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การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ท ำเพ่ือรวบรวมควำมรู้ที่มีอยู่   

ในแต่ละส่วนงำนมำจัดให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้ทีส่นใจในส่วนงำนอื่น ๆ เข้ำมำศึกษำและเรียนรู้ กำรท ำ KM 
จะท ำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเรว็และยั่งยืน เป็นกระบวนกำรที่ด ำเนนิกำรร่วมกนัโดยผู้ปฏิบตัิงำน
ในองค์กรหรือหน่วยงำนย่อยขององค์กรเพ่ือสร้ำงและใช้ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
กว่ำเดิม โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำงำนและพัฒนำคนไปควบคู่กัน 

 

 
 

 

เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
1. เกิดระบบในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร (ระหว่ำงบุคคล ระหว่ำงหน่วยงำน) 
2. มีระบบในกำรรวบรวมและคัดเลือกควำมรู้ขององค์กร ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้โดยง่ำย 
3. มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 

 
 

 

 

ประเภทของความรู้ 
1. ควำมรู้ที่ไม่ปรำกฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถเขียนหรือ

อธิบำยได้ กำรถ่ำยโอนควำมรู้ประเภทนี้ท ำได้ยำก จ ำเป็นต้องอำศัยกำรเรียนรู้จำกกำรกระท ำ ฝึกฝน 
(อยู่ในสมองคน เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์ ควำมเชื่อ ค่ำนิยม ไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำได้ทั้งหมด)  
 

2. ควำมรู้ที่ปรำกฏชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถเขียนหรือ
อธิบำยออกมำเป็นตัวอักษร ฟังก์ชั่นหรือสมกำรได้ (อยู่ในต ำรำ เอกสำร วำรสำร คู่มือ ค ำอธิบำย วีซีดี 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฐำนข้อมูล 

 
 

 
 

  องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เกิดจำกกำรที่คนในองค์กรมีกำร
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เกิดเป็นระบบกำรคิดของคนในองค์กรภำยใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร ควำมเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้เป็นเสมือน 2 หน้ำของเหรียญเดียวกัน จะมองว่ำเป็นเรื่อง
เดียวกัน หรือเป็นคนละเรื่องแต่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นเรื่องที่ส่งเสริมเกี้อกูลกันก็ได้ แต่ที่ส ำคัญที่สุดคือ 
ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้จะต้องน ำหลักกำรและวิธีขององค์กำรเรียนรู้มำประยุกต์ใช้ ได้แก่ 

การจดัการความรู้ Knowledge Management คืออะไร 
 

เป้าหมายของ KM คืออะไร 
 

ความรู้ Knowledge มีกี่ประเภท 

องค์การแห่งการเรียนรู้คืออะไร 
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1. มีวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ ทุกคนใฝ่รู้ และเผยแพร่ (Company Culture)  
2. เพ่ิมอ ำนำจกำรปฏิบัติแก่เจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถตัดสินใจ แก้ปัญหำ เรียนและรู้       

ในขณะเดียวกัน (Empower People) 
3. ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
4. มีระบบกำรเรียนรู้ร่วมกัน มีกำรถ่ำยโอนควำมรู้และใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ 

(Small Group Activities, Community of Practice) 
5. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรเรียนรู้ (Smart System) 
6. มุ่งเน้นคุณภำพและควำมพอใจของลูกค้ำ (Customer Delight) 
7. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีกำรท ำงำนเป็นทีม (Company Policy) 
8. ผู้บริหำรเป็นพ่ีเลี้ยง ผู้ชี้แนะ เกื้อหนุน (Management Support) 
9. มีมุมมองในภำพรวมและเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
10. มีกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ (Best Practice) 
 

 
 
 

สิ่งที่ได้จากการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
1. มีนวัตกรรมและกำรแข่งขัน (Innovation & Competition) 
2. เผชิญแรงกดดันได้ดี (Better Response to External Pressures) 
3. พัฒนำคุณภำพผลผลิต (In Proving Quality of Outputs) 
4. พัฒนำภำพลักษณ์ (In Proving Corporate Image) 
5. ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงมำกขึ้น (Increasing the Pace of Change within 

the Organization) 
6. มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development) 

 

 
 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
1. CKO (Chief Knowledge Office) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. KM Team มีควำมเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
3. มี  KM Facilitator ที่เชี่ยวชำญกำรจัดกำรควำมรู้ 
4. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกส่วนงำน 
5. มีเทคโนโลยีสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
6. วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบพ่ีน้อง 
7. บุคลำกรมีควำมรู้ มีควำมเชี่ยวชำญหลำกหลำย และให้ควำมช่วยเหลือ 
8. มีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ เครื่องมือสนับสนุน KM อย่ำงต่อเนื่อง 
 

องค์การเรยีนรู้ไปเพ่ืออะไร 

KEY SUCCESS FACTORS ของการจัดการความรู้มอีะไรบ้าง 
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KM กับ SEPA 
ในระบบประเมินคุณภำพรัฐวิสำหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : 

SEPA) ได้ก ำหนดให้มีกำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ไว้ในหมวดที่ 4 ข้อ 4.2 ก (3) โดยจะ
ประเมินว่ำรัฐวิสำหกิจมกีระบวนกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ขององค์กร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือให้บรรลุในด้ำน ต่ำง ๆ ซึ่งหมวดนี้เป็นหมวดที่ส ำคัญที่สุด ในกำรที่จะสนับสนุนหมวดต่ำง ๆ 
ที่เหลืออีก 5 หมวด และอีก 1 ผลลัพธ์  

 

 
 
หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รัฐวิสำหกิจมีกระบวนกำรอย่ำงไร ในกำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ขององค์กร และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.2 ก(3) รัฐวิสำหกิจมีกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรควำมรู้ของรัฐวิสำหกิจเพ่ือให้

บรรลุผลในด้ำนต่อไปนี้ 
- กำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลำกร 
- กำรใช้ผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน และวิธี

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ข้ำมหน่วยงำนและกระบวนกำรท ำงำน 
- กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ เกี่ยวข้องกับรัฐวิสำหกิจ ระหว่ำงรัฐวิสำหกิจ กับ ลูกค้ำ           

ผู้ส่งมอบ คู่ค้ำ และคู่ควำมร่วมมือ 
- กำรค้นหำ และ ระบุ กำรแบ่งปัน และ กำรน ำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปฏิบัติ อย่ำงรวดเร็ว 

KM กับ SEPA เกี่ยวขอ้งกนัไหม 
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- กำรรวบรวมควำมรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกำรสร้ำงนวัตกรรม
และกระบวนกำรวำงแผนทำงยุทธศำสตร์ 

นอกจำกนี้ ในหมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร ก็มีเรื่องของ KM ที่ต้องประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนด้วย ในข้อ 5.2 ควำมผูกพันขององค์กร รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไรให้บุคลำกรมีควำม
ผูกพันเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กรและบุคลำกร 

5.2 ข(1) ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำองค์กรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
กับปัจจัยต่อไปนี้ 

- กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรองค์กร กำรเปลี่ยนแปลงดำ้นเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
- กำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกบุคลำกรที่ลำออกหรือเกษีนณอำยุ 
- กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
 

KM กับ SEPA หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
- KM Strategy เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร 
- ผู้น ำต้องมีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
- ผู้น ำเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Role Model) ในเรื่องกำรเรียนรู้ 
- ผู้น ำมีส่วนร่วม (โดยตรง)  ในกำรพัฒนำผู้น ำในอนำคต 
- KM เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
- ผู้น ำมีกำรใช้ KM มำเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่ส ำคัญ 
 

KM กับ SEPA หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
- กำรบูรณำกำร KM Strategy ไว้ในแผนกลยุทธ์ 
- กำรก ำหนดเป้ำหมำยระยะสั้น ระยะยำว และกรอบเวลำในกำรบรรลุเป้ำหมำยของ KM 
- กำรก ำหนด KPIs ของ KM 
- กำรจัดวำง (Deploy) KM ได้อย่ำงเหมำะสมทั่วทั้งองค์กร 
 

KM กับ SEPA หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด 
- ระบบกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรท ำ KM และกำรวัดผล KM 
- ควำมพร้อมและกำรเข้ำถึงควำมรู้ที่บุคลำกรต้องกำรใช้ 
- กำรเก็บรวบรวมและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลำกร 
- ระบบ IT เชื่อถือได้ ข้อมูลไม่รั่วไหล และใช้งำนง่ำยไม่ยุ่งยำก 
- กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเก็บรวบรวมควำมรู้ระหว่ำงองค์กรและลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ และ

คู่ควำมร่วมมือ 
- กำรค้นหำ แบ่งปัน และน ำ Best Practice ไปปฏิบัติ 
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KM กับ SEPA หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
- โครงสร้ำงที่เอื้อต่อกำรท ำ KM 
- KM เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
- KM ช่วยในกำรก ำหนดคุณลักษณะ ทักษะของบุคลำกร และพฤติกรรมที่สะท้อนว่ำ

องค์กรมีกำรจัดกำรควำมรู้ 
- KM เป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม 
- กำรผลักดันให้บุคลำกรใช้ควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำน และคงควำมรู้ไว้กับองค์กร

ในระยะยำว 
- กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกบุคลำกรที่ก ำลังจะลำออก หรือเกษียณอำยุ 
- ปัจจัยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีผลต่อควำมพึงพอใจ ควำมผำสุก และกำรสร้ำง

แรงจูงใจแก่บุคลำกร 
KM กับ SEPA หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 
- กำรใช้ KM เพื่อปรับปรุง Key Processes 
- กำรบูรณำกำร KM กับเครื่องมือ/เทคนิค กำรปรับปรุงต่ำง ๆ ที่องค์กรใช้ 
- ควำมเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลของ KM กับตัวชี้วัดของ Key Processes 
- ทรัพยำกรสนับสนุนกำรด ำเนินกำร KM 

 
______________________________ 

 
สรุปจำกเอกสำรประกอบกำรอบรม 

กองพัฒนำบคุลำกรและระบบงำน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
17 มีนำคม 2558 
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จำกโลกำภิวัตน์ที่เกิดควำมเป็นโลกเดียวกันที่ย่อโลกให้เล็กลง มีกำรส่งผ่ำนข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงรวดเร็วจำกเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
คนทั้งโลก ดังนั้น ในองค์กรต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ควำมรู้ในกำรสร้ำงผลผลิตให้เกิดมูลค่ำเพ่ิม
มำกยิ่งขึ้น แนวคิดที่จะมุ่งพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ในตัวบุคคล (Tacit) ให้มำกขึ้นเพียงอย่ำงเดียว    
จึงเปลี่ยนไปเป็นกำรน ำควำมรู้จำกตัวบุคคลออกมำให้เป็นควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit) โดยองค์กรจะต้อง
ท ำให้บุคลำกรยินดีที่จะถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน Tacit ให้แก่ผู้อื่น โดยใช้เทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ เช่น 
เปลี่ยนควำมรู้ Tacit ให้อยู่บนกระดำษ บนคลิปวีดีโอ บนระบบ Intranet เป็นต้น แล้วน ำ Explicit ท่ี
องค์กรมีอยู่ทั้งหมดมำจัดเป็นระบบ เพื่อให้บุคลำกรเข้ำสู่ควำมรู้นั้นโดยง่ำย มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรใน
องค์กรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรืออำจมีกำรจัดวงสนทนำให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์
ระหว่ำงบุคลำกร โดยวิทยำกรได้ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำรสัตว์ จ ำกัด 
(มหำชน) ที่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในเรื่องกระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นเรื่องยำกที่จะเรียนรู้ผ่ำน
เอกสำร จึงได้มีกำรจัดท ำคลิปวีดีโอแสดงกระบวนกำรท ำงำนกว่ำ 4,000 คลิป เช่น คลิปวิธีกำรแล่ปีกไก่ 
คลิปวิธีกำรแล่เนื้อ เป็นต้น หรือกรณีของกองทัพเรือ ได้จัดท ำเอกสำรส ำหรับกำรสอนงำนโดยวิธีหนึ่ง
บทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson) คือสอนเพียงเรื่องเดียวมีเนื้อหำไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4 
แล้วใช้สอนต่อ ๆ กันไป เช่น วิธีกำรสังเกตเรือโจรสลัดโซมำเลีย และวิธีปฏิบัติเมื่อพบเรือโจรสลัด
โซมำเลีย เป็นต้น 

จำกกำรอบรมครั้งนี้ วิทยำกรได้บรรยำยและยกตัวอย่ำงต่ำง ๆ ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม
มคีวำมรู้ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ในเบื้องต้น กำรจัดกำรควำมรู้แนวปฏิบัติ เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ 
กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ รวมทั้ง แนวทำงกำรพัฒนำ KM เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำม
เป็นเลิศ เช่น กำรพัฒนำตำมกรอบ SEPA Framework  

ในกำรนี้ กองพัฒนำบุคลำกรและระบบงำน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ผู้จัดกำรอบรมครั้งนี้ 
ขอขอบคุณผู้เข้ำรับกำรอบรมซึ่งเป็นพนักงำนคลื่นลูกใหม่รุ่นที่ 5 ที่ได้ให้ควำมสนใจและตั้งใจฟังกำร
บรรยำยเป็นอย่ำงดี โดยผู้จัดกำรอบรมหวังว่ำทุกคนจะน ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับกำรท ำงำนและเป็น
ก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ รฟม. ให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  และท ำให้ รฟม. บรรลุเป้ำหมำยหลัก    
ในกำรพัฒนำองค์กรสู่ศูนย์กลำงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนต่อไป   

 
 
 

บทสรุปจากการอบรมโดยสังเขป 
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