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การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใ นสวนราชการซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ
พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถ
ถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมอื หรือ
การคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอด
ได โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวา
เปนความรูแบบรูปธรรม
ความหมายของทีมงาน
ทีม หมายถึง กลุมของบุคคลที่ทํางานรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม
ชวยกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตางมีความพอใจในการ
ทํางานนั้น
ทีมงาน หมายถึง การทํางานของ บุคคลรวมกัน มีปฏิสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก
ในทีมงานเปนการรวมตัวที่จะตองอาศัยความเขาใจ ความผูกพัน และความรวมมือมีการติดตอสื่อสาร
ประสานงาน ชวยเหลือใหคําแนะนําซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน
การทํางานเปนทีม หมายถึง การรวมกันทํางานของสมาชิกที่มากกวา 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้น
จะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกัน มีการวางแผนการทํางานรวมกัน
การทํางานเปนทีม คือการทํางานเปนกลุมบุคคล โดยมีจุดมุงหมายเดียวกันและมี
การแบงหนาทีกันอยางพึงพอใจ
การทํางานเปนทีม (team work) คือกลุมบุคคลที่มีการประสานงานกัน รวมมือกัน
สามัคคี มีเปาหมายรวมกัน และเชื่อใจกัน
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การสรางทีมงานที่ดี
1. หลักการและเหตุผล
หนาที่สําคัญอันหนึ่งของผูนํา คือ การพัฒนาแนวคิดที่จะทําใหเกิดการทํางานเปนหมู
คณะ (Team Concepts) หมายถึง ความรูสึกและแรงจูงใจที่จะทําใหจุดมุงหมายของหมูคณะประสบ
ความสําเร็จเหนือเปาหมายสวนตัว เหตุผลแรกที่ใชทีมหรือหมูคณะในรูปตรงขามกับปจเจกบุคคล
เพื่อใหเห็นถึงการแบงงานและ การมีสวนรวมในการทํางานที่จะทําใหภารกิจสําเร็จดวยเวลามากกวาที่
เคยใชไป ในหนทางที่มีประสิทธิภาพมากกวาเหตุผลที่สองที่ใชในรูปของทีมคือ การรวมมือกันและ
ปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นเพื่อใหงานประสบความสําเร็จมากกวาที่แตละปจเจกบุคคลกระทําดีที่สุด
เพียงคนเดียว
กลาวโดยสรุปแลวการสรางทีมงานจะสําเร็จไดตองอาศัยทักษะของภาวะผูนํา และ
กลยุทธการบริหารของผูบริหารในการสรางทีมงาน ดังนั้น หากผูบริหารใหความสําคัญตอทีมงาน และ
สรางทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมา ทีมงานนั้นจะชวยสรางคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา ทั้งนี้เพราะการ
ทํางานเปนทีมจะทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน และเห็นแบบอยางในการทํางานของผูนํา
และของเพื่อนรวมงาน สงผลใหองคกรมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และจะชวยพัฒนา
องคกรนั้นใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นตอไป
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2. มูลเหตุของการจัดการความรู “การสรางทีมงานที่ดี”
(1) สรางความตระหนัก ผูบริหารหรือผูนําทีมตองสรางความตระหนักใน
ความสําคัญของงาน เปาหมาย และผลเสียที่เกิดจากการไมทํางานหรือทํางานนั้นอยางไมเต็มกําลัง ทั้ง
ตอตนเองและตอหนวยงานใหสมาชิกทราบ
(2) สรางความรู จากประสบการณ และการศึกษาเพิ่มเติม
(3) สรางความคิด กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคดวยบรรยากาศของการ
ยอมรับและใหโอกาสแสดงความคิดเห็น
(4) สรางความรับผิดชอบ ลงลึกไปถึงภาระหนาที่ของบุคคลากรแตละคนในทีมงาน
แตการสรางทีมงานขึ้นมาก็ไมใชจะไมมีผลเสีย ปญหาที่มักเกิดขึ้นจากการจัดตั้งทีมงานที่พบมากที่สุด
(5) การสรางทีมงานที่ดี เปนเครื่องมือทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
3. วัตถุประสงค
จุดเนนของการสรางทีมงาน คือ การทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
การสรางทีมงาน จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญดังนี้
3.1 เพื่อสรางความไววางใจกันในหมูสมาชิกทีมงาน
3.2 เพื่อแสวงหาวิธีแกไขปญหารวมกัน สมาชิกของทีมจะทํางานไดดีขึ้นเมื่อมีการ
เปดเผยจริงใจตอกัน เมื่อมีปญหาจะไดชวยกันแกไข
3.3 เพื่อเสริมสรางทักษะความเชี่ยวชาญใหมากขึ้น ชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนการใชศักยภาพ ของ ทีมงาน ใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.4 เพื่อใหขอมูลยอนกลับในทางสรางสรรคแกองคการ
3.5 เพื่อสนับสนุนการเรียนรูที่จะรับฟงความคิดเห็นและขาวสารของผูอื่นอยาง
ตั้งใจ และใหเกียรติ ซึ่งกันและกัน
3.6 เพื่อพัฒนาทักษะในการแกปญหารวมกัน
3.7 เพื่อชวยลดความขัดแยงระหวางบุคคล
3.8 เพื่อสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคใหสมาชิกของทีม
3.9 เพื่อเสริมสรางขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3.10 เพื่อปรับปรุงการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวม
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4. เปาหมาย

1. การจัดชุดความรู “การสรางทีมงานที่ดี” แบบมีสวนรวมระหวาง บุคลากร ของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี
2. เปนเครื่องมือในการสรางและสงเสริมความสมัครสมาน และความสามัคคี ของ
บุคลากร ของสํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี
5. ขอบเขตการจัดทํา
บุคลากร ของสํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี
6. ชุดความรู “การสรางทีมงานที่ด”ี
ในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงอยูในขณะนี้ การบริหารงานแบบขา
เกงคนเดียว ยอมสิ้นสุดลงแลวเมื่อยางเขาสูสหัสวรรษใหม การบริหารงานที่จะอยูรอดได คือ การ
ทํางานเปนทีม และตองเปนทีมที่เต็มไปดวยพละกําลัง และความกระตือรือรน เพื่อจะไปใหถึง
เปาหมาย การทํางานเปนทีม เปนการดึงเอาศักยภาพหรือความเกงของแตละบุคคลในกลุมมาใชให
เกิดประโยชน และบุคคลในกลุมยังไดเรียนรูการทํางานที่ดีจากเพื่อน ไดมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงค การทํางานที่คลุมเครือจะกระจาง
ขึ้น ทุกคนเห็นเปาหมาย และจุดหมายไดตรงกัน ซึ่งจะชวยกันสรางภาพงานหรือหนทางที่หลากหลาย
ในการไปสูเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญที่สุดบุคลากรมีความรัก ความเขาใจ และเอื้อ
อาทรตอกัน
กลุม และ ทีมงาน มีความหมายเหมือนกันในเรื่องจํานวน คือ ทั้งกลุมและทีมงานจะ
มีสมาชิกรวมอยูมากกวาหนึ่งคน แตกลุมและทีมงานจะตางกันตรงลักษณะความรวมมือ คือ
กลุม
1) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ชวยเหลือกันในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ของตนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย
2) ผลงานกลุม คือ ผลงานของสมาชิกแตละคนในกลุม มารวมกัน
ทีมงาน
1) ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจ ความผูกพัน และการมีสวนรวมของสมาชิก
2) เสียสละความตองการสวนตัวเพื่อใหการทํางานของทีมบรรลุเปาหมาย
3) สมาชิกตองมีความไววางใจ เชื่อใจกัน มีความสามัคคี เอาใจใสซึ่งกันและกัน
4) ผลงานของทีม เปนผลจากการประสานความพยายามเปนเนื้อเดียวกัน
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การสรางทีมงานตองการความรวมแรงรวมใจกัน ในระดับสูงกวาการทํางานเปนกลุม
ซึ่งตองใชความพยายามในการสรางความรูสึกเปนใจหนึ่งใจเดียวกันพอสมควรจึงจะทําใหลักษณะการ
ทํางานของทีมงานตางจากการทํางานเปนกลุมได
ความสําคัญการทํางานเปนทีม
การทํางานเปนทีมมีความสําคัญตอการทํางานในองคการเปนอยางมาก ไมเพียงแต
ทีมงานจะชวยทําใหวัตถุประสงคของหนวยงานบรรลุเปาหมายเทานั้น แตทีมงานยังจะเปน
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศการทํางานของหนวยงานนั้นอีกดวย หนวยงานมีความจําเปนที่
จะตองสรางทีมงานดวยเหตุผลตอไปนี้คือ
1. งานบางอยางไมสามารถทําสําเร็จเพียงคนเดียว
2. หนวยงานมีงานเรงดวนที่ตองการระดมบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานใหเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด
4. งานบางอยางตองอาศัยความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญจากหลายฝาย
5. งานบางอยางเปนงานที่มีหลายหนวยงานรับผิดชอบ ตองการความรวมมืออยาง
จริงจังจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
6. เปนงานที่ตองการความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อแสวงหาแนวทาง วิธีการ และ
เปาหมายใหม ๆ
การสรางและพัฒนาทีมงาน
ปกติการทํางานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบดวยหลักการซึ่งแสดงถึง
องคประกอบสําคัญในการทํางานนั้น ๆ และสวนประกอบทางดานเทคนิค ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเรา
สามารถทํางานไดผลดียิ่งขึ้น ซึ่งมี หลักการสําคัญของการทํางานแบบทีมที่มีประสิทธิภาพไดแก
1. การสรางความไววางใจระหวางกันความไวเนื้อเชื่อใจ การไมระแวงซึ่งกันและกัน
เปนบันไดขั้นแรกที่นําไปสูการเปดเผยและการปฏิบัติตอกันดวยความจริงใจ ซึ่งจะชวยใหสมาชิก
รวมมือกันแกปญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ
2. การสื่อสารระหวางกันแบบเปดเผยจะเปนบันไดขั้นสําคัญที่เปดโอกาสในการ
ประสานความรูสึก และประสานความรวมมือกันระหวางสมาชิก โดยเริ่มตนดวยการทําความคุนเคย
จากการพูดคุย ซักถาม และโตตอบกันอยางเปดเผยและจริงใจ ซึ่งจะชวยปดชองวาง (Gap) ของความ
ระแวงและความรูสึกที่ไมปลอดภัยของแตละคน หรือที่เรียกตามภาษาพูดวา “พูดคุยกันอยางเปน
กันเอง”
3. การปรึกษาหารือกันโดยเปดโอกาสใหมีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันไดอยางเปดเผย เมื่อเกิดปญหาหรือความรูสึกขัดแยงระหวางกัน โดยการนําประเด็นปญหาหรือ ขอ
ขัดแยงมาแจกแจง วิเคราะห และรวมกันพิจารณา
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4. การสรางความรวมมือกันอยางแข็งขันอาจทําไดโดยการอาศัยกิจกรรมการ
ทํางานแบบเปนทีม โดยใหสมาชิกแตละคนมีสวนรวม (Participation) ตามขอบเขต และบทบาท
หนาที่ที่เหมาะสมของแตละคน
5. การติดตามและการสงเสริมการพัฒนาทีมงานเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารตอง
ติดตามเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ โดยอาจทําไดโดยการใหรางวัล หรือยกยองทีมที่ประสบความสําเร็จให
เปนทีมงานตัวอยาง เปดโอกาสใหทีมงานนําเสนอผลงานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนตองเสริมสราง
ความรูและเทคนิคใหม ๆ ในการทํางานแกทีมงาน
7. ประโยชนที่ไดรับจากการสรางทีมงานที่ดี
7.1 ชวยใหการทํางานเปนระบบที่ดี มีการแบงงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ
ทําใหงานบรรลุเปาหมายตามที่กลุมและทีมงานรับผิดชอบ
7.2 ชวยใหมีการนําหลักมนุษยสัมพันธมาใชในกลุมและทีมงาน เชน การรูเรา รูเขา
เอาใจเขามาใสใจเรา งานของกลุมและทีมงานจะดําเนินไปดวยดี
7.3 ชวยใหเกิดรูรักสามัคคีระหวางสมาชิกของกลุมและทีมงาน ในการทํางานให
ประสานสัมพันธที่ดีตอกัน
7.4 ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานกลุมและทีมงาน ตามมาตรฐานการ
ทํางาน โดยอาศัยกลุมหรือสภาพแรงงานเปนตัวแทนใหแกพนักงาน
7.5 ชวยใหเกิดความมั่นคงในอาชีพเนื่องจากการทํางานเปนกลุมหรือทีมงาน จะ
กอใหเกิดความเปนปกแผนของมวลสมาชิกในกลุมหรือทีมงาน อันจะกอใหเกิดความเกรงใจของคณะ
ผูบริหารที่มีตอกลุมหรือทีมงาน
7.6 ชวยใหเกิดความรูสึกการยอมรับนับถือของสมาชิก ในทีมงานที่
เรียกวา คารวธรรม มีการเคารพนับถือเปนพีเ่ ปนนอง กอใหเกิดการถอยทีถอยอาศัย ซึ่งกันและกัน
8. เอกสารประกอบการจัดการความรู
1. แผนภาพ จัดทําแบบ PowerPoint
2. แผนขอมูล ชุดความรูสมบูรณแบบ
3. แผนบันทึกเสียง เสียงของการถอดบทเรียนทั้งหมด
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการความรู
ชุดความรู “การสรางทีมงานที่ด”ี จะเปนเครื่องมือที่ทําใหสํานักงานสหกรณจังหวัด
ชลบุรี ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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10. การติดตามประเมินผล
1. การนําไปใชในการพัฒนาการมีสวนรวม บุคลากร ของสํานักงานสหกรณจังหวัด
ชลบุรี
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โดย สหกรณ จั ง หวั ด ชลบุ รี
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