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ความรูเ้กดิจากการแสวงหา เป็นพรแสวงมากกว่าพรสวรรคท์ีต่ดิตวัมาแต่เกดิ ความรูเ้ป็นสิง่ทีส่ามารถ
ฝึกฝน และเรยีนตามทนักนัได ้ความรูไ้มจ่ ากดัอายแุละชนชัน้ ทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะขวนขวายหาความรูไ้ด ้คงไมม่ี
ใครปฏเิสธไดว้่า "ผูม้คีวามรูม้ากยอ่มไดเ้ปรยีบ" และจะไดเ้ปรยีบยิง่กว่า หากสามารถน าความรู้ทีม่มีา
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานใหเ้กดิประโยชน์ได ้

การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) จงึเป็นกระบวนการทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหค้ณุรูจ้กั
หาความรู ้และน าความรูม้าใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นระบบ การจดัการความรูจ้ าเป็นตอ้ง
มกีารเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง (Continuous Leaning) อยูต่ลอดเวลา เพราะการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องจะท าใหค้ณุ
เป็นคนทีม่โีลกทศัน์และวสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล รูว้่าควรท าอะไรไมค่วรท าอะไรในชว่งเวลาไหน รบัรูถ้งึขอ้ดขีอ้เสยี
จากการเลอืกปฏบิตัใินแนวทางใดทางหนึ่ง ซึง่ความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้เองทีจ่ะสะท้อนถงึคณุคา่ (Value) 
ของตวัคณุทีค่ณุเองในฐานะของพนกังานอาจไมเ่หน็ผลชดัเจนในชว่งเวลานี้ แต่หากคณุเตบิโตกา้วหน้าเป็น
ผูบ้รหิารแลว้ล่ะก ็ความสามารถต่าง ๆ นี้จะท าใหค้ณุมขีอ้ไดเ้ปรยีบเหนือกว่าคนอืน่ และนัน่กห็มายความว่าคณุ
จะมผีลการปฏบิตังิานทีด่ ีและมศีกัยภาพในการท างานในต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ต่อไป 

การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ไมใ่ชเ่รือ่งยาก และไมใ่ชส่ิง่ทีจ่ะเหน็ผลในชว่ง
ระยะเวลาอนัสัน้ แต่เป็นเรือ่งการตอบแทนระยะยาวทีเ่กดิจากการสัง่สมมาอยา่งต่อเนื่อง หากคณุตอ้งการมี
อนาคตทีส่ดใส มหีน้าทีก่ารงานทีด่.ี.. ขอใหค้ณุเริม่ส ารวจตวัเองว่าคณุมคีวามรูแ้ละประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีม่ไีปมาก
น้อยแคไ่หน และจงระลกึไวเ้สมอว่า .... ความรูย้อ่มไมม่คี าวา่สายเกนิไป เพยีงแต่ขอใหค้ณุมหีวัใจทีจ่ะพฒันา
และเพิม่มลูคา่ (Value) ของตวัคณุเองเพือ่ผลส าเรจ็และเป้าหมายในอนาคต คณุยอ่มทีจ่ะเริม่ตน้ในการบรหิาร
และจดัการความรูข้องตนเองได.้..... ดฉินัขอน าเสนอหลกัหรอืเทคนิคงา่ย ๆ เพือ่การจดัการความรูใ้หเ้กดิ
ประสทิธภิาพ ดงัต่อไปนี้ 
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"การแสวงหา" ความรู้ 

 

หากคณุไมแ่สวงหาทีจ่ะรู ้ความรูย้อ่มไมเ่กดิขึน้ พบว่าหลายต่อหลายคนมกัจะยุง่กบัการท างานประจ าวนั จน
ละเลยทีจ่ะหาความรูเ้พิม่เตมิ เหตุเพราะไมม่เีวลา แคท่ างานประจ าวนัใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลากจ็ะแยอ่ยูแ่ลว้ 
และจะเอาเวลาทีไ่หนไปแสวงหาความรู ้..... หากคณุก าลงัมคีวามคดิเหล่านี้ ขอใหป้รบัเปลีย่นความคดิใหม ่
การแสวงหาความรูย้อ่มจะเกดิขึน้ได ้หากคณุมหีวัใจทีใ่ฝรู่ ้ความอยากหรอืความตอ้งการนี้จะเป็นพลงัผลกัดนั
ใหค้ณุเริม่ทีจ่ะบรหิารเวลาสว่นหนึ่งเพือ่การแสวงหาความรู ้และความรูม้ใิชเ่กดิขึน้จากการอา่นเพยีงอยา่งเดยีว 
.... ความรูอ้าจเกดิขึน้ไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ เชน่ 

 การฟัง...ให้มาก ฟงัเทปชดุความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานคณุเอง ฟงัขา่วสารต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการ
ท างานของคณุ หรอืแมก้ระทัง่การรบัฟงัความคดิเหน็หรอืประเดน็ปญัหาต่าง ๆ จากหวัหน้างาน เพือ่น
รว่มงาน ลกูน้อง และลกูคา้ของคณุเอง  

 การถาม...ให้รู้ การซกัถามผูรู้เ้มือ่สงสยัหรอืไมเ่ขา้ใจนัน้เป็นอกีวธิกีารหนึ่งในการสรา้งองคค์วามรูใ้ห้
เกดิขึน้ ทัง้นี้การตัง้ขอ้ค าถามตอ้งมใิชเ่พือ่เป็นการลองภมู ิหรอืการดหูมิน่ในความรูข้องผูอ้ืน่ คณุควร
ใหเ้กยีรตบิุคคลทีเ่ราตอ้งการสอบถามขอ้มลูดว้ยเสมอ  

 การอ่าน...ให้สนุก คณุควรปลกูฝงันิสยัใหเ้ป็นคนรกัการอา่น โดยพยายามจดัสรรเวลาในแต่ละวนัเพือ่
การอา่นหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายอาชพีของตวัคณุเอง ซึง่คุณตอ้งถามตวัคุณทุกครัง้ว่า "อะไรทีค่ณุ
ไดร้บับา้งจากการอา่นหนงัสอื"  

"การประยุกต์ใช้" ความรู้  

ความรูท้ีค่ณุไดร้บัยอ่มไมเ่กดิประโยชน์ขึน้มาหากคณุรูแ้ลว้ไมน่ ามาใชป้ฏบิตั ิผูท้ีม่คีวามรูม้ากยอ่มจะมขีอ้มลู
เพือ่การวางแผนงาน ก าหนดกลยทุธ ์และสามารถตดัสนิใจในการเลอืกแนวทางเลอืกส าหรบัการแกไ้ขปญัหาได้
อยา่งถกูตอ้ง ความรูจ้ะท าใหค้ณุมคีวามพรอ้มและกลา้พอทีจ่ะเผชญิกบัปญัหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีความรูจ้ะ
ท าใหค้ณุมไีอเดยีหรอืความคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ ความรูท้ าใหค้ณุมหีลกัการหรอืเหตุผลทีน่่าเชือ่ถอืไดใ้นการ
ตอบขอ้ซกัถามหรอืประเดน็ขอ้สงสยัจากหวัหน้างาน เพือ่นรว่มงาน ลกูน้อง หรอืแมก้ระทัง่ลกูคา้ของคณุเอง 

พบว่าผูท้ีไ่มม่กีารแสวงหาความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง คดิแต่จะท างานประจ าวนัของตนเองใหเ้สรจ็ ไมจ่ดัสรรเวลาเพือ่
หาความรูเ้พิม่เตมิเพราะไมเ่หน็ความส าคญั บุคคลเหล่านัน้มกัจะใชช้วีติการท างานเพือ่ปจัจุบนัเทา่นัน้ ลมืคดิ
ไปถงึอนาคตในหน้าทีก่ารงานทีส่ง่ผลในระยะยาว อาจเป็นพวกทีอ่ยากไดค้า่ตอบแทนในรปูของเงนิเดอืนและ
โบนสัทีส่งูขึน้ ทัง้ ๆ ทีไ่มเ่คยพฒันาตนเองไมว่่าจะเป็นดว้ยวธิกีารใดกต็าม ซึง่กร็วมไปถงึวธิกีารหาความรูจ้าก
การจดัสรรเวลาเพือ่ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ และรูจ้กัประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีม่สีรา้งสรรคผ์ลงาน ปรบัปรงุ
ระบบงานหรอืวธีกีารท างานใหด้ขี ึน้อยูเ่สมอ เพยีงเพราะคดิไปเองว่าตนเองอุทศิตนใหบ้รษิทัแลว้ หรอืท างานมา
นานแลว้ หรอืายงุานมากขึน้ซึง่ไมเ่คยคดิทีจ่ะลาออกหรอืไปท างานใหก้บับรษิทัอืน่เลย .... ยคุสมยันี้
ผลตอบแทนมกัจะขึน้กบัมลูคา่ (Value) ซึง่เป็นความรูค้วามสามารถทีค่ณุมแีละบรษิทัตอ้งการ 

 



"การพฒันา ...ประเมิน....ติดตามผล" ความรู้ 

ความรูไ้มค่วรหยดุนิ่ง ความรูย้อ่มตอ้งมพีฒันาการและความต่อเนื่อง เนื่องจากโลกปจัจบุนัมคีวามเคลื่อนไหว
และมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา หากคณุหยดุทีจ่ะเรยีนรูจ้ะท าใหค้ณุไมร่บัรูก้ระแสของการเปลีย่นแปลง 
ดงันัน้คณุควรส ารวจเพือ่ประเมนิตวัเองว่าองคค์วามรูข้องคุณมไีดพ้ฒันาไปมากน้อยแคไ่หน และเรือ่งไหนบา้งที่
คณุยงัไมรู่ ้แต่ควรทีจ่ะรู ้รวมทัง้มวีธิกีารอยา่งไรทีจ่ะท าใหค้ณุไดค้วามรูเ้พิม่ขึน้ โดยการจดัท าตารางการ
ประเมนิเพือ่พฒันาความรูข้องคณุ ดงันี้ 

 

ความรู้ท่ีมี ความรู้ท่ีไม่มี วิธีการหา
ความรู้ 

เวลาท่ีจะเรียนรู้ 

กระบวนการหรอื
วธิกีาร 

เทคนิคการ
เจรจาต่อรอง 

  อา่นหนงัสอื   ทกุเชา้กอ่นเริม่
งาน 30 นาท ี

จดัซือ้ / จดัหา กบั Supplier   เขา้ฟงั
สมัมนา/
อบรม 

  เขา้อบรมวนัที ่
xx เม.ย. 47 

นอกจากนี้คณุควรตดิตามผลการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชว้า่คณุสามารถน าไปใชก้บัการท างานของคณุบา้ง
หรอืไม ่และผลทีไ่ดร้บัเป็นอยา่งไรบา้ง เพราะการตดิตามผลนี้เองจะชว่ยใหค้ณุเริม่ประเมนิตนเองว่าตอ้งการ
เสรมิความรูอ้ะไรเพิม่ขึน้ เพือ่ว่าคณุจะไดห้าวธิกีารในการพฒันาองคค์วามรูใ้หเ้กดิขึน้ 

สรปุว่า การจดัการความรู ้(Knowledge Management) เป็นอกีวธิกีารหนึ่งทีจ่ะท าใหค้ณุมมีลูคา่หรอืคา่ตวัใน
การท างานทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ไมส่ามารถเหน็ผลไดท้นัททีนัใด แต่เป็นกระบวนการทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาและการเรยีนรู้
อยา่งต่อเนื่อง...เพยีงแต่ขอใหค้ณุมคีวามตัง้ใจและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาตนเอง คณุยอ่มจะเป็นผูห้นึ่งที่
ไดเ้ปรยีบในการท างานจากความรูท้ีค่ณุเองสัง่สมมาอยูต่ลอดเวลา 

              มคีวามรู ้ เหมอืนมทีรพัย ์ อยูน่บัแสน 
หากขน้แคน้ ยากล าบาก ใหส้บัสน   
ใชค้วามรู ้ ทีไ่ดร้บั ในบดัดล   

            รบัรองผล ความส าเรจ็         บงัเกดิตาม  
 


