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มหาวิทยาลยัแม่โจเ้ชียงใหม่ 

          

 เม่ือเร็วๆ น้ี  ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมโครงการกา้วแรกการจดัการความรู้ ( KM the 

1 day )  ท่ีหอ้งประชุมนรสิงห์ อาคารวิทยาลยับริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี ผศ.ดร.

ปฏิภาณ  สุทธิกลุบุตร และ อาจารย ์ ดร.ทิพยสุ์ดา  ตั้งตระกลู เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากร

จากหน่วยงานคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรมคร้ังน้ี 

ประมาณ 50 คน 

                

 ค าวา่ “การจดัการความรู้ หรือ KM (Knowledge  Management)” ไม่ไดน้บัวา่เป็นค า

แปลกใหม่แต่เป็นค าท่ีหลายๆ ท่าน แมก้ระทัง่ตวัผูเ้ขียนเองกเ็คยไดย้นิ ไดฟั้ง ค าน้ีมานาน



พอสมควร ทวา่...ในความรู้สึกของหลายๆ คน  อาจจะยงัไม่มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้จึงเป็น

ท่ีมาท่ีไปใหใ้ครต่อใครแสวงหาการเขา้ร่วมกิจกรรม KM เพ่ือท่ีจะไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนยิง่ข้ึน 

            สาเหตุท่ีหน่วยงานหลากหลายองคก์ร จ าเป็นตอ้งมีการท า KM หรือจดัการความรู้นั้น 

กค็งจะประสบกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ไม่วา่จะเป็นการลาออกของ

บุคลากรท่ีตอ้งออกจากงานเม่ือเกษียณอายหุรือจะเน่ืองดว้ยสาเหตุอนัใดกต็าม รวมไปถึงการ

มีปัญหาท่ีเก่ียวกบังานท่ีท าแต่ไม่ทราบวา่จะหนัหนา้ไปพ่ึงพาหรือสอบถามจากใคร บางกรณี

อาจจะเป็นคนใหม่ท่ีเขา้ไปท างานแลว้ประสบกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยปัญหานั้นกเ็ป็นปัญหา

คลา้ยกบัท่ีคนเก่าเคยเจอะเจอมาแลว้  ตลอดจนการมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีมากมายแต่ไม่

สามารถจะน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี  ลว้นแลว้แต่เป็นสาเหตุท่ี

ท าใหต้อ้งมีการจดัการความรู้หรือการจดัท า KM เกิดข้ึนทั้งส้ิน 

                

 การจดัการความรู้(Knowledge  Management : KM ) หมายถึงการรวบรวมองคค์วามรู้

ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบเพ่ือให้



ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 

 นบัไดว้า่  การจดัการความรู้หรือท า KM นั้น เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมใหก้ารท างานมี

ระบบท่ีดีและส่งผลใหง้านท่ีท ามีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

รูปแบบของความรู้ จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

     * ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน ( Tacit  knowledge ) เป็นความรู้จากประสบการณ์  การเรียนรู้  

พรสวรรค ์หรือสญัชาตญาณของแต่ละบุคคลซ่ึงส่ือสารหรือถ่ายทอดไดย้าก จ าเป็นตอ้งอาศยั

กระบวนการต่างๆ เปล่ียนใหเ้ป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ ซ่ึงสามารถแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนกนัได ้

เช่น ทกัษะในการท างาน  งานฝีมือ  การคิดเชิงวิเคราะห์ 

                     

    * ความรู้ท่ีชดัแจง้ ( Explicit  knowledge ) เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวม

และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได ้เช่น การบนัทึก  ทฤษฎี  แนวปฏิบติั  คู่มือต่างๆ ซ่ึง

ง่ายต่อการน าไปใช ้



 เม่ือน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปจดัใหเ้ขา้กบัระบบของกระบวนการจดัการความรู้ กส็ามารถท า

ไดต้ามกระบวนการใน 7 ขั้นตอน คือ 

 1.การบ่งช้ีความรู้ ( Knowledge Identification ) เป็นการพิจารณาวา่องคก์รมี

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเราจ าเป็นตอ้งใช้

อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 

               

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ ( Knowledge Creation  and Acquisition ) เช่น การ

สร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก  รักษาความรู้เก่า  ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 

3.การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ ( Knowledge Organization ) เป็นการวางโครงสร้าง

ความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเกบ็ความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต 

4.การประมวลและกลัน่กรองความรู้ ( Knowledge Codification and Refinement ) 

เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 



5.การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge Access ) เป็นการท าใหผู้ใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้ท่ี

ตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) , Web board , บอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 

6.การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ ( Knowledge Sharing ) ท าไดห้ลายวิธีการ ซ่ึงถา้

หากเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ ( Explicit  หรือ Codified Knowledge ) อาจจดัท าเป็นเอกสาร , 

ฐานความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือถา้หากเป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัคน ( Tacit 

Knowledge ) กส็ามารถจดัท าเป็นระบบ , ทีมขา้มสายงาน , กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและ

นวตักรรม , ชุมชนแห่งการเรียนรู้ , ระบบพ่ีเล้ียง , การสบัเปล่ียนงาน , การยมืตวั , เวที

แลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

 

7.การเรียนรู้ ( Learning ) ควรท าใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบ

การเรียนรู้จากสร้างองคค์วามรู้  การน าความรู้ไปใช ้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่

และหมุนเวียนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 



ส าหรับการจดัการความรู้หรือท า KM นั้น จะส่งผลใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานไดรั้บ

ประโยชน์ในหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น 

- ผลสมัฤทธ์ิของงาน ท่ีจะดีข้ึนหรือไดน้วตักรรมใหม่ๆ 

- บุคลากร เกิดการเรียนรู้  มีการพฒันาตนเอง  เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้   มี

วฒันธรรมการท างานเป็นหมู่คณะ  เกิดความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน 

- องคค์วามรู้ขององคก์ร  มีการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ  เป็นคลงัความรู้ท่ีสัง่สมและ

พร้อมใชง้าน 

- องคก์ร  มีสภาพเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  มีคุณภาพสามารถแข่งขนักบัองคก์ร

อ่ืนได ้

 

ซ่ึงเร่ืองราวหรือหวัขอ้การท า KM ไม่จ าเป็นตอ้งท าเร่ืองใหม่ในทุกปี องคก์รหรือ 

หน่วยงานต่างๆ สามารถท า KM โดยอาจใชห้วัขอ้เดิมกไ็ด ้เพ่ือจะไดป้รับปรุงพฒันา KM 

ขององคก์รใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ส่ิงส าคญัตอ้งมองประเดน็การท า KM ใหช้ดัเจนก่อนวา่มี

จุดมุ่งหมายท าเพ่ืออะไร ท าแลว้ตอ้งเกิดประสิทธิผลน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง สามารถช่วย



ใหก้ารท างานขององคก์รด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ไม่ติดขดั องคก์รมีความกา้วหนา้โดย

สามารถเห็นผลไดใ้นเชิงประจกัษ ์ 

 หากหน่วยงานหรือองคก์รใด สามารถจดัการความรู้โดยด าเนินตามกระบวนการ 7 

ขั้นตอน ตามท่ีกล่าวมาน้ีได ้ แน่นอนวา่ ...หน่วยงานหรือองคก์รนั้นๆ ยอ่มประสบ

ความส าเร็จในการจดัท า KM อยา่งแทจ้ริง 

       

ป.ล. (ปัจฉิมลขิติ) 

       “ การเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน โครงการ KM the 1 day คร้ังนี ้นอกจากจะได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการจัดการความรู้(Knowledge  Management) อย่าง

ถกูต้อง ชัดเจน สามารถน าไปประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าท่ีท่ีปฏิบติัได้แล้ว 

ส่ิงท่ีได้รับย่ิงกว่าน้ัน  คือ..มิตรภาพอันงดงามท่ีก่อเกิดขึน้มาระหว่างบคุลากรท่ีเข้ามารับการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน   ขอบคุณท่านวิทยากรและเพ่ือนๆ ทุกท่านด้วยค่ะ...- ผู้เขียน-.....” 


