นักทรัพยากรบุคคลกับการจัดการความรู
ศิวพร ภมรประวัติ นักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลก จนมาถึงสังคมเศรษฐกิจฐานความรูในปจจุบนั
ซึ่งมีภาวะการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น ความกาวหนาอยางรวดเร็วในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
และกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม ทําใหองคกรตางๆ ตองปรับตัวอยาง
เร ง ด ว นให เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู (Learning Organization) เพื่ อ ให อ ยู ร อดและมี ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน ต องเรีย นรู ใ หเร็ วกว าคูแขง เรีย นรูใ หสัมพันธกับการทํางานและ
สามารถปฏิบัติงานไดดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจะเปนองคกรแหงการเรียนรูไดจะตอง
ใหความสําคัญและลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร เนื่องจากองคกรจะเรียนรูไ ดผา น
การเรียนรูของบุคลากรในองคกร และขับเคลื่อนดวยคนที่มีความรู (Knowledge Workers)
การเรี ย นรู เป น กรอบแนวความคิด หนึ่ งของการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย การเรี ย นรู ที่
แตกตางกันมิใชทําใหเกิดเพียงแคความรู และทักษะในการทํางานเทานั้น แตการเรียนรูยังสงผลให
เกิด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและการเปลี่ย นแปลงด า นจิ ต ใจตามประสบการณ ที่ไ ด รั บมา
นักทรัพยากรบุคคลจําเปนที่จะตองเขาใจธรรมชาติของการเรียนรู เขาใจหลักการเรียนรูของผูใหญ
วัยทํางาน ซึ่งแตกตางจากการเรียนรูของเด็ก ผูใหญจะเรียนรูตามตวามตองการของตนเอง ไมชอบ
การบังคับ เรียนรูเพื่อมุงนําไปสูการปฏิบัติจริง มากกวาการเรียนรูทฤษฎี ผูใหญมีประสบการณ
การทํางาน ดังนั้น การพัฒนาการเรียนรูของผูใหญวัยทํางานจึงตองเชื่อมโยงการเรียนรูกับวิธีการ
ปฏิบัติงานตามประสบการณที่ไดรับมา และชี้ใหเห็นถึงปญหาหรือแนวทางที่ผูใหญจะเรียนรู คิด
หรื อวิ เคราะห ได เ องจนเกิ ด การยอมรั บ มากกว าการสอน โดยจะต องใชเทคนิ ค และวิ ธี ก ารที่
หลากหลายในการพัฒ นา เชน การสรางศูนย การเรีย นรู (Knowledge Center) หรื อคลังความรู
(Knowledge Asset) เพื่อเปนชองทางหรือแหลงการเรียนรูในสถานที่ทํางานที่สะดวกและงายตอ
การเรียนรูใหผูใหญไดศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของตนเอง การใหมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความคิดเห็นและประสบการณรวมกัน การเรียนรูจากประสบการณตรง การเรียนรูจ ากการ
สังเกตุและการนําเสนอความเห็นในมุมมองที่แตกตางกันไป การเรียนรูในขณะทํางาน (On the job
training) การฝกงาน การทดลองปฏิบัติงาน การปฏิบัติหนาที่แทน ฯลฯ นักทรัพยากรบุคคลตอง
สามารถกําหนดแนวทางและเครื่องมือที่จะนํามาใชเพื่อการสรางและถายโยงการเรียนรู (Transfer of
learning) ให เกิ ด ขึ้น และกํ าหนดกลยุ ทธ ก ารเรี ย นรู ที่เ หมาะสมกั บ วั ย ของผู ใ หญ การพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลจึงมิใชแคการแสวงหาความรูจากการฝกอบรมและการศึกษาเทานั้น การเรียนรูใน
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สถานที่ทํางาน (Workplace Learning) ถือไดวาเปนการเรียนรูที่สําคัญที่เชื่อมโยงกับชีวิตการทํางาน
มากที่สุด และตองจัดใหมีการพัฒนาการเรียนรูในสถานที่ทํางานใหเปนระบบ
การพัฒนาการเรียนรูในสถานที่ทํางานใหเปนระบบควรเริ่มตนจากการพัฒนาระบบการ
จัดการความรูในองคกร (Knowledge Management) หรือที่เรียกกันยอๆวา KM ซึ่งหมายถึง การ
รวบรวมความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวคนหรือเอกสารมาประมวล กลั่นกรอง
และพัฒนาเปนองคความรู และมีก ารถายทอดและแลกเปลี่ย น แบงปน ความรู อย างเปน ระบบ
เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
การเรียนรูในสถานที่ทํางานตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายภายในองคกร ทั้งจากผูบริหารซึ่ง
เปนผูกําหนดทิศทางและนโยบายการบริหาร รวมทั้งหัวหนาหนวยงานทุกระดับซึ่งเปนผูใกลชิด
และมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการสอนงาน การ
เปน พี่เ ลี้ย ง ให คํา ปรึ ก ษาแนะนํ าในการปฏิ บัติ งาน การมอบหมายงาน การติ ด ตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนรวมมือกับหนวยงานที่
รับผิดชอบดานการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารภายในองคกรอยางใกลชิด เนื่องจากที่มาของ
ความรู จะมีวิวัฒนาการเริ่มมาจากขอมูล (Data) มาผานกระบวนการประมวลผลจนเปนสารสนเทศ
(Information) และเมื่อมีการขัดเกลาและเลือกใชสารสนเทศ โดยมีการจัดระบบความคิดจึงเกิดเปน
ความรู (Knowledge) ซึ่ ง หากสามารถนํ า ความรู ต า งๆมาบู ร ณาการเข า ด ว ยกั น เพื่ อ ใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชน ต อการทํางาน จะทํา ให เกิด ความเฉลี ย วฉลาด (Wisdom) และนํ าไปสู เชาว ป ญ ญา
(Intelligence) ซึ่งเปนผลจากการปรับแตงและจดจําความเฉลียวฉลาดตางๆ ซึ่งกอใหเกิดความคิดที่
ฉับไว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพจะชวยสนับสนุนการ
จัด การความรู ในองคกรใหมีความสะดวกรวดเร็ว และเปนปจ จุบันยิ่ งขึ้น นอกจากนั้ น ยั งต อง
ประสานเครือขายความรวมมือทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกทั้งจากภาครัฐและเอกชน ใน
อันที่จะมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางกันดวย
การจั ด การความรู เปนกระบวนการจั ดการความรู ใ นสถานที่ทํางาน ซึ่งเปนเครื่ องมือที่
สํา คั ญ ในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เกิ ด การพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องคนในองค ก ร โดยให
ความสําคัญทั้งตอความรูที่เห็นชัดแจง (Explicit Knowledge) ซึ่งหมายถึงความรูที่มีการบันทึกไว
เปนลายลักษณอักษร ทั้งในรูปของเอกสาร คูมือ ตํารา หรือบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ และ
ความรูที่มองไมเห็นชัดเจน (Tacit Knowledge) ซึ่งไดแกความรูที่อยูในตัวบุคคล ที่สะสมมาจาก
ความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดรับมา รวมทั้งความคิด ความเชื่อตางๆ การจัดการความรูท งั้
สองรู ปแบบมีวิ ธีการบริ หารจั ดการที่แตกต างกัน การจัด การความรูที่เปน ความรูที่เห็น ชัดแจ ง
(Explicit Knowledge) จะมุงเนนการสรางองคความรูใหเกิดขึ้นในองคกร โดยการจัดเก็บ รวบรวม
ความรู ที่มีอยูใ นองคก รซึ่งกระจัด กระจายอยู ใ นตั ว คนหรื อเอกสารมาประมวล กลั่น กรองและ
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พัฒนาเปนองคความรู และนําไปเผยแพรผานชองทางการสื่อสารภายในองคกรที่บุคลากรสามารถ
เขาถึงและคนคืนความรูไดโดยสะดวก เพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนและตอยอดองคความรูให
เกิดนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสรางสรรคตอไป ในขณะที่การจัดการความรูที่มองไมเห็นชัดเจน
(Tacit Knowledge) จะมุงเนนใหเกิดการถายโยงความรูจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง (Knowledge
Transfer) โดยการจัดใหมีการถายทอด แลกเปลี่ยน และแบงปนความรูกันอยางเปนระบบ
ตัวอยางของการจัดการความรูในรูปแบบที่แตกตางกัน
Explicit Knowledge
1. การจัดเก็บความรู และ
Best Practices ไวในรูปของเอกสาร

Tacit Knowledge
1. การจัดตั้งทีมทํางานขามสายงาน

2. ศูนยความรูกลาง (Knowledge

2. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

3. ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ

3. ระบบพี่เลี้ยง

4. คลังความรู (Knowledge Asset)

4. การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน

Center)

5. เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู
สวนราชการตางๆพึ่งไดเริ่มใหความสําคัญกับการจัดการความรูในองคกรอยางเปนระบบ
นับตั้งแตไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 ที่กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรู ในสวนราชการ
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถ
ประมวลผล ความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา ประยุกตใช ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว
และเหมาะสมกับ สถานการณ รวมทั้ ง ต อ ง สง เสริ มและพัฒ นาความรูค วามสามารถ สรา ง
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี
การเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนตัวชี้วัด
หนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการตางๆ ในมิติที่ 4 ดานการพัฒนา
องคก ร และมีการกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมใหทุกสวนราชการถือ
ปฏิบัติตั้งแตป 2549 เปนตนมา โดยใหทุกสวนราชการมีการวางแผนการจัดการความรูในองคกร
และนําแผนไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ใหสํา นั ก งาน ก.พ.ร. รั บ ทราบ และในป 2551 เปน ต น มา การจั ด การความรู ใ นองคก รเป น
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องคประกอบหนึ่งในหมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ตามเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) หรือ PMQA ซี่ง
เปนตัวชี้วัดหลักในมิติดานการพัฒนาองคกร ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
การดําเนินงานดานการจัดการความรูในระยะเริ่มตน ซึ่งถือวาเปนเรื่องใหมคนในองคกร
ทั้งผูบริหาร ทีมงานจัดการความรู รวมทั้งบุคลากรทุกระดับยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้
ดั ง นั้ น การวางแผนการจั ด การความรู ใ นองค ก ร จึ ง ต อ งนํ า กระบวนการในการบริ ห ารการ
เปลี่ ย นแปลง (Change Management Process) มาใชใ นการวางแผนการดํ าเนิ น งานร ว มกั บ
กระบวนการการจัดการความรู(Knowledge Management Process) ควบคูกันไป โดยขอยกตัวอยาง
กรณีการจัดการความรูของกรมชลประทาน ซึ่งมีการดําเนินงานตามกระบวนการดังกลาว ดังนี้
1. กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย
1.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior
management) กรมชลประทานไดมีการแตงตั้งผูบริหารการจัดการความรู หรือ Chief Knowledge
Officer (CKO) โดยอธิบดีทําหนาที่เปน CKO ด วยตนเอง เพื่อแสดงถึงการมีสวนรว มและการ
สนับสนุนจากผูบริหาร ตลอดจนกระตุนและผลักดันใหทุกหนวยงานภายในองคกรใหความสําคัญ
กับการดําเนินการจัดการความรูของกรม และแตงตั้งทีมงานจัดการความรู (KM Team) เพื่อทํา
หน าที่ใ นการวางแผนการจัด การความรู โดยกําหนดกิจ กรรม/โครงการ เปาหมาย และตั วชี้วั ด
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินงานไวอยางชัดเจนใหสามารถนําไปสู
การปฏิบัติ ไดอยางเปนรู ปธรรม รวมทั้งทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะนํ าการดําเนินงานแก
หน ว ยงานที่เ กี่ย วของ การคัด เลื อกที มงานดั ง กลา วจะคัด เลือ กจากผูที่ มีคุณ สมบั ติ ใ นการเป น
แบบอยางที่ดีในดานการเรียนรู มีภาพลักษณที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทันสมัย กาวทัน
ตามระบบการบริหารงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ย นแปลงไป ดังเชน การคัดเลือกประธานทีมงาน
จัดการความรู ในระยะเริ่มตน คัดเลือกจากขาราชการที่ดํารงตําแหนงวิศวกรใหญที่ปรึกษาวิชาชีพ
เฉพาะดานสํารวจและหรือออกแบบ ระดับ 10 ซึ่งเปนตําแหนงในสายงานหลักของกรมฯ เพื่อทํา
หนาที่ดังกลาว เนื่องจากเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสื่อภาพลักษณดังกลาว อันจะสงผลให
หนวยงานตางๆ และบุคลากรภายในองคกรเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือและศรัทธาในการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดการความรูของกรม นอกจากนั้นยังมีการแตงตั้งทีมงานเครือขายการจัดการความรู
ของสํานัก และกองตางๆ ภายในเพิ่มเติม เพื่อใหมีการติดตอ ประสานงาน และเปนเครือขายการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตางๆ รวมกัน
1.2 การสื่อ สาร (Communication) การดํ าเนิ น การจั ด การความรู ข องกรมมีก าร
ประชาสัมพันธ สื่อสารความคืบหน าในการดําเนินงานอยางต อเนื่องตลอดป เชน การแจ งเวีย น
แผนการจัด การความรูประจําป ทั้งในรู ปของเอกสาร การเผยแพร ใน Website การจัด บอร ด
นิทรรศการ การประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตางๆ ตามแผน โดยการจัดการ
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ประชุม สัมมนา ทางสื่อวารสารกรม และทาง Website เชน โครงการประกวดผลงานสรางสรรค
หรือนวัตกรรมดีเดน โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู เปนตน
1.3 การฝกอบรมและการเรียนรู (Training and Learning) เพื่อใหหนวยงาน
และบุคลากรในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่รับผิดชอบงานดานการจัดการความรูทั้งในระดับ
ทีมงานจัดการความรู และทีมงานเครือขายเกิดความรู ความเขาใจที่ชัดเจนถึงความสําคัญและความ
จําเปนที่จะตองมีก ารจั ดการความรูใ นองคก ร เขาใจความหมายและกระบวนการในการจัด การ
ความรู อันจะสงผลใหเกิดความตระหนักที่จะตองเขามามีสวนรวมในการนําแผนงาน โครงการไปสู
การปฏิบัติใ หเปน รูปธรรม กรมฯไดจัด ใหมีก ารฝก อบรม สัมมนา ดู งาน ดานการจัด การความรู
ใหแกทีมงานทุกระดับเพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว รวมทั้งไดจัดวาระ
ใหมีก ารนํ าเสนอแผนงานและแนวทางการจั ด การความรู ใ นการประชุมผูบริ หารกรม เพื่อให
ผูบริหารได รับทราบ และใหก ารสนับสนุน การดําเนิน งานตามแผนงานดั งกลาว นอกจากนั้ น
สมาชิก ทีมงานจัด การความรู ได เขารว มการประชุมและกิจกรรมตางๆของเครื อขายการจั ดการ
ความรูรวมกับสวนราชการอื่น เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรูการดําเนินงานระหวางกัน เชนกิจกรรมของ
สมาคมการจัดการความรูเพื่อสังคม การประชุม สัมมนาในงานมหกรรมการจัดการความรูแหง
ประเทศไทย เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปดโลกทัศนในการดําเนินงานใหกวางขวางยิ่งขึ้น และสามารถนํา
Best Practice ในดานการจัดการความรูจากเครือขายมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการความรู
ของกรม
1.4 การวัดผล (Measurement) การดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของ
กรมฯ กําหนดใหทีมงานจัดการความรูทําหนาที่ในการออกแบบระบบการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตามแผน และติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเพื่อรายงานผูบริหารทุก
3 เดื อน เพื่อเปนขอมูลยอนกลับใหผูบริหารไดรั บทราบผลสัมฤทธิ์ข องงานเมื่อเปรีย บเทียบกับ
เปาหมาย และสามารถเรงรัด ตลอดจนปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและแกไขปญหา อุปสรรค
ตางๆที่เกิด ขึ้นจากปจจั ย ต างๆ ไดทัน ทว งที เพื่อใหก ารดํ าเนิน งานสําเร็ จลุลว งตามเปาหมายที่
กําหนดไว
1.5 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล (Recognition and Rewards) เพื่อเปน
การเสริมสรางขวัญและกําลังใแกผูที่มีผลงานดานการจัดการความรู กรมฯจัดใหมีการประกวดและ
ยกยองชมเชยหนวยงานที่มีการจัดการความรูดีเดน บุคคลและทีมงานที่มีผลงานสรางสรรคหรือ
นวัตกรรมดีเดน เปนตน
2. กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย
2.1 การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) คณะทํางานจัดการความรูและ
ทีมงานเครือขายจากทุกสํานักและกอง ไดรวมกันพิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของกรม และวิเคราะหวาเพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว เราตองมีความรู
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อะไรบาง และเลือกองคค วามรู ที่เ ห็น ว ามีค วามสําคัญ และจํ าเปน ต อกระบวนการทํางานตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของกรม หรือสามารถนํามาใชในการแกปญหาการดําเนินงานในองคกรมา
ดําเนินการจัดการความรู โดยมีการกําหนดเปาหมายและขอบเขตการจัดการความรูที่จะดําเนินการ
ใหมีความชัด เจน เพื่อจั ด ทําแผนการจั ดการความรู ใ นเรื่ องนั้ นๆ ตอไป ทั้งนี้ โ ดยมีแผนภูมิแนว
ทางการกําหนดเปาหมายและขอบเขตการจัดการความรู ดังนี้

การจัดทําแผน KM
พันธกิจ/วิสัยทัศน

เปาหมาย
1.พัฒนาคนใหมีความรู
2.พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาระบบการจัดการความรูในองคกร

ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ

ความรูที่สําคัญตอองคกร

ปญหา

กระบวนงาน

เลือกขอบเขต KM
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Change Management Process

เลือกเปาหมาย KM

KM Action Plan
กระบวนการจัดการความรู
KM process

2.2 การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) กําหนดรูปแบบกิจกรรม
หรือโครงการเพื่อใหมีการสรางและแสวงหาความรูที่เลือกมาดําเนินการจัดการความรู ไดแก การ
จัดการฝกอบรม การนําบุคคลที่มีความรูและประสบการณที่แตกตางกันเขามาประชุม หรือทํางาน
รวมกันเปนทีมขามสายงาน (Cross Functional Team) หรือจัดการสัมมนาเพื่อระดมสมอง จั ด
เสวนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน
2.3 การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) มีการรวบรวมและจัดเก็บ
ความรู ตามเปาหมายและขอบเขตการจัด การความรูที่กําหนด เชน การแตงตั้งทีมขามสายงาน
(Cross Functional Team) เพื่อรวมกันรวบรวม ความรูทั้งความรูที่เปนความรูที่เห็นชัดแจง (Explicit

7

Knowledge) และความรูที่มองไมเห็นชัดเจน (Tacit Knowledge) มาจัดเก็บใหเปนระบบ ใหสามารถ
คนหาและสงมอบไดอยางถูกตองรวดเร็ว เชน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การทํา Knowledge
File หรื อ Knowledge Directory ทําเนี ย บผูเชี่ย วชาญ Expert Directory หรื อคลังความรู
( Knowledge Asset) ใน Website กรม และการพัฒนาหองสมุดกรมใหเปนแหลงการเรียนรูที่
ทันสมัย รวมทั้งการจัดมุมเรียนรู (Knowledge Corner) ประจําสํานักและกองตางๆ เปนตน
2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)
เพื่อใหมีความมั่นใจวาความรูที่ไดมีการรวบรวมและจัดเก็บเปนความรูที่ถูกตอง ทันสมัยและเปน
ประโยชนตอการนําไปในการนําไปใช หรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง ในการจัดทําคูมือ
ตางๆ จึงกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะทํางานซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือผูที่มีประสบการณสูงในองค
ความรูนั้นๆ ไดตรวจสอบ กลั่นกรองความรูและปรับแกไขใหถูกตองเสียกอนจึงจะนําองคความรู
ดังกลาวไปดผยแพรทางสื่อตางๆของกรมฯ
2.5 การเขาถึงความรู (Knowledge Access) การใหบุคลากรของกรมสามารถเขาถึง
ความรูตางๆ ไดโดยสะดวกและทั่วถึง ดําเนินการผานระบบการสื่อสารดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยนําองคความรูตางๆที่ไดมีการรวบรวมและกลั่นกรองแลวมาจัดเก็บไวในคลังความรู ซึ่งปรากฎ
อยูใน Website ของกรมและของสํานัก กองตางๆ
2.6 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) กิจกรรมการจัดการความรูทกี่ รมฯได
มีการดําเนินการ ไดแก การนําบุคคลที่มีความรูและประสบการณที่แตกตางกันเขามาประชุม หรือ
ทํางานรวมกันเปนทีมขามสายงาน (Cross Functional Team) หรือจัดการสัมมนาเพื่อระดมสมอง
จัดเสวนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถายทอด
แลกเปลี่ย นความรู ทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เชน Weblog Web board การสับเปลี่ย น
หมุนเวียนงาน การเปนพี่เลี้ยง สอนงาน เปนตน
2.7 การเรียนรู (Learning) กระบวนการในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ยากและทาทาย
ที่สุดในการจัดการความรู เนื่องจากเปาประสงคสุดทายของการจัดการความรูคือทําใหบุคลากร
ขององคกรเกิดการเรียนรู เมื่อบุคลากรไดรับความรูหรือประสบการณใหมๆ มีการนําความรูไปใช
ประโยชน ใ นการปฏิ บัติ งาน และต อยอดองคค วามรู ไปพัฒ นาต อไปเพื่อ ใหเกิด ความคิด ริ เริ่ ม
สรางสรรคในการพัฒนา ปรับปรุงงาน หรือการสรางนวัตกรรมในการบริหารราชการ กรมฯ ไดมี
แนวนโยบายที่พยายามผลักดันใหบุคลากรนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน โดย
มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติไววา เมื่อบุคลากรไดรั บการฝกอบรมในเรื่ องใด ใหรายงานผลการ
ฝกอบรม รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม และใหจัดทําขอเสนอแนวคิดในการนําความรู
ไปประยุกตใชในการพัฒนา ปรับปรุงงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ รวมทั้งมอบหมายงานและ
ติดตามผลใหผูใตบังคับบัญชานําไปปฏิบัติตามขอเสนอนั้นๆ ดวย นอกจากนั้น ยังไดสรางเสริม
แรงจูงใจแกผูที่มีความคิด ริ เริ่ มสร างสรรค หรือมีผลงานในการพัฒ นาปรั บปรุ งสิ่งใหมๆที่เปน
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นวัตกรรม โดยจัดใหมีการประกวดและยกยองชมเชยหนวยงานที่มีการจัดการความรูดีเดน บุคคล
และทีมงานที่มีผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมดีเดน เปนตน
จากการที่ตัว ผูเขียนเองไดมีประสบการณจ ากการมีสวนรว มในการดําเนิน งานดานการ
จัดการความรูในสวนราชการ ในฐานะเลขานุการทีมงานจัดการความรูของกรมฯ พบวาปจจัยหลักที่
จะนําไปสูความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร ไดแก
1. ผูนําทุกระดับเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. มีแผนการจัดการความรูที่ชัดเจน ทุกคนสามารถรับรูและเขาใจถึงเปาหมายไดตรงกัน
3. การมีทีมการจัดการความรูที่เขมแข็ง
4. มีการนําแผนไปปฏิบัติในทุกระดับของหนวยงาน
5. ทําใหการจัดการความรูเปนการดําเนินงานปกติประจําตามหนาที่ความรับผิดชอบ
6. ความมุงมั่นตอความสําเร็จของการจัดการความรูทุกระดับ
7. มี ก ารสื่ อ สารความรู ใ นบรรยากาศที่ เ ป น มิ ต ร เป ด เผย โปร ง ใส และไว ว างใจ
ซึ่งกันและกัน
8. มีการติดตามและประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
แนวคิดของกระบวนการ KM เปนสวนหนึ่งที่ชวยสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องคกร โดยมุงเนนใหบุคลากรเกิดการเรียนรูและมีการถายทอด แลกเปลี่ยน แบงปนความรูกัน KM
จะชวยลดปญหาความผิดพลาดซ้ําๆในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการเรียนรูจากบทเรียนการ
ปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงาน (Lesson Learn) และอาจเรีย นรูที่จะพัฒนาและปรับปรุ ง
องคกรอยางกาวกระโดด หรือคอยเปนคอยไปตามแนวทางที่ไดมีการทดลองใชอยางไดผลแลว จาก
การเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice) จากหนวยงานอื่นทั้งจากภายในและภายนอก
องคกร นอกจากนั้น กระบวนการ KM จะชวยใหแนใจวาทรัพยสินความรูที่มีอยูในองคกรไดมีการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรูที่มีอยูในตัวบุคคล มีกระบวนการถอดความรู
และรวบรวม จัดเก็บรัก ษาไว อยางเปนระบบ ไมสูญหายไปพรอมบุคลากรตามอัตราการสูญเสีย
กําลังคนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป เนื่องจากสังคมไทยกําลังคืบคลานเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคตอันใกลนี้
การจัดการความรูจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาฐานขอมูลความรูในองคกร พัฒนาคน และพัฒนา
คุณภาพการทํางาน ดังนั้น บทบาทของนักทรัพยากรบุคคลจึงตองตระหนักและใหความสําคัญกับ
การจัดการความรูในองคกร ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง และเรียนรูที่จะคิด
ริเริ่ม และพัฒนากิจกรรมและโครงการใหมๆที่จะชว ยพัฒนาขีด ความสามารถในการเรียนรูของ
บุคลากรในองคกร อันจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันในโลกยุคปจจุบัน

