Best Practice กับการจัดการความรู
วิจารณ พานิช (อางถึงใน วันทนา เมืองจันทร และเต็มจิต จันทคา 2548 : 12) กลาววา
วิธีการจัดการความรูอยางงาย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการทํางานแบบ Best Practice
องคประกอบสําคัญประการหนึง่ ของการจัดการความรู คือ การมีฐานขอมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศของหนวยงานตางๆ ทีม่ ีผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับในดานตางๆ
(เชน ดานแนวคิด
กระบวนการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การประเมินผล และการมีสวนรวมของชุมชน) โดย
มีการเผยแพรวิธีปฏิบัติงานที่เปนเลิศ เพื่อใหหนวยงานอื่นไดนาํ ไปปรับใช ซึ่งเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุวา
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ
เพื่อใหมลี ักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ”
Best Practice คือ อะไร
Best Practice คือ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึง่ ใหสําเร็จ ซึ่งเปนผลมาจาก
การนําความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุปความรูและประสบการณนั้น เปนแนวปฏิบัติที่ดที สี่ ุดของ
ตนเอง (บูรชัย ศิริมหาสาคร,2548)
Best Practice จึงเปนบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เปน Tacit Knowledge (ความรูใน
ตัวคน) ซึ่งเผยแพรเปน Explicit Knowledge (ความรูที่ปรากฏใหเห็นชัดแจงในรูปแบบตางๆ)
เพื่อใหผูอื่นไดนําไปทดลองปฏิบัติ
จุดเริ่มตน
Best Practice เริ่มตนจากวงการแพทย เปนวิธกี ารปฏิบตั ิงานที่ดี ไมวาจะนําไป
ปฏิบัติที่ไหน อยางไร ซึ่งผลงานที่ปฏิบัตินั้นไดนาํ ไปสูผลสําเร็จ หนวยงานจําเปนตองมีการ
แลกเปลี่ยนวิธกี ารปฏิบัติงานที่ดีกับหนวยงานยอย และมีการแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ผลสุดทาย คือ การนํา Best Practice นั้นไปใชจนเปน
มาตรฐาน ตัวอยางโปรแกรมที่ไดรางวัล คือ โปรแกรมการเชิญชวนผูดูแลผูปวยที่เปนมะเร็ง
ตอมลูกหมาก ของกลุมแพทยเฮนรีฟ่ อรด โดยใหผูปวยสามารถดูแลตนเองไดที่บา นรวมกับการ
รักษาที่ศูนยการรักษา โดยดําเนินกิจกรรมในลักษณะการวิจัย ผลของโปรแกรมพบวา 90%
ของผูปวยที่ไดรับการวินจิ ฉัยสวนใหญเปนมะเร็งในระยะแรกเทานั้น ผูป วยมีความพึงพอใจใน
การดูแลรักษาจากโปรแกรมดังกลาวที่เปน Best Practice
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Best Practice มีความสําคัญอยางไร
จากหลักการที่วา “ถาไดนําความรูไปใช ความรูนั้น ก็ยิ่งเพิ่มคุณคา เพราะทําใหเกิด
การตอยอดความรูใหแตกแขนงออกไปอยางกวางขวาง” ดังนั้น เปาหมายสําคัญประการหนึ่ง
ของการจัดการความรูในองคกร คือ เพื่อใหคนในองคกร มี Best Practice ในการทํางานที่
ชวยเพิ่มผลผลิตทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ ดังคํากลาวของ Peter Senge ที่วา ความรู
คือ ความสามารถในการทําอะไรก็ตาม อยางมีประสิทธิผล (Knowledge is the capacity for
effective actions
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับ Best Practice
Good Practice เปนคําที่มีความหมายคอนขางกวาง ใชในความหมายเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แตยังไมมีหลักฐานแนชัด หรือแสดงความถูกตองอยางชัดเจน
จะตองใชขอมูลเชิงประจักษมายืนยันผลงาน และมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับ Good Practice คือ
·

เปนขอเสนอแนะ คําแนะนํา แนวทาง

·

การปฏิบัติงานที่อยูบนพืน้ ฐานของความสําเร็จของงาน

·

เปนเรื่องเกี่ยวกับ "Why" และ "What"

·

เปนความคาดหวังของการปฏิบัติงานโดยทั่ว ๆ ไป

Innovative Practice หมายถึง จุดเนนและแนวทางการทํางานทีน่ าสนใจ แตขณะนี้
ยังไมมีตัวชีว้ ัดใดจะบอกความสําเร็จได
Best Practice กับทฤษฎีการเรียนรูข อง Thorndike
Edward Lee Thorndike (พ.ศ. 2417-2492) เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันผูคนพบทฤษฎี
ความตอเนื่อง (Connectionism) ทฤษฎีนี้ มีความเชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการลองผิดลองถูก
เชน เมื่อใหผูเรียนทํากิจกรรมอะไรอยางหนึ่งซึ่งไมมีความรูในเรื่องนั้นมากอน ผูเรียนจะทําแบบลอง
ผิดลองถูก เพื่อเลือกที่จริง ทิ้งที่เท็จ จนกระทั่งจับไดวา ควรทําอยางไร จึงจะถูกตองและรวดเร็ว ก็
จะเลือกทําดวยวิธีนั้นในครั้งตอไป
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นั่นคือ ผูเรียนไดสราง Best Practice ในการทํางานของตนเอง ซึ่ง Best Practice ของ
ผูเรียนแตละคน อาจจะเหมือนหรือไมเหมือนกันก็ได เพราะเปนขอสรุปวิธีการทํางานที่ตา งคนตาง
คนพบตามแนวทางของตนเอง เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน จึงจะรูวา วิธีการของใครดีที่สุด
Best Practice กับการตรัสรูของพระพุทธเจา
พระพุทธเจาเปนศาสดาที่แตกตางจากศาสดาของศาสนาอื่น กลาวคือ มิไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจาดวยเทวโองการ ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสวรรคที่ดลบันดาลประทานให แตทรงตรัสรู
ดวยวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) แลวสรุปผลการปฏิบัติ เปน Best
Practice (วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ) อันไดแก ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ในพระพุทธศาสนา
ทรงใชเวลานาน 6 ป ในการจัดการความรู กอนที่จะสรุปเปน Best Practice โดยมีวิธีการตางๆ
ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น (Share & Learn) โดยสมัครเขาศึกษาธรรมในสํานักของ
อาฬารดาบส และอุทกดาบส จนสําเร็จสมาบัติ 7-8 ซึ่งเปนสมาธิขนั้ สูงสุด ทรงมีวจิ ารณญาณวา
วิธีการดังกลาว ยังมิใชหนทางดับทุกขไดอยางสิน้ เชิง (ไมใช Best Practice)
2. การปฏิบัติแบบลองผิดลองถูกดวยตนเองตามความเชื่อของคนในยุคนั้น คือการบําเพ็ญ
ทุกรกิริยา ดวยการทรมานตนเอง ใหไดรับความลําบากมากที่สุด เพื่อเปนการชดใชกรรมใหหมด
และขอใหเทพยดาประทานพรให ทรงทรมานตนเองถึงขั้นอุกฤษฎ ดวยการอดอาหารจนเกือบ
สิ้นพระชนม แตก็ไมพบหนทางแหงการดับทุกข
3. การสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ทบทวนสิ่งที่ไดปฏิบัติไปแลว เปน Best Practice
โดยปรียบเทียบกับพิณ 3 สาย คือ สายหยอน สายตึง และสายกลาง ดังนี้
3.1 สายหยอน (กามสุขัลลิกานุโยค) คือ การแสวงหาความสุขดวยการบริโภค
กาม ลุมหลงในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตามแบบคนทั่วไป ทรงพบวา ไมใชหนทางแหงการดับ
ทุกข เพราะทรงใชชีวิตตามแนวทางนี้มาแลว เมื่อครั้งเปนเจาชาย
3.2 สายตึง (อัตตกิลมถานุโยค) คือ การทรมานตนใหไดรับความลําบาก ก็ทรงทํา
มาแลวแตก็ไมพนทุกข
3.3 สายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ การปฏิบัติตามมรรคมีองค 8 ไมตึงหรือ
หยอนจนเกินไป
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ภายหลังที่พระองคไดจัดการความรูแลว ทรงยินดีในทางสายกลาง และทรงเลือกปฏิบัติ
ตามวิธีการนี้ ทําใหตรัสรู (อริยสัจ 4 ) เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และทรงประกาศพระศาสนาให
มัชฌิมาปฏิปทาหรือ ทางสายกลาง เปน Best Practice ที่พุทธศาสนิกชน ควรนําไปปฏิบัติ
ดังปรากฎในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนาที่ทรงแสดงแกปญจวัคคีย
ดวยพระปญญาธิคุณอันเปนผลมาจากการจัดการความรูในครั้งนั้น ทําใหคนรุนหลังใน
กาลตอมาได วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) เปน เอกายโน มค.โค (ทางสายเอก) โดยไมตอง
เสียเวลาลองผิดลองถูกเหมือนกับพระองค
Best Practice ในหนวยงาน
การทําใหเกิด Best Practice สามารถทําใหเกิดขึ้นไดหลายชองทาง
1. เกิดจากบุคคล อันมาจากการเรียนรูหรือประสบการณ เปาหมายของหนวยงานที่
คาดหวังความสําเร็จ ผูปฏิบตั ิงานเรียนรูจากการปฏิบัติ ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาการทํางาน
เสนอแนะวิธกี ารทํางาน อาจเกิดแนวคิด การรับรูจากขอแนะนําของผูบ ริหาร วิทยากร เพื่อน
รวมงาน หนวยงานอืน่ และผูรับบริการ กอใหเกิดการสรางสรรควิธีการใหมหรือวิธีการที่ดีกวา
2. เกิดจากปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ความกดดัน
ของผูรับบริการ การแขงขัน การขับเคลื่อนนโยบายขององคกร ภาวะขอจํากัดของทรัพยากร
ภาวะวิกฤติทําใหมีการแสวงหาแนวทาง กระบวนการ วิธกี ารที่ดีกวา เพือ่ ใหไดผลสําเร็จสูงสุด
3. เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา คนหาวิธกี ารใหม สรางความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ เสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร
คุณลักษณะงานของ Best Practice
การวินิจฉัย Best Practice เปนพลังที่ชวยกันยกระดับความคิด สามารถมีมุมมองที่
แตกตาง หลากหลาย ยอมรับมุมมองที่แตกตางจากมุมมองของตนไดดีขึ้น มีประเด็นในการ
พิจารณาเปนสังเขปดังนี้
1. เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจโดยตรงของหนวยงาน
2. สนองตอนโยบายการแกปญหา การพัฒนา ประสิทธิภาพของหนวยงาน
3. ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลาการทํางาน
4. ลดทรัพยากร ลดคาใชจา ย
5. การนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการทํางาน
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6. วิธีการริเริ่มสรางสรรคขึ้นมาใหม หรือประยุกตขึ้นใหม
7. สามารถทําแผนผังเชิงเปรียบวิธีการเกาและใหม และสิ่งทีเ่ ปนวิธีใหมจะให
ประโยชนอะไรที่ดีกวาวิธีเกา
8. อํานวยความสะดวกในการใช
9. วางระบบในการใหบริการ และมีชองทางทีห่ ลากหลายในการใหบริการดังกลาว
10. สามารถเทียบเคียงวิธีการทํางานลักษณะเดียวกันกับหนวยงานอืน่ ได
11. ผลผลิต/ความสําเร็จเพิม่ ขึ้น
12. ความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือผูม ีสวนไดสวนเสีย
13. สามารถนําไปใชเปนมาตรฐานการทํางานตอไปไดยั่งยืนพอสมควร
14. การพัฒนาปรับปรุงตอไป
การดําเนินงาน Best Practice
หนวยงานสามารถจะดําเนินการไดหลายกระบวนการ เชน ตามแนวทางวงจรเดมมิ่ง
(Demming Circle) ซึ่งประกอบดวย
P : การวางแผน
D : การปฏิบัติ
C : การตรวจสอบประเมินผล
A : การปรับปรุงพัฒนา กําหนดกิจกรรมใหม และอาจนําเทคนิคตาง ๆ ที่สามารถเลือกมาใช
ใหเหมาะสมกับบริบทงานของหนวยงาน เชน CQI (Continuous Quality Improvement) ,
RCA (Root Cause Analysis), FMEA (Failure Mode Evaluation Analysis) อื่น ๆ มาชวยใน
การดําเนินงานจนเกิด Best Practice สามารถสรุปเปนลําดับขั้นดังนี้
1. การคนหา Best Practice (BP)
การคนหา Best Practice (BP) เพื่อดูสิ่งที่เราคิดวา เจอแลว ใชแลว และคิดวาเปน Best
Practice (BP) ของเรา จริงๆ แลว ใช หรือ ไม มีสิ่งที่ชวยในการคนหางายๆ ดังนี้
►การวิเคราะหบริบท ความคาดหวังของหนวยงาน/สังคม/ผูมีสวนไดเสีย
►พิจารณาวา PDCA ไดครบวงจรหรือยัง
►ขั้นตอนนัน้ เปน “นวัตกรรม” หรือไม
►ตั้งคําถามวานวัตกรรมนัน้
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►คืออะไร What
►ทําอยางไร How
►ทําเพื่ออะไร Why
►วิเคราะหปจจัยที่สาํ เร็จและบทเรียนที่ไดเรียนรู
2. เกณฑพิจารณา Best Practice (BP)
การพิจารณาวาสิง่ ที่ผเู ขียน คิดวาเปน Best Practice (BP) นั้น ผูอานมีเกณฑงายๆ ในการ
พิจารณาวาเปน Best Practice (BP) หรือไม ดังนี้
1. สอดคลองกับ “ความคาดหวัง” ของหนวยงาน/โรงเรียน/ชุมชน/ผูปกครอง/ผูเกี่ยวของ
2. มี PDCA จนเห็นแนวโนมของตัวชี้วัด
3. ผูเขียนบอกเลาไดวา “ทําอะไร What” “ทําอยางไร How” “ทําไมจึงทํา “Why”
4. ผลลัพธเปนไป/สอดคลอง/สะทอนตามมาตรฐานหรือขอกําหนด
5. เปนสิ่งที่ “ปฏิบัติไดจริงและเห็นผลแลว” ไมใชแนวคิด หรือ ทฤษฎี
3. การเขียน Best Practice (BP)
การเขียน Best Practice (BP) อาจเขียนในรูปแบบ/องคประกอบ ดังนี้
1. ขอมูลทัว่ ไป
2. ผลงาน/ระบบงานทีเ่ ปน Best Practice (BP) (ดีอยางไร How) ซึ่งอาจเขียนโดยการ
แยกเปน 2 สวน คือ
2.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือ Flow (แผนภูม)ิ ของระบบงานทีท่ ํา
2.2 วิธกี ารและนวัตกรรมที่เปน Best Practice (BP)
หรือ อาจเขียนบอกเลาขั้นตอนการดําเนินงานจนสําเร็จเปนผลงานที่ดีเลิศเปนความเรียงก็ได
3. ปจจัยเกื้อหนุน (ดีเพราะอะไร What) หรือปจจัยแหงความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ และ
บทเรียนที่ไดรับ
4. ผลการดําเนินงาน (ดีแคไหน Why) ซึ่งอาจจะเอาไวในหัวขอที่ 2 ก็ได ทัง้ นี้ ควรเนน
ตัวชี้วัดสําคัญตางๆ ที่แสดงใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใชแผนภูมิหรือกราฟ แสดงให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานจนเกิดผลสําเร็จ และอาจมีแผนงานในอนาคตดวยก็ได
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Best Practice กับองคกรแหงการเรียนรู
David Garvin (อางถึงในบุญดี บุญญากิจ และคณะ 2547 : 26) กลาววา การจัดการ
ความรูเปนเรื่องสําคัญทีท่ ําใหเกิดการเรียนรู และประยุกตใชความรู รวมทั้งแปลงความรูของคนไป
เปนความรูขององคกร การจะเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น จะตองมีทกั ษะใน 5 ดาน ไดแก
1. การแกปญหาอยางเปนระบบ
2. การทดลองศึกษาหาแนวทางใหมๆ
3. การเรียนรูจากประสบการณในอดีต
4. การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของคนอื่น
5. การถายทอดความรูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร
จะเห็นวา Best Practice เปนสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะเปน 1 ใน 5 ของทักษะในองคกรแหงการ
เรียนรู
Best Practice กับการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา
ตามหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมพั ฒ นาผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ของสถาบั น พั ฒ นาผู บ ริ ห าร
การศึกษากําหนดใหผูเขารับการอบรมตองฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษาตนแบบ เพื่อศึกษา Best
Practice ของสถานศึกษานั้น วามีวิธีการบริหารงานอยางไร จึงประสบความสําเร็จ แลวจัดทํา
เปนเอกสารการสัมมนา เพื่อนําเสนอในหองอบรม เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ทําใหไดแนวทาง
ปฏิบัติที่จะนําไปใชบริหารโรงเรียนของตน ไมตองบริหารแบบลองผิดลองถูก ตัวอยาง ที่ประเทศ
นิวซีแลนด ผูบริหารสถานศึกษาที่มีชื่อแหงหนึ่ง คือ Rutherford College พบวา ในการคัดเลือก
บุค คล เพื่ อ แต ง ตั้ ง ใหเ ป น ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาของนิ ว ซี แ ลนด จะใหบุ ค คลนั้ น นํ า เสนอ Best
Practice ดานการบริหารของตนเอง ใหคณะกรรมการใชประกอบการพิจารณาวา มีคุณสมบัติ
เหมาะสมหรือไม
Best Practice เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
การจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ควรจะเริ่มตนจากการคนหา รวบรวม
Best Practice ดานการสอนในกลุมสาระตางๆ จากครูที่มีความเชี่ยวชาญ เชน ครูแหงชาติ ครู
ตนแบบ ครูแกนนําหรือครูดีเดนในวิชาตางๆ เพื่อใหครูเหลานั้น ไดถายทอดความเชี่ยวชาญไปสูครู
อื่นๆ เพื่อเปนเครือขายแตกสาขาออกไปคลายดาวกระจาย โดยใชฐานความรูและประสบการณ
ของครูที่ประสบความสําเร็จดานการสอน เปนแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาครูใหขยายออกไปอยาง
กวางขวาง
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ตัวอยางเชน การศึกษา เรื่อง Best Practice ของครู สังคม ทองมี ซึ่งเปนครูศิลปศึกษาที่
ประสบความสําเร็จในการสอนวิชาศิลปศึกษา สามารถพัฒนาเด็กใหมีผลงานดานศิลปะ ไดรับ
รางวัลการประกวดผลงานดานศิลปะของเด็กในระดับนานาชาติ มากกวา 3,000 รางวัล
ตัวอยางหัวขอเรื่องที่ควรทํา Best Practice
ในทัศนะของผูเ ขียน หัวขอเรือ่ งที่ควรทํา Best Practice เพื่อพัฒนาการศึกษา นาจะเปน
ดังนี้
1. 10 วิธีการเรียนรูทหี่ นูชอบ
2. สอนอยางไร ใหเด็กเกง
3. 108 วิธี ที่ไมตองตีเด็ก
การเรียนรูว ิธกี ารทํางานแบบ Best Practice ในสถานศึกษา
การทํางานแบบ Best Practice คือ วิธีการทํางานที่เกิดผลงานในลักษณะที่มีผลสัมฤทธิ์
ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ กอใหเกิดความภาคภูมิใจ สถานศึกษาตองหา Best Practice
ดานการเรียนการสอนของครูตนแบบ แลวนํามากําหนดเปนมาตรฐานในการทํางานของครูใน
โรงเรียน จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูตนแบบที่เปน Best Practice กับครูผูสอนคน
อื่นๆ เพื่อพัฒนาใหครูเหลานั้น สามารถจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว
Best Practice กับการพัฒนาแบบกาวกระโดด
วิธีการที่ใชพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่องมีหลายวิธี แตวิธีที่สามารถทําให
องคกรพัฒนาแบบกาวกระโดด (Leap Frog) สามารถยนระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององคกร มีอยูไมกี่วิธี และวิธีการหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง คือ การศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติที่เป นเลิศ หรือ Best
Practice ซึ่งเปนการเรียนรู จากประสบการณของผูที่ประสบ
ความสําเร็จหรือทําไดดีกวาเรา แลวนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาใหดีกวาเดิม เชนเดียวกับ
ประเทศญี่ปุนหลังพายแพสงครางโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนใชนโยบายฟนฟูประเทศแบบกาวกระโดด คือ
เลียนแบบ เพื่อการเรียนรู และเรียนรูเพื่อพัฒนาใหดีกวา หรือ ตองกาวใหทัน แลวแซง ญี่ปุนจึงเปน
ประเทศที่พัฒนาแลวไดอยางรวดเร็วทัดเทียมกับยุโรป และอเมริกา ทั้งที่เปนประเทศแพสงคราม
เพราะไดศึกษา Best Practice ดานอุตสาหกรรมของประเทศที่เจริญแลวในยุโรป และอเมริกา
ทําใหสินคาอุตสาหกรรมของญี่ปุนเปนที่ยอมรับของทั่วโลก
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Best Practice กับการจัดการความรูทเี่ ปน Tacit Knowledge
การจั ดการความรู จะบรรลุ เ ปา หมายได ต อ งทํ า ให Best
Practice ที่เ ปน Tacit
Knowledge ซึ่งอยูในตัวคน ใหกลายเปน Explicit Knowledge หรือความรูที่ปรากฏใหเห็นชัดแจง
เชน เอกสารรายงาน คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูอื่นไดนําไปใชพัฒนางานแบบตอยอดความรู
และสามารถจัดเก็บ Best Practice นั้น ไวในคลังความรูขององคกร ไมใหความรูนั้นหายไปกับ
บุคคล เมื่อบุคคลนั้น ออกจากหนวยงานแลว
ประพนธ ผาสุขยืด (2547 : 48) ไดกลาววา จากประสบการณทํางานที่ผานมา มีสิ่งดีๆ
เกิดขึ้นมากมายภายในองคกรของเรา มีสิ่งที่เรียกวา Best Practice เกิดขึ้นในองคกร แตคนใน
องค ก รเองกั บ ไม รู ผ ล ก็ คื อ เวลาจะทํ า อะไร ก็ ต อ งเริ่ ม ต น กั น ใหม ห มดทั้ ง ๆ ที่ ห ลายเรื่ อ งไม
จําเปนตองเริ่มจากศูนยเสมอไป เพราะสามารถเรียนรูไดจากสิ่งที่มีอยูแลวภายในองคกรของเรา ซึง่
อาจจะหมายถึงจากหนวยงานขางเคียงก็ได
ผูบริหารตองสงเสริมใหมกี ารพัฒนา Best Practice ดานการจัดการเรียนการสอน ใหได
วิธีการที่ดีกวาเดิมยิ่งๆ ขึ้นไป เปนวงจรทีก่ าวหนาอยางไมสิ้นสุด และนํา Best Practice นัน้ เขียน
เปนเอกสาร หรือเผยแพรใน Intranet หรือ Website ของสถานศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกให
ครูไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จนเกิดเปน CoP (Community of Practice) หรือชุมชน
นักปฏิบัติ เพือ่ ใหการนําเสนอเรื่อง Best Practice ในบทนี้ไมยาวเกินไป จึงขอยุติไวเพียงเทานี้
กอน และโปรดติดตามในบทตอไป
สรุป
Best Practice เปนวิธีการทํางานที่ดที ี่สดุ ในแตละเรื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในทุก
หนวยงาน จากหลายชองทาง ทั้งตัวผูนาํ ผูรวมงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือภาวะปญหา และการ
ริเริ่มสรางสรรค พัฒนาที่มีขนั้ ตอน เมื่อมีวธิ ีการทํางานทีด่ ีตองทําผานการเลาเรื่องทีเ่ ปนการทํางาน
ของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนขามสายงาน ขามหนวยงานโดย
เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุมคน และระดับหนวยงานยอย Best Practice ที่ไดควรมีการบันทึก
เขียนรายงานเพื่อการศึกษาพัฒนา และเผยแพรได ซึ่งจะเกิดประโยชนอยางยิ่ง
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