
1 
 

เรื่องเลา่เรา้พลัง : การจัดการความรู้ในงานประจํา 

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ 
“เรื่องเล่าเร้าพลัง : การจัดการความรู้ในงานประจํา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00-11.00 น. 
ณ ห้อง 1110 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับรู้ตัวอย่างประสบการณ์ในการบูรณาการจัดการความรู้กับงานประจํา และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งน้ีได้รับเกียรติจากนางสาวสุรางค์ อัคนิโรจน์ หัวหน้างาน
ประเมินต้นทุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังน้ี 

 1. แนะนําหน่วยงาน งานประเมินต้นทุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับฝ่าย
การคลัง มีวิสัยทัศน์คือ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้คําปรึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากล และมีพันธกิจคือ ให้การบริการวิเคราะห์ต้นทุนและจัดทําข้อมูลสําหรับผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
บริการเชิงรุก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย์  

หน้าที่ของงานประเมินต้นทุน มีดังน้ี  
1) การคํานวณต้นทุนตามกิจกรรม  
2) ระบบบัญชีต้นทุน SAP  
3) Data Warehouse  
4) รายงานอ่ืนๆ ตามความต้องการของผู้บริหาร  
 2. ปัญหาในการทํางาน งานประเมินต้นทุน ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยเกิดจากความต่ืนตัวของภาครัฐ

ในเรื่องการคํานวณต้นทุนตามกิจกรรม ซึ่งการทํางานในช่วงเร่ิมแรกน้ันมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น ได้แก่  
- การประเมินต้นทุนเป็นเรื่องใหม่สําหรับบุคลากรในคณะฯ 
- ต้องค้นหาแนวทางการทํางาน เพราะเป็นเรื่องใหม่ 
- เน้ือหาของงานมีความเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา 
- มผีู้ขอข้อมูลต้นทุนในอดีต 
- ผู้บริหารโทรมาขอข้อมูลด่วน 
- บุคลากรลาออก 
- คณะฯ เริม่ implement ระบบ SAP 
- บุคลากรยังขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
- บุคลากรยังขาดทักษะด้านภาษา 
- เจ้าหน้าที่เป็น End User ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นทํางานอย่างไร 
- เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็มักจะส่งผลกระทบกับหน่วยงาน 
 3. จุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ในงานประจํา จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน ทําให้หน่วยงานได้

สํารวจตัวเอง แล้วพบว่าปัจจัยส่งผลให้ทํางานไม่ได้คือ ความรู้ของคนในหน่วยงานมีไม่เท่ากัน ดังน้ัน หน่วยงานจึง
เริ่มต้นด้วยการหาความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานก่อน โดยใช้วิธีการหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การหา
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ความรู้จากผู้เช่ียวชาญภายใน เช่น ศึกษาจากอาจารย์แพทย์ที่เช่ียวชาญในเรื่องดังกล่าว เรียนรู้วิธีการต่างๆ จากท่าน 
การหาความรู้จากผู้เช่ียวชาญภายนอก โดยการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกมาอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
หรือส่งบุคลากรไปอบรมศึกษาดูงาน และการค้นหาความรู้จากตํารา โดยการอ่านตําราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยการแบ่งหัวข้อกันอ่าน สรุปรายงาน และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ซึ่งพบว่าได้ทําให้เกิดแนวคิด
ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังพบปัญหาว่าบุคลากรแต่ละคนมีการรับรู้ในระดับที่แตกต่างกัน จึงได้มีการสอนงาน/ถ่ายทอด
ข้อมูล-ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหน่วยงานภายในด้วย โดยเร่ิมต้นจาก 

1) การกําหนดความรู้ที่จําเป็น คือให้คิดว่าความรู้อะไรที่จําเป็นในการทํางานและจะทําให้เราทํางานได้ 
ซึ่งในงานประเมินต้นทุน ความรู้ที่จําเป็นก็ได้แก่ เรื่องโครงสร้างองค์กร, ความเข้าใจการทํางานของหน่วยงานอ่ืน, 
ความรู้พ้ืนฐานระบบ SAP, SAP-CCA, PA, PCA, IO ระบบ Data Warehouse, Microsoft Excel ขั้นสูง, 
Microsoft Power Point และการนําเสนอ, Healthcare reimbursement (ระบบการจ่ายเงิน) เป็นต้น 

2) หลังจากกําหนดความรู้ที่จําเป็นแล้ว ก็ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานโดยใช้เทคนิค
ต่างๆ ได้แก่ 

- On the Job Training มีทั้งการสาธิต ฝึกการฟัง/สังเกต เรียนรู้ การให้ปฏิบัติ และการซักซ้อมก่อนลง
ปฏิบัติ   

- ระบบพ่ีเลี้ยง โดยการจับคู่ระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานเดิม เพ่ือสอนงานในความรับผิดชอบ ซึ่งการ
สอนงานจะให้พ่ี Senior ช่วยตรวจทานงานให้น้องใหม่ เพ่ือให้งานไม่เกิดความผิดพลาด และร่วมรับผิดชอบในงาน
น้ันๆ ด้วย 

- การจัดอบรมภายในหน่วยงาน โดยการให้พนักงานใหม่จัดตารางสอนตามหัวข้อที่ต้องเรียนรู้ มีการทดสอบ
ตามหัวข้อที่กําหนด มีการสอนเน้ือหาใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน มีการถ่ายทอดความรู้จากการประชุม/อบรม 
และมีการแบ่งหัวข้อหนังสือ เพ่ือไปศึกษาและนํามาถ่ายทอดร่วมกัน 

- การหมุนเวียนงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในงานหลักและระบบงานอ่ืนๆ ด้วย 
เพราะเมื่อมีบุคลากรลาออก งานจะได้ไม่หยุดชะงัก โดยการหมุนไปเรียนรู้งานระบบอ่ืน และมีการสลับงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการ HA, กรรมการควบคุมภายในฯ เป็นต้น 

- กําหนด Performance Agreement ในหน่วยงานได้มีการทําข้อตกลงว่าบุคลากรจะต้องมีการถ่ายทอด
ความรู้ให้บุคลากรภายในหน่วยงานด้วย โดยการ post ความรู้ไว้ใน CoP อย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง 

- กําหนดข้อปฏิบัติกรณีลาออก บุคลากรท่ีจะลาออกจะต้องจัดทําเอกสารส่งงาน ได้แก่ สรุปข้อมูล/ผลงาน
ทั้งหมด พร้อม File สรุปงานคงค้างและนัดถ่ายทอดงานที่ต้องดําเนินการต่อให้กับผู้รับผิดชอบคนอ่ืนๆ พร้อมลงนาม
ทั้งผู้รับ/ผู้ถ่ายทอด 

- จัดการประชุมเพ่ือ update งาน และ Discuss ปัญหาที่ติดขัดเดือนละ 4 ครั้ง 
- การเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เมื่อมีงานที่ได้รับมอบหมายมา ทางหน่วยงานก็จะนําข้อมูลมาเก็บไว้ในรูปแบบ

ของ File Excel โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ และสถานะของงาน เป็นต้น 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามงาน 
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- การเก็บประเด็นปัญหา เมื่อพบปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นความเสี่ยงที่พบในการทํางาน บุคลากรใน
หน่วยงานก็จะนํามาเก็บไว้เป็นขอ้มูล โดยระบุปัญหาในงาน ช่วงเวลาที่พบปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ทราบว่าในหน่วยงานมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง และแต่ละคนมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันอย่างไร เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรคนอ่ืนๆ ต่อไป รวมท้ังเป็นการเก็บสถิติเพ่ือใช้ในการรายงานการควบคุม
ภายในได้อีกด้วย 

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะฯ และหน่วยงาน ซึ่งทําให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรม/โครงการต่างๆ 

เกิดขึ้นตามมา 
 4. เครื่องมือจัดเก็บความรู้ ที่ได้นํามาใช้ในหน่วยงาน ได้แก่  
- Share Drive คือการต้ังระบบแชร์ข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานนํางานที่เสร็จสมบูรณ์

แล้ว หรืองานที่ยังต้องมีการติดตามงานมาใส่เป็นข้อมูลสว่นกลางไว้ เพ่ือความสะดวกในการใช้ข้อมลูและติดตามงาน 
- SINET เป็นระบบที่มีไว้สําหรับแชร์ข้อมูลทัว่ๆ ไปของคณะฯ 
- Data Warehouse เป็นระบบฐานข้อมูลของคณะฯ  
 5. การเผยแพร่ความรู ้ในหน่วยงานจะมีการเผยแพร่ข้อมูล/ความรู้ ใน 2 ระดับ คือ  
1) ภายในคณะฯ เช่น 
- กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยการนําความรู้มาจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะฯ 
- เอกสารคุณภาพ 
- จัดอบรมแก่ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ 
- การเผยแพร่เครื่องมือ NPV และคู่มือต่างๆ 
2) ภายนอกคณะฯ เช่น 
- เครือข่าย UHOSNET คือ กลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีโรงพยาบาล 
- สํานักงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 
- รพ.ตํารวจ รพ.ราชวิถี ม.นเรศวร เป็นต้น 
 6. ความภาคภูมิใจ/ปัจจัยแห่งความสําเรจ็ 
1) การปลกูฝังแนวคิดให้เห็นประโยชน์ของการแบ่งปันความรู้ 
- ผูส้อนได้ประโยชน์ 
- แบ่งเบาภาระงานในอนาคต 
- ทํางานทดแทนกันได้ 
- สร้างความสมัพันธ์ ฯลฯ 
2) ทําเป็นตัวอย่าง 
3) การกระตุ้นให้มีการปฏิบัติ 
4) สร้างนิสัยช่างสงสัย  
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5) การช่ืนชม 
6) การสร้างจิตสํานึกของการบริการ 

สําหรับกิจกรรมในครั้งน้ีถือเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์อย่างมากต่อการทํางานประจํา เพราะไม่เพียงแต่จะ
ทําให้เราไม่ทํางานประจําไปเพียงวันๆ เท่าน้ัน แต่จะทําให้การทํางานประจําของเรามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดย
การนําการจัดการความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานคือ บุคลากรเก่ง 
ผู้รับบริการพึงพอใจ และองค์กรมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมในครั้งน้ีเป็นการจุดประกายความคิด
ให้กับบุคลากรของคณะฯ ให้เกิดการนําการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานประจําได้เป็นอย่างดี 

 
นางสาวชวนันทร์ พรหมโชติ 

  ผู้บันทกึ 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม   

1. ผศ.ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย 
2. ผศ.ดร.อรวมน  ศรียุกตศุทธ 
3. ผศ.ดร.นพพร   ว่องสิริมาศ 
4. นางกอบกุล  เลาหิตกุล 
5. นางสาวกรุณา  คุ้มพร้อม 
6. นางกิติมา  วันทอง 
7. นางเกศินี  กีบาง 
8. นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ ์
9. นางสาวเขมิกา  กลิ่นเกษร 
10. นางจรินทพิย์  อุดมพันธุรัก 
11. นางสาวจิตพงา ศิลปเทศ 
12. นางสาวจิระธิดา เป่ียมเจียก 
13. นางสาวชลียา กัญพัฒนพร 
14. นางสาวชวนันทร์ พรหมโชติ 
15. นางสาวชัญญา แสงจันทร ์
16. นายชัยวุฒิ  คําแมน 
17. นายฐิติวัชร  พ่ึงเงิน 
18. นางสาวณฐัริกา ฝางแก้ว 
19. นางณิภาภัส  อินทรกําแหง 
20. นางนภัสสร    ลาภณรงค์ชัย 
21. นางสาวนิธิพรรณ ศิริพงษ์ 
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22. นายนุกูล  ม่วงโมรี 
23. นายบุลากร  บัวหลวง   
24. นางสาวเบญจวรรณ บุญณรงค ์
25. นางประนอม  แป้นสุวรรณ 
26. นางสาวพรนภัส สุวรรณะโสภณ 
27. นายภราดร  รังโคกสูง 
28. นางสาวมานียา รักษาผล 
29. นางสาวยุพิน  ยังสวัสด์ิ 
30. นางสาวรจนา เวียงอินทร์ 
31. นางสาวรุ่งนภา อัครกุลชาติ 
32. นายวัชรินทร์  ควรหาเวช   
33. นายวีระชัย  คุ้มพงษ์พันธ์ุ 
34. นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจติร 
35. นางสาวิตรี  มรรคประเสริฐ 
36. นายสิริชัย  เสือส่อสิทธ์ิ 
37. นางสาวสริิลักษณ ์ หยองอนุกูล 
38. นางสาวสกัุญญา กิจจาสุนทร 
39. นางสาวสนิุศา ประจําเมือง 
40. นางสาวสรุางค์ ศิโรโรตม์สกุล 
41. นางสาวสวัุฒนา อภิมนต์บุตร 
42. นางอรวรรณ  พูลสุข 
43. นางสาวอัญชล ี เพลินมาลัย 
44. นางสาวอัมพร วนเศรษฐ 
45. นางสาวอุษณ ี ฟองอนันตรัตน์ 
46. นายอนุกูล  สาเจริญ 
47. นางสาวแสงเดือน พรหมจันทร ์
48. นางปภาดา  สีมา 
49. นางสาวอัจฉรา พ่ึงผลงาม 
50. นางอนัญญา  จ้อยจินดา 
51. นางสมใจ  ลครศร ี
52. นางมณฑา  ภู่เภ่ง 
53. นางสาวปรารถนา เวลาแจ้ง 
54. นางสาวณฐัศิร ิ แสนหลวง 
55. นางสาวสตพร วงษ์นวม 


