแนวคิดการจัดการความรู (Knowledge   Management) มาใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักการแพทย ดานคุณภาพชีวติ     ตัวชีว้ัดที่ 2  การหายจากโรควัณ

โรคของผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร ดังน้ี

1. การนํากรอบแนวคิดการจัดการความรู (Knowledge   Management) ซ่ึงมี 4 องคประกอบ

มาปรับใชกบัผูปวยวัณโรคหรือประชาชนผูท่ีมารับบริการ ดังน้ี

1.1 การสรางและแสวงหาความรู

โดยกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับผูปวยท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกวัณโรควา ผูปวย

สวนใหญยังขาดความรูหรือตองการมีความรูในการดูแลรักษาตนเองจากโรควัณโรคในเรื่องใด  โดยการสังเกต  สัมภาษณ

สนทนาและทําแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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1.2 การจัดความรูใหเปนระบบ

เปนการถายทอดความรูท่ีจับตองไมไดหรือความรูท่ีฝงอยูในคน(Tacit Knowledge)ใหเปน

ความรูท่ีจับตองไดหรือความรูความรูท่ีชัดแจง(Explicit Knowledge) โดยจัดเก็บใหเปนระบบ งายและสะดวกตอการ

เขาถึงโดยการรวบรวมองคความรูจากแหลงตางๆ  อาทิ บุคลากรทางการแพทยท่ีเช่ียวชาญในสาขาการรักษาวัณโรค

ขอมูลจากแหลงตางๆ  โดยนํามารวบรวมจัดทําเปนคูมือ  แผนพับ  นิทรรศการ จัดมุมความรูเพ่ือใหผูปวยหรือผูมา

รับบริการสามารถเขาถึงและทําความเขาใจขอมูลรายละเอียดตางๆไดงาย

1.3 การสงเสริมใหเกดิการแลกเปล่ียน แบงปน(Sharing)  สรางคุณคาเพ่ิมความรูใหมๆ

(Value  Creation)          โดยการจัดทีมบุคลากรสอนสุขศึกษาท่ีเก่ียวของกับการดูแลตนเองเม่ือปวยเปนวัณโรค   การเปด

โอกาสใหผูปวยซักถามจนเขาใจหรือการจัดกลุมใหผูปวยน่ังสนทนาเก่ียวกับประสบการณในการรักษา

วัณโรคของตนเองเปนตน

1.4  สงเสริมกลยุทธวิธีการจัดการความรูใหกับผูมารับบริการจนกระท่ังเปนสวนหน่ึงของการ

นําไปสูความสําเร็จในการเพ่ิมอัตราความสําเร็จในการรักษา(Success  Rate)ผูปวยวัณโรค

2. การประเมินผลตามแผนแผนปฏิบัติราชการของสํานักการแพทย ดานคุณภาพชวีิต  ตวัชี้วัดที ่2

การหายจากโรควัณโรคของผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานครซ่ึง

องคการอนามัยโลก(WHO.)ไดกาํหนดใหประเมินจากผลรวมของผลการรักษาหาย(Cure  Rate) และรักษาครบ(Complete

Rate) ของจํานวนผูปวยวัณโรครายใหมท่ีมีผลเสมหะบวกท้ังหมดท่ีข้ึนทะเบียนรักษาในโรงพยาบาล ในทุกรอบ 3 เดอืน

(Cohort  Analysis)          ทั้งนี้ โดยมีเกณฑชี้วัดอัตราความสําเร็จในการรักษา(Success  Rate)ผูปวยวัณโรค  ตองไมนอยกวา

รอยละ 85

ขอเสนอแนะ

1. การเลือกตัวช้ีวัดท่ีบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการสํานักการแพทยมาดําเนินการจัดการ

ความรู จะสงผลใหแผนปฏิบัติราชการประจําปสัมฤทธ์ิผลย่ิงข้ึน  ท้ังน้ี เน่ืองจากกระบวนการจัดการความรูจะสงเสริมให

บุคลากรมีความเขาใจ  ตระหนัก เปนคุณคาในการพัฒนางานนําพาไปซ่ึงองคกรแหงการเรียนรูตอไป

2. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับควรใหความสําคัญ และถือวาการจัดการความรูเปนภารกิจ

รวมท่ีตองสงเสริม  สนับสนุนอยางตอเน่ืองและจริงจัง  เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติราชการท่ีสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย

3. สํานักการแพทยควรจะมีคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีหรือภารกิจเฉพาะในลักษณะ KM Team

เฉพาะเร่ือง          เน่ืองจากตองมีความชํานาญหรือความเช่ียวชาญเฉพาะดานในการดําเนินการและตองกําหนดแผนการ

ดําเนินงานที่ชดัเจน  เชน การจัดการความรูท่ีเกี่ยวของกับโรควัณโรค    ก็ควรจะมอบผูรบัผิดชอบงานวัณโรคดําเนินการ
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4. ผูบริหารควรสนับสนุนระบบบริหารจัดการขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรทุกระดับ

เพื่อความคลองตัวและรวดเร็ว  เชน มกีารจัดการความรูเรื่องตางๆโดยใชเว็บไซด  แตผลปรากฏวาจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรและระบบไมเอ้ืออํานวยสําหรับการใชงานหรือไมเพียงพอกับจํานวนบุคลากร ก็สงผล

ใหการดําเนินการไมประสบผลสําเร็จเชนกัน

5. ควรมกีารสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ   อาทิ  การสนับสนุนใหสวนราชการในสังกัดสํานัก

การแพทยทุกแหงสงเร่ืองการจัดการความรูเร่ืองตางๆมาประกวดบนเว็บไซด    เพ่ือกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

พัฒนา โดยใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือดําเนินการ

6. การจัดการความรูในแตละเรื่อง  ไมมีสูตรสําเร็จ ทั้งนี้ ขึน้อยูกับปจจัยหลายประการ ดังนั้น  จะตอง

สรางกระบวนการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับองคกรข้ึนเอง โดยการศึกษาและลงมือปฏิบัติ   แมจะเกิดความผิดพลาด

หรืออุปสรรคใดๆ ใหถือวาเปนบทเรียนสําหรับการเรียนรูขององคกร   ในเรื่องการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาวัณโรคของสํานักการแพทยก็เชนเดียวกัน ไดดําเนินการภายใตระยะเวลาที่จํากดั แตก็จะตองมีการพัฒนาข้ึน

อยางตอเน่ืองตอไป        ซ่ึงในการดําเนินการของปแรกน้ี  อาจจะประเมินไดแตเพียงความสําเร็จตามเกณฑข้ันตอนการ

ดําเนินงานที่สํานกังาน กก.กําหนดเทานั้น         แตในปตอไป อาจจะประเมินระดับความรูหรือการเขาถึงความรูหรือการ

แลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากรในเรื่องดังกลาวตอไป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั

   1. สามารถนําแนวทางการใชกระบวนการจัดการความรู(Knowledge Management)มาพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักการแพทย ดานคณุภาพชวีิต ตวัชี้วัดที่ 2    การหายจากโรควัณโรค

ของผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยสัมฤทธ์ิผล       กลาวคือ

มีรอยละความสําเร็จในการรักษาวัณโรคหาย(Success  Rate) ตองมีคาไมนอยกวารอยละ 85 อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

2. สามารถนําแนวทางในการใชกระบวนการหรือรูปแบบวิธีการจัดการความรูชนิดตางๆมาประยุกตใช

ในการจัดการความรูใหกับประชาชนผูมารับบริการท่ีคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด

สํานักการแพทย ท้ัง 9 แหง อาทิ การอธิบายใหความรู  คําแนะนําในการปฏิบัติตน  การแนะนําใหสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับเรื่องวัณโรคจากเว็บไซดของสํานักการแพทย  การจัดนทิรรศการ หรือมุมความรูที่คลินิกวัณโรค เปนตน เพ่ือใหผูมา

รับบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาดูแลดูแลสุขภาพของตนเองและเพ่ิมอัตราความสําเร็จในการรักษาหายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

3. โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยไดรับการพัฒนาระบบการใหบริการรักษาผูปวย

วัณโรคแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One  Stop  Service) ที่คลินิกวัณโรค ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการแพรกระจายของเช้ือวัณโรคของ

ผูปวยวัณโรคท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล
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                            4. สํานักการแพทยจะมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองไปสูองคกรแหงการเรียนรู     โดยจะมีการประเมินผล

การดําเนินงาน การศึกษาวิจัยตอยอดเพื่อพัฒนารูปแบบการรักษาผูปวยวัณโรคที่มีประสิทธิตอไป

                            5. ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการจัดระบบการใหบริการท่ีคลินิกวัณโรค

และการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

1. ดําเนินการจัดการความรูใหกับผูปวยที่มารับการรักษาครบ 4 ข้ันตอน ไดแก การสรางและ

แสวงหาความรู   การจัดความรูใหเปนระบบ    การสงเสรมิใหเกิดการแลกเปล่ียน แบงปน(Sharing)  และการ สงเสริม

กลยุทธวิธีการจัดการความรูใหกับผูมารับบรกิารจนกระทั่งเปนสวนหนึ่งของการนําไปสูความสําเร็จในการเพิ่มอัตรา

ความสําเร็จในการรักษา(Success  Rate)ผูปวยวัณโรค

2. การประเมินผลการรักษาจากอัตราความสําเร็จของการรักษาหาย(Success  Rate)จากวณัโรค

ของผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกรอบ 3 เดือน ไมนอยกวารอยละ 85
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