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ตามท่ี ได 38เขารวมโครงการสงเสริมการนําองคความรูมาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของหนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจัดการความรู
รายบุคคล (Individual KM) 38ซึ่งเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบงกลุม จัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 16 - 17 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร (เทเวศร) 

มีประเด็นสําคัญและขั้นตอน ดังนี ้
รศ.น.ท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ ไดเปนวิทยากรถายทอดความรู “การจัดการ

ความรู” คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด ถือเปนกลยุทธท่ีสําคัญ เพราะการจัดการความรูน้ัน
เปนกลยุทธท่ีเนนการพัฒนาความรู ความสามารถและความเช่ียวชาญ ของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานภายใตกระบวนการการถายทอดองคความรู ท้ังความรูท่ีชัดแจง (Explicit 
Knowledge) และความรูท่ีซอนอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) องคกรจึงตอง
ดําเนินกลยุทธการจัดการความรูท่ีตอเน่ือง เพ่ือผลักดันใหบุคลากรปฏิบัติงานไดสอดรับ
กับทิศทางการดําเนินงานขององคกร ท้ัง ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายและ
กลยุทธ รวมถึงในปจจุบันการจัดการความรู น้ันไดถายทอดลงลึกสูระดับบุคคล  
การจัดการความรูรายบุคคลจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะพัฒนาท้ังองคกรและตัวบุคคลไป 
พรอม ๆ กัน โดยการจัดการใหมีการคนพบ ความรู ความชํานาญท่ีแฝงเรนในตัวคน และ
หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 3 ประการ ไดแก บรรลุ
เปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนา คน และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกร
ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  

หลักสําคัญของการจัดการความรู คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ
ระหวางคน เรียกวา กระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิด
พัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร ในการดําเนินการ
จัดการความรูของบุคคลหรือคนสําคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ท่ีตาง
คนตางทําหนาท่ีในบทบาท ของตนเอง แตตองมีการทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือพัฒนาการทํางานท่ีดีและเหมาะสม มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวาจะทําอยางไรใหองคกรบรรลุเปาหมาย โดยจะ
คัดเลือกวาจะใชเครื่องมืออะไร เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร  

2. การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก 
รักษาความรูเกา  

3. การจัดความรูใหเปนระบบ เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเรียกใชงานไดอยางรวดเร็ว
และถูกตองในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน การปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปน
มาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณและเหมาะสม 

5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก 
โดยใชพวกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือการประชาสมัพันธบน Web board 

มีความรูความเขาใจการจัดการความรู 

เปนสิ่งสําคัญในการสรางองคความรู 

โ ด ย ท่ี ค ว า ม รู มี  2  ป ร ะ เ ภ ท  คื อ  

1) ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit 

 Knowledge)  เปนความรู ท่ี ไดจาก

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  พ ร ส ว ร ร ค ห รื อ 

สัญชาติญาณ  

2) ความรูท่ีชัดแจง (Explicit 

Knowledge) เปนความรู ท่ีสามารถ

รวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ 

เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

ทฤษฎี คูมือตาง ๆ  

การจัดการความรูสามารถใช เปน

เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

 3  ประกา ร  ไ ด แ ก  ไ ด แ ก  บ ร รลุ

เปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการ

พัฒนา คน และบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหง

การเรียนรู  และการนําการจัดการ

ความรู รายบุคคลของตนเองไปใช

สรางสรรคผลงานในการพัฒนาองคกร 

โดยกระบวนการจัดการความรู เปน

กระบวนการท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการ

ของความรู หรือการจัดการความรูท่ีจะ

เ กิด ข้ึนภายในองคกร มี ท้ังหมด 7 

ข้ันตอน  

รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจในการ

จัดการความรูรายบุคคล โดยสราง

แรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูจากการ

แบงปนความรู ท่ีส กัดและเผยแพร

ออกมาเพ่ือนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ  
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6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เชน จัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู และ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ จดัทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคณุภาพ
และนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว 
และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 
7. การเรยีนรู เชน การเรียนรูจากสรางองคความรู การนําความรูไปใชใหเกิดการ
เรียนรูและประสบการณใหมๆ  และนําความรูท่ีไดไปหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง 
       ร.ศ.ดร. อภิญญา แดงจํารูญ วิทยากรทานท่ี 2 กลาวถึงรูปแบบการสรางแรง
บันดาลใจการจัดการความรูรายบุคคล การสรางแรงจูงใจใหบุคคลเกิดความตองการ
ในการแบงบันและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันดวยความเต็มใจ การแบงปนความรู
เ กิดจากความรูจากตัวผูรูบวกกับแรงกระตุนใหเกิดการแบงปนความรู  และ
ความสามารถในการถายทอดความรูของผูรู ในการถอดเอาความรูออกจากตัวผูรู
ออกมาใหไดถึงจะเกิดการแบงปนความรู เมื่อเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนรูกันแลว การ
สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเขาถึงความรูท่ีสกัดออกมา และพรอมท่ีจะเผยแพรกระจาย
ความรูจึงจะทําใหเกิดการเขาถึงความรูได การเขาถึงความรูจึงเก่ียวของกับการ
จัดการไมวาจะเปนเรื่องของเอกสารเรื่องของเว็บไซต การสรางชองทางท่ีสามารถให
เผยแพรออกไปไดกับบุคลากรท้ังองคกร เมื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลเขาถึงความรูแลว 
สิ่งตอไปท่ีจะตองสรางเขาถึงอยางเดียวคงไมพอ ตองจูงใจใหเขาเรียนรูจากความรูท่ีมี
การสกัดและมีการเผยแพรแลว ตองมีการเขาถึงความรู พอเขาถึงความรูไดแลวก็มี
การสรางแรงจูงใจเพ่ือการเรียนรูข้ึนอยูกับความพรอมของตัวผูเรียนดวย เราจะสราง
แรงจูงใจใหเกิดการเรียนรู เมื่อมีการเรียนรูแลวก็จะมีการนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน นําเอาความสามารถไปใชงานใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ร.ศ.ศยามล อินสะอาด วิทยากรทานท่ี 3 กลาวถึง ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice - CoP) คือ กลุมของคนซึ่งนํามาแลกเปลี่ยนความรู 
ปญหา หรือความสนใจในหัวขอใดหัวขอหน่ึง และเรียนรูวิธีการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติ
หรือทําใหดีข้ึนกวาเดมิ เปนการแลกเปลีย่น และสรางทักษะ สรางความรู และความ
เช่ียวชาญใหเกิดข้ึนในกลุม วิธีปฏบัิติท่ีดีท่ีสุด (Best practices) จึงกลายเปนสิ่ง
สําคัญ เน่ืองจากทุกวันน้ี องคกร กลุมทํางาน ทีมงาน และแมแตตัวบุคคลเอง ตอง
ทํางานรวมกันในแนวทางใหม ความรวมมือขามองคกรจึงเปนสิ่งสําคัญ  
ชุมชนนกัปฏิบัติมีองคประกอบ ดังนี้ 
  - หัวขอความรู (Domain) เปนหวัขอท่ีกําหนดข้ึนจากคนในกลุมท่ีสนใจในเรื่อง
เดียวกัน หัวขอความรูจึงไมไดจําเปนตองใชความเช่ียวชาญจากคนนอกกลุมหรือ
ชุมชน เปนสิ่งท่ีมีคุณคามากกวาในการท่ีจะรวบรวมศักยภาพหรือการเรยีนรูซึ่งกัน
และกันในกลุม 
 - ชุมชน (Community) ในการรวมกันเปนกลุมน้ันภายใตความสนใจหัวขอเดียวกัน 
สมาชิกในกลุมจะตองมีความสัมพันธกันในการรวมกิจกรรมและอภปิราย ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และแบงปนสารสนเทศ ซึ่งเปนเรื่องจําเปนสําหรับชุมชนนักปฏิบัต ิ
แนวปฏิบัติ (Practice) สมาชิกในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ ลวนแตเปนนักปฏิบัติ จึงตอง
พัฒนาในเรื่องการบันทึกประเด็นท่ีแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกันไว ท้ังจากประสบการณ 
การเลาเรื่อง เครื่องมือตาง ๆ วิธีการแกปญหา สังเคราะห จัดเก็บและถายทอดโดย
ชุมชน 

 นํามาซึ่งกลุมคนท่ีมีความรูแลกเปลี่ยน

ปญหา หรือความสนใจในหัวขอใด

หัวขอหน่ึง และเรียนรูวิธีการเพ่ือให

สามารถปฏิบัติหรือทําใหดีข้ึนกวาเดิม 

เปนการแลกเปลี่ยน และสรางทักษะ 

สรางความรู และความเช่ียวชาญให

เกิดข้ึนในกลุม เกิดเปนชุมชนนักปฏิบัติ 

รวมถึงสามารถจัดทําแผนการจัดการ

ความรูรายบุคคล เพ่ือใชสรางสรรค

ผลงานในการพัฒนาองคกรและพัฒนา

เปนผลงานเพ่ือความกาวหนาในสาย

อาชีพของตนเอง 




