แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายสนับสนุน
แนวทางปฏิบัติงาน Work from home สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
จากสถานการณ์ โรคไวรัส โคโรนา สายพั นธุ์ใหม่ 2019 ที่ เริ่มต้ นในปี 2019 ที่ ผ่านมา โดย
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น "การ
ระบาดใหญ่ " หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุ กภู มิภาคของโลก จากสถานการณ์ ดังกล่าว
ประเทศไทยได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ประเทศไทยโดยรัฐบาลได้กําหนดมาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ควบคุ มการแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ม าตรการขอความ
ร่วมมื อให้ ประชาชนปรับพฤติ กรรมการอยู่ร่วมกัน ให้ความสําคัญ กั บการเว้นระยะห่ างทางสั งคม
(Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคม เน้นอยู่บ้านให้มากที่สุดตามนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ
เพื่ อชาติ" หน่ วยงานต่ าง ๆ จึงได้ ให้ ความร่วมมือ เพื่ อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคตามนโยบาย
ดังกล่าว
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบเป็ น อย่ างมาก เนื่ อ งจากพั น ธกิ จ ของสถาบั น ที่ เป็ น ทั้ งหน่ วยงานให้ บ ริ ก ารความรู้ ผ่ าน
พิพิธภัณฑ์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม และการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทําให้พิพิธภัณฑ์
ต้ อ งปิ ด ให้ บ ริ ก ารและต้ อ งเปลี่ ย นรู ป แบบการทํ า งานใหม่ ต ามนโยบายของภาครั ฐ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้ออกนโยบายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from home (WFH) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ปฏิบัติงานใหม่ โดยให้ทํางานอยู่ที่บ้านลดการปฏิสัมพันธ์ จากสถานการณ์ดังกล่าวทางสถาบันจึงได้
คิดแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติงาน Work from home เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ระบบการติดตามงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการและการปฏิบัติงานรูปแบบ WFH
2.2 เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานรูปแบบ WFH ของสถาบัน
2.3 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการทํางานซึ่งกันและกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได้

3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3.2 ผู้สนใจแนวทางการปฏิบัติงานรูปแบบ WFH
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
สถาบั นวิจัยไม้ ก ลายเป็ นหิ นฯ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ นครราชสีมา ใช้ก ระบวนการจัดการ
ความรู้จากโมเดลเซกิ (SECI Model) ของโนนากะ และ ทาเคอุชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995)
มาเป็นโมเดลในการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นโมเดลที่ผสานความรู้ในองค์กรระหว่างความรู้ที่ฝังลึก กับ
ความรู้ชัดแจ้งเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ ดังนี้ 1) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) 2) การสกัดความรู้ออกจากตัวบุคคล (Externalization) 3) การ
ควบรวมความรู้ (Combination) และ 4) การผนึกฝังความรู้ (Internalization) และวนกลับมาทําซ้ํา
ที่กระบวนการแรก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติงานประจํา
1. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (Socialization) คื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น โดย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ระหว่างบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันสอดคล้องกัน ทางสถาบันได้
จั ด ระดมความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งหั ว ข้ อ การจั ด ความรู้ ที่ บุ ค ลากรในสถาบั น สนใจและต้ อ งการจะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุด ผลจากการสํารวจพบว่า บุคลากรสนใจหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
การติดตามงาน รูปแบบ WFH มากที่สุด โดยให้แบ่งปันประสบการณ์ รูปแบบการบริหารจัดการงาน
การปฏิ บั ติ งาน เทคนิ ค และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานต่ า ง ๆ ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ งานจากที่ บ้ าน โดย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน WFH จากกลุ่มงาน 3 กลุ่มงานได้แก่ 1) กลุ่มงานสํานักงาน
2) กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ และ 3) กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ โดยการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้
ผ่านการประชุมระดมสมอง
2. การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) คือการสร้างและแบ่งปันความรู้จากสิ่ง
ที่มีและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการสร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล
ออกไปเป็นความรู้ชัดแจ้งที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ ทางสถาบันได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้โดยให้
บุคลากรแต่ละกลุ่มงานสกัดและรวบรวมความรู้แนวทางการปฏิบัติงานรูปแบบ WFH ที่ผ่านมาของแต่
ละบุ คคลว่ามีกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิ ค และเครื่องมื อสําหรับปฏิบัติ งานอย่างไร เพื่ อ
นําไปสู่ก ารแบ่ งปั น เปลี่ยนเป็ นฐานความรู้ใหม่ ที่ถูกนํ าไปเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิ บัติงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การควบรวมความรู้ (Combination) คือการรวมความรู้มาสร้างเป็นความรู้ใหม่ เป็นการ
นําต้นแบบความรู้ไปสร้างสรรค์งานใหม่เพื่อยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ทางสถาบันได้นําความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานมาสร้างเป็นความรู้ในการปฏิบัติงานใหม่

โดยนําขั้นตอนและกระบวนการ ข้อดี – ข้อเสีย เทคนิค และเครื่องมือในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
งานมาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้ง
รูปแบบ WFH และนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานปัจจุบันในรูปแบบปกติ
4. การผนึ ก ฝั ง ความรู้ (Internalization) คื อ การนํ า ความรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง มาปฏิ บั ติ เป็ น การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ชัดแจ้ง ทางสถาบันได้รวบรวมความรู้แนวทางการปฏิบัติงานรูปแบบ WFH จาก
กลุ่มงานต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคลากรทุกคนในสถาบันเพื่อให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกันและสอดคล้องกันทั้งองค์กร ทั้งด้านการเขียนแผนปฏิบัติงาน ภาระงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การติดตามงาน และการประเมินผลสําเร็จของงาน ซึ่งจากการรวบรวม
แนวทางการปฏิบัติงาน WFH ของบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติงานจริง จึงสร้างเป็นแนวทางจัดการ
ความรู้ที่ถูกแบ่งปันและร่วมกันใช้ทั้งสถาบัน
กระบวนการในการปฏิ บั ติ ง าน Work from home ของสถาบั น วิ จั ย ไม้ ก ลายเป็ น หิ น ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work from home ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน Work from home ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
5.1 แนวทางในการจั ด การความรู้ต ามโมเดลเซกิ (SECI Model) เป็ น โมเดลที่ เหมาะสม
สําหรับการค้นหาความรู้จากบุคลากรของสถาบันในแนวทางการปฏิบัติงาน WFH
5.2 กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน WFH ของสถาบันเป็นกระบวนการที่สามารถ
นํามาใช้งานได้จริง และส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น โดยบุคลากรมีการ
วางแผนงาน ส่งแผนงาน ปฏิบัติงาน และส่งงาน ตามเป้าหมายของสถาบัน
5.3 การปฏิบัติงานอย่างมีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวกและผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้
6. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ด้านทรัพยากรมนุษ ย์ บุ คลากร ผู้บริหาร ให้ การยอมรับและเปิดใจในการปฏิ บัติ งาน
รูปแบบ WFH โดยผู้บริหารให้ความไว้วางใจผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง
6.2 ด้านการสื่อสาร ในช่วงวิกฤตการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญ ผู้นําต้องมีความเข้มแข็งมองภาพ
อย่างทุละปรุโปร่ง ให้การสนับสนุน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรชั้นผู้น้อย
6.2 ด้านโอกาส ในสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้สิ่งให้ใหม่ ๆ
และเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขององค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้มีการจัดระบบ
การปฏิบัติงานของสถาบันเพิ่มมากขึ้นทั้งกระบวนการ ขั้นตอน การนําเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ง่าย สะดวก กระชับ รวดเร็ว มีระบบ
ตามแผน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
6.4 ด้านเทคโนโลยี ในการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานทําให้การปฏิบัติงานง่าย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7. การนําไปใช้ประโยชน์
7.1 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันได้นําแนวทางการปฏิบัติงาน WFH ไปใช้เป็นขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวัดประสิทธิภาพจาก
ความสําเร็จของผลงาน
7.2 ผู้บริหารได้นําแนวทางการปฏิบัติงาน WFH เป็นต้นแบบในการนําไปใช้สําหรับการ
แก้ปัญหาในเรื่องการติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหัวหน้าผู้ควบคุมสามารถติดตามและ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้

7.3 สถาบันมีแนวคิดในการนําแนวทางปฏิบัติงาน WFH มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดตามงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการวางแผนงาน
การปฏิบัติงาน การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ และการติดตามงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนําความรู้ไปใช้
8.1 การประเมินจากการปฏิบัติ พบว่าบุคลากรทุกคนมีแผนการปฏิบัติงานและผลสําเร็จของ
งานที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน ประจํา
สัปดาห์ และประจําเดือน นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างสะดวกทําให้ผลสําเร็จของงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
8.2 การประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแนวทางการปฏิบัติงาน WFH พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 19 คน มีความพึงพอใจต่อแนวทางการปฏิบัติงาน WFH อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ที่ร้อยละ 4.26
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