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จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑ กำหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางสม่ำเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ  เพื่อนำมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

และมีการเรียนรูรวมกัน 

  เพื่อใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนไปตามหลักเกณฑ

และมีวิธีบริหารที่ดี จึงไดจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถ

กำหนดขึ้นและนำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดการความรูและแผนการ

ดำเนินงานการจัดองคความรู 
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๑.  คณะทำงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 

 ๑. นายอรุณ   เทศถมยา  นายกองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวอรุณี   มะลิทอง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น กรรมการ 

 ๓. นางสาววิลาวัณย กนกศรวิีเชียร หัวหนาสำนักปลัด อบต.   กรรมการ 

 4. นายสุรสทิธ์ิ   บรรยงค   ผูอำนวยการกองชาง   กรรมการ 

 5. นางกนกวรรณ   สุทนต นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 

 6. นางสาวสุธีรา   มีเดช  ครู คศ.1     เลขานุการ 

 

 คณะทำงานมีหนาที่ดังนี ้

๑. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตำบลวังเย็น 

๒. จัดทำแผนจัดความรูในองคกร 

๓. ดำเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนงาน 

๔. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 

๕. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองกรและดำเนินการอ่ืนๆในสวนที่เกี่ยวของ 

หัวหนา KM Team มีหนาทีแ่ละความรับผดิชอบ จัดทำแผนงานการจัดการความรูในองคกร 

เพื่อนำเสนอประธาน รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน ติดตาม ความกาวหนา

และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขประสานงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดันติดตาม ความกาวหนา 

และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 

      และ  KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมาย  จัดทำ 

รายงานความคืบหนาของงานในสวนที่รับผิดชอบ เปน“แบบอยางที่ดี”  ในเรื่องการจัดการความรูเปน  Master 

Trainer ดานการจัดการความรู  

 



๒. ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

  กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซึ่งจะมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับพระราช-

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดใหสวน

ราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตอง

รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน 

และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

พระราชกฤษฎีกา 
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   ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทัง้หมด ประกอบดวย 

 ๑) สงเสรมิการนำกระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากรและใหเปนสวนหน่ึงของปฏิบัติงาน 

 ๒) เสรมิสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนำการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ

พัฒนางานของหนวยงานตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตำบล 
 

 ๓.  เปาหมาย KM (Desired State) 

   เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดำเนินการ

ประกอบดวย 

 ๑)  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตางๆ เชน การศกึษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลกัสูตร ตางๆ 

 ๒)  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น มีสวนรวมในการ

ดำเนินงาน / กิจกรรม ขององคกรการบริหารสวนตำบล อยางเขมแข็งและตอเน่ือง 

 ๓)  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น มีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนองคกรความรูแกเพ่ือนรวมงาน 

 ๔)  การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 

 ๕)  การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกำลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
 

๔.  ปจจัยแหงความสำเร็จ (Key Success Factor) 



 ปจจัยแหงความสำเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือใหดำเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM ที่

เลือกทำ สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 

 ๑) ผูบรหิารสวนใหญใหความสำคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 

 ๒) บุคลากรที่เกี่ยวของใหความรวมมือเปนอยางดี 

 ๓) คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดำเนินงานอยางประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางเน่ืองและเปนรู)ธรรม 
 

๕.  แนวทางการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

       การจัดการความรู Knowledge management 

 การจัดการความรู (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที ่มีอยูในสวน 

ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ

เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผู ร ู  รวมทั ้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมี

ความสามารถมีความสามารถ ในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท คือ  

๑. ความรูที่ฝงอยูในคน  (Tacit  Knowledge)  เปนความรูทีไ่ดจากประสบการณพรสวรรคหรือ 

สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทำความเขาใจในสิ่งตางๆ  เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคำ 

พูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชนทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห บางครั้งจึง 
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เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีการ 

ตางๆเชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครัง้เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

 

 การจัดการความรูเปนการดำเนนิการอยางนอย ๖ ประการตอความรู ไดแก 

  ๑)  การกำหนดความรูหลักที่จำเปนหรือสำคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 

  ๒)  การเสาะหาความรูที่ตองการ 

  ๓)  การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน 

  ๔)  การประยกุตใชความรูในกิจการงานของตน 

  ๕)  การนำประสบการณจาการทำงาน และประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด “ขุม

ความรู” ออกมาบันทึกไว 



  ๖)  การจดบันทึก “ขมุความรู” และ “แกนความรู” สำหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด ความรูที่

ครบถวน ลุมลกึและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากย่ิงขึ้น 

 โดยที่การดำเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน  ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรูที่ชัด

แจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูใน

สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และ

อยูในมือ และสวนอื่นๆของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำ

รวมกันไมใชกิจกรรมที่ทำไดโดย คนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดำเนินการ

โดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ่มที่ความรู นี่คือความผิดพลาดที่พบบอยมาก การจัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่ม

ที่งานหรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สำคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิออกเปน ๔ สวน คือ 

 ๑)  การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการของลูกคาสนองตอบ

ความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงานของพนักงาน และ

สนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม 

 ๒)  การมีนวัตกรรม(Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรือ

บริการ 

 ๓)  ขีดความสามรถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะทอนสภาพการ

เรียนรูขององคกร 

 ๔)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป การทำงานที่

ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทำงานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง 

 เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การที่กลุมคนที่ดำเนินการจัดการความรูรวมกัน มีชุด

ความรูของตนเอง ที่รวมกันสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมา

ปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของ ตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรือ 
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เกี่ยวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมทีแ่ทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรม

ของการทำงาน และทีส่ำคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย 

 ต้ังเปาหมายการจัดการความรูเพื่อพฒันา 

 งาน พัฒนางาน 

 คน พัฒนาคน 

 องคกร เปนองคกรการเรียนรู 



 ความเปนชุมชนในที่ทำงาน การจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางขอที่ 

๑ ของการจัดการความรู เมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม

เดินเขามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดำเนินการเพียงเพื่อใหได

ชื่อวามีการจัดการความรู การริเริ่มดำเนินการจัดการความรูแรงจูงใจ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรูเปน

กาวแรก ถากาวถูกวิธี ก็มีโอกาสสำเร็จสูงแตถากาวผิด ก็จะเดินไปสูความลมเหลว ตัวกำหนดที่สำคัญคือ

แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู 

 การจัดการความรูที่ดีเริ่มดวย 

- สัมมาทฐิิ : ใชในการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาว 

- การจัดทีมริเริม่ดำเนินการ 

- การฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดำเนินการตอเน่ือง 

- การจัดการระบบการความรู 

แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู  แรงจูงใจแทตอการดำเนินการจัดการความรู  คือ   

เปาหมายที่งาน  คน  องคกร  และความเปนชุมชนในที่ทำงานดังกลาวแลว  เปนเง่ือนไขสำคัญ  ในระดับที่เปน

หัวใจสูความสำเร็จในการจัดการความรู  แรงจูงใจเทียมจะนำไปสูการดำเนินการจัดการความรูแบบเทียม  และ

ไปสูความลมเหลวของการจัดการความรูในที่สุด  แรงจูงใจเทียมตอการดำเนินการจัดการความรูในสงัคมไทยมี

มากมายหลายแบบที่พบบอยที่สุด  คือ  ทำเพียงเพ่ือใหไดช่ือวาทำ  ทำเพราะถูกบังคับตามขอกำหนด  ทำตาม

แฟช่ันแตไมเขาใจความหมาย  และวิธีการดำเนินการจัดการความรูอยางแทจริง 

6.  องคประกอบสำคัญของการจัดการความรู  (Knowledge  Process) 

๑.  “คน”  ถือวาเปนองคประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเปนแหลงเรียนรู  และเปนผูนำความรูไปใชให 

เกิดประโยชน 

๒.  “เทคโนโลย”ี  เปนเครื่องมอืเพ่ือใหคนสามารถคนหา  จดัเก็บ  แลกเปลี่ยน  รวมทั้งนำความรูไป 

ใชอยางงาย  และรวดเร็วขึ้น 

๓.  “กระบวนการความรู”  น้ันเปนการบริหารจัดการ  เพ่ือนำความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช   

เพ่ือทำใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 

 องคประกอบทั้ง  ๓  สวนน้ี  จะตองเช่ือมโยงและบูรณาการอยางสมดุล  การจัดการความรูของ

กรมการปกครอง  จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
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กำหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง

สม่ำเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนำมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู  

ความสามารถ  สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  

และมีการเรียนรูรวมกัน  ขอบเขต  KM  ที่ไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีความสำคัญเรงดวนในขณะนี้  คือ  

การจัดการองคความรูเพื่อแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  และไดกำหนดเปาหมาย  (Desired  State)  

ของ  KM  ที่จะดำเนินการในป  ๒๕๔๙  คือ  มุงเนนใหอำเภอเปนศูนยกลางความรู  เพื่อแกไขปญหาความ

ยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ  โดยมีหนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม  คือ

อำเภอมีขอมูลผลสำเร็จการแกไขปญหาความจนเชิงบูรณาการในศูนยปฏิบัติการฯ  ไมนอยกวาศูนยละ  ๑  

เรื ่องและเพื่อใหเปาหมายบรรลุผล  ไดจัดใหมีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู  (KM  Process)  และ

กิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Process)  ควบคูกันไป  โดยมีความคาดหวัด

วาแผนการจัดการความรูนี้จะเปนจุดเริ่มตนสำคัญสูการปฏิบัติราชการในขอบเขต  KM  และเปาหมาย  KM  

ในเรื่องอ่ืน ๆ  และนำไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ย่ังยืนตอไป 

 ๗. แนวคดิการจัดทำแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

แนวคดิการจัดทาแผนการจัดการความรู  (Knowledge Management Action Plan)  

กระบวนการจัดการความรู  (Knowledge Management Process)  และกระบวนการบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) องคการบริหารสวนตำบลวังเย็นไดนำมาประยุกตใชใน

การจัดทำแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  
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กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน

องคกร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ  

๑)  การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร 

และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจำเปนตองใชอะไร ขณะน้ีเรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร  

๒)  การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรู

เกา กำจัดความรูที่ใชไมไดแลว  

๓)  การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเก็บความรู

อยางเปนระบบในอนาคต  



๔)  การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน 

ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ  

๕)  การเขาถึงความรู เปนการทำใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน  

๖)  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทำไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทำ

เปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทำเปนระบบ ทีมขามสาย 
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งาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที

แลกเปลี่ยนความรู เปนตน  

๗)  การเรียนรู ควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองค

ความรู การนำความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง  

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง  เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัย

แวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย  ๖  องคประกอบ ดังน้ี  



๑)  การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร 

(ที ่ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ

ประเมินผล , กำหนดปจจัยแหงความสำเร็จชัดเจน  

๒)  การสื่อสาร – เชน กิจกรรมที่ทำใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทำ, ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุก

คน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร  

๓)  กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก

รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, 

สถานที่ต้ัง ฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร  

๔)  การเรียนรู - เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู 

โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เน้ือหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
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๕)  การวัดผล - เพ่ือใหทราบวาการดำเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม, มีการนำผลของการวัด

มาใชในการปรบัปรุงแผนและการดำเนินการใหดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก

ระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก 

วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come)  

๖)  การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ

มีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ

สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทำในแตละชวงเวลา  
 

8.  หัวใจของการจัดการความรู  

มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบวา หัวใจของ KM อยูที่ไหนได โดย

อาจกลาวเปนลำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับขั้นของความตองการ ( Hierarchy of needs ) ของ 

Mcgregor ได โดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่ยอมรับทั่วไปวาความรูคือพลัง (DOPA KM Team)  

๑. Knowledge is Power : ความรูคือพลัง  

๒. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather 

in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสำเร็จของการถายทอดความรูไมใช

อยูที่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูที่การมีปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน  

๓.  The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางสำคัญ 

ของความรูมิใชที่ตัวความรู แตอยูที่การนำไปปฏิบัติ  

๔ .  Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : 

นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทำใหความรูผลิตดอกออกผล  



จะเห็นวา จากขอความที่กลาวถึง ความรูดังกลาว พอทำใหมองเห็นหัวใจของ KM เปนลำดับชั้นมาเริ่ม

แตขอความแรกที่วา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออำนาจ ซึ่งเปนขอความเปนที่ยอมรับที่เปนสากล ทั้งภาค

ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามีความสำคัญในการ 

ถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึง

ของบุคคล ตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรู เกิดความรูขึ้นแลว หากไมนำไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมาย

ปลายทางของ ความรูและที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายที่เนนการนำความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมี

คุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมวาน่ันเปนนิยามใหมของผูทำหนาที่เปนผูจัดการเลยที เดียว ดังน้ัน อาจกลาวไดวา

หัวใจของ KM อยูที่การนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม อ.นพ.วิจารณ พานิช กลาวไวนาคิด หลังจาก

การไปรวมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข” โดยไดฟงการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี 

ตีความ “การเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข” ทำใหเกิดความเขาใจเรื่องการจัดการความรูอยางลึกซึ้งมาก จึงขอนำมา

เลาสูกันฟง ทานบอกวา การพัฒนาชุมชนตองมี  ๔  องคประกอบ  

๑. ชุมชน หมายถึงการอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายที่การอยูรวมกัน  

๒. เปนสุข หมายถึงความเปนทั้งหมด ความเปนปรกติ สมดุล บูรณาการของปจจัยตาง ๆ อยางนอย ๘ 

ดาน ไดแก ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน  

๓. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนน้ัน ๆ ผานการปฏิบัติ  

๔. การสรางเสริม หมายถึงการเขาไปเอ้ืออำนวย สงเสริม เสริมพลัง (empower) ไมใชเขาไปสอนหรือ

ถายทอดความรู  
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ทั้ง  ๔  องคประกอบน้ี คือ หัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไมใชแคการจัดการความรูของ

ชาวบานหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรูน้ี การเรียนรูสำคัญกวาตัวความรู เพราะถาไมระวัง ตัวความรู

จะเปนความรูที่หยุดน่ิงตายตัว การเรียนรูจะมีลักษณะ “ด้ินได” คือ มีชีวิต เปนพลวัตการเรียนรูที่ดีที่สุดคือการ

เรียนรูรวมกัน เปน collective learning และเปนการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ (interaction learning 

through action) อ.บดินทร วิจารณ เปนบุคคลหน่ึงที่นาสนใจอยางย่ิงในดาน การจัดการความรู 

(Knowledge Management - KM) และองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)ไดกลาวไวเมื่อ

คราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ หองประชุม  ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วา การจัดการความรู (KM) สิ่งสำคญัมันอยูที่การลงมือปฏิบัติใหได ใช

ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันใหได การเรียนรูของบุคคลหัวใจสำคญัอยูที่เราจะไดเรียนรูจากการสอนคนอ่ืน 

(Learning from Teaching) และ สิ่งที่สำคญัของการจัดการความรู ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คน

พัฒนาตนเอง การวางแผนทำงาน การจัดลำดับความสำคัญ ของงาน ขององคกรเครื่องมือในการจัดการความรู  

 

9.  การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู  



การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เปนเรื่องคอนขางใหม ซึ่งเกิดขึ้นจากการคน

พบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันสงผลกระทบ

ตอการดำเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยาง

เดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคำถามตอไปวาจะทำอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู

จึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเอง

ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จำเปนจะตองบริหาร จัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมให

บุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการ

เรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคกร ก็นับเปนการลงทุนที่สูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู 

มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการที่ตองดำเนินการตอ

ภายหลังจากที่บุคลากรมีความรูความ ชำนาญแลว องคกรจะทำอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และ

แลกเปลี่ยนความรูกับผูอื ่น และในขั้นตอนสุดทาย องคกรจะตองหาเทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับ

องคกรอยางมีระบบเพื่อ ที่จะนำออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกา

ยังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรูที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหอยูในโลกของการแขงขันไดสำหรับ

ประเทศไทยนั้นคงเปนเรื่องทาทาย สำหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัวบุคคล และ

การกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน ซึ่งการถายทอดความรูบางประเภทนั้น การฝกอบรม

อาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม "การหวงความรู" 

และวัฒนธรรม "การไมยอมรับในตัวบุคคล" หากองคกรสามารถกำจัดจุดออนทั้งสองอยางนี้ไดการบริหาร

จัดการความรูก็มิใชเรื่องยาก จนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญที่ผานมาเมื่อเดือน

ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เปนเรื่องของการ

กำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ไดกำหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาที่

ในการพัฒนาความรูเพ่ือใหมี ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งสรางความมีสวนรวม

ในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง กันและกัน  
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10. CoP (Community of Practice)  

CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที ่มีการรวมตัวกัน หรือ

เช่ือมโยงกันอยางไมเปนทางการ ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังน้ี  

  มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและกัน  

  มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงมั่นรวมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทำงานไดดีขึ้น  

  มคีวามเช่ือวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมอื และภาษาเดียวกัน  

  มีบทบาทในการสราง และใชความรู และยึดถือคุณคาเดียวกัน  

  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง  



  มีชองทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู หรือผานเทคโนโลยี  

  มีความรวมมือชวยเหลือ ทำใหความรูเขาไปถึงผูที่ตองการใชไดงาย  

  มีปฏิสมัพันธตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง  

  มีวิธีการเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม 

 

ทำใหเพิ่มพูนความรูที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับที่งายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ ซึ่ง

ทำงานดวยกันมาระยะหนึ่ง มีเปาหมายรวมกัน และตองการที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจาก

การทำงาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการ เปนกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังคม 

และความพยายามที่จะทำใหบรรลุผลสำเร็จ เปนกลุมที่ไมมีอำนาจ ไมมีการกำหนดไวในแผนภูมิโครงสราง

องคกร และอาจจะมีเปาหมายที่ขัดแยงกับผูนำองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจำนวนมาก และ

คนคนหนึ่งจะเปนสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสำคัญอยางไร เครือขายความสัมพันธที่ไมเปน

ทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอการ

เรียนรู และการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการ คำวา ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoP ช้ี

จุดเนนที่ การเรียนรูซึ่งไดรับจากการทำงาน เปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจำวัน เครื่องมือใหม ๆ 

พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทำงานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทำใหเกิดการ

ถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือการ

ฝกอบรมตามปกติ เครือขายที่ไมเปนทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสำเร็จ

ไดดีกวา การสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ  

แนวคิด CoP  

  CoP เปนกลไกของการไขวควาหาความรูเขาหาตัว มากกวาการรวบรวมความรู เพ่ือสงมอบใหผูอ่ืน  

  CoP เปนเรื่องของการเรียนรู เพื่อเปนคนทำงานที่เกงขึ้น มิใชแคเรียนรูวา จะทำงานอยางไร หรือ

เรียนรูแตเรื่องที่เปนนามธรรม  

  การเปนสมาชิกของ CoP คือ มีสวนรวมในชุมชนน้ัน อยางมีความหมาย  

  CoP ควรเช่ือมโยงกับเปาหมายหลักขององคกร  

แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทำในบริบทเฉพาะ  

สิ่งที่มีผลตอการปฏิบัติ และเปนผลจากการเรียนรู ไดแก  
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  สิ่งที่ปรากฏชัดแจง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาที่ชัดเจน เกณฑที่กำหนดไว 

กฎขอบังคับ สัญญา  



  สิ่งที่ไมปรากฏชัดแจง: ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหยั่งรู การรับรู ความออนไหว ความ

เขาใจ สมมติฐาน มุมมองซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไป  

การปฏิบัติมิใชสิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ ดวยคำสั่ง 

หรือกฎระเบียบ  

มีคนอื ่นในองคกร ซึ ่งมีประสบการณที ่จะเปนประโยชนกับเรา พวกเขาเต็มใจที ่จะแบงปน

ประสบการณนั้น ใหผูอื่น และเราเต็มใจที่จะชวยพวก เขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบ แมจะไมรูจักพวก

เขา ธรรมชาติของ CoP 

องคกรประกอบไปดวย CoP จำนวนมากทับซอนกันอยู คูขนานไปกับโครงสรางที่เปนทางการของ

องคกร  

รอบชีวิตของ CoP ไมมีความชัดเจนวา เริ่มตนเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ขึ้นกับความพรอม และโอกาส

เหมาะ สำหรับการเรียนรู  

ประเด็นที่ CoP ใหความสนใจจะเปลี ่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิก การ

สนับสนุน CoP  

ปฏิบัติตอ CoP เสมือนทรัพยสินขององคกร ใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลขาวสาร ดูแล

เปาหมายใหสอดคลองกับองคกร  

สงเสริมการสราง CoP ดวยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้น จากกลุมที่ไมเปนทางการ และดึงชุมชนเขา

มารวมกันทำงาน ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก  

มองวา องคกรเปนที่รวมของชุมชน ที่เชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนที่เหมาะสม และมีสวนตอ

ความสำเร็จขององคกร  

สงเสริมให CoP เรียนรูจากภายในกลุม และจากกลุมอ่ืนๆ  

ดูแลวา กลไกขององคกรมีสวนในการสนับสนุน CoP  

สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเช่ือมตอทั่วทั้งองคกร มุมมองตอการเรียนรู  

การเรียนรู เปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติ แตเรามักจะมองไมเห็นวา เกิดการเรียนรูดีขึ้น  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูไมไดเกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แตเกิดจากการทำความเขาใจ ในตรรกะ 

หรือวิธีคิดของคนอ่ืน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเราแลกเปลี่ยนความเขาใจ และความคิดกันไดกวางขวางขึ้น แตหัวใจ

ของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจรวมกัน ใสใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน การหา

โอกาสเรียนรู  

ถามีปญหาเกี่ยวกับการเรียนรู ใหมองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีสวนรวม และการแยกตัวของ

สมาชิก  

เมื่อมีการนำความรูไปใชในบริบทอื่น หรือมีการสงผานขอมูลขาวสารไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ให

ติดตามเรียนรูการปรับเปลี่ยน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม  

รับรูการเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหมๆ ในที่ไกลหูไกลตา  
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การเรียนรูที่ชายขอบของ CoP ก็มีความสำคัญ ไดแก การดึงดูดสมาชิกใหม การตอบสนองสิ่งกระตุน

จากภายนอก การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอ่ืน ๆ ขอควรระวัง  

ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรูที่ฝงลึก มาเขาไวในลักษณะของเอกสาร อาจจะกอใหเกิดผลเสีย

มากกวาผลดี เกิดเปนขยะของขอมูลขาวสาร ที่ไมคนใช สุดทายคนก็ยังตองการความชวยเหลือ ในเรื ่อง

ประสบการณ จากเพ่ือนรวมงาน 

ใหมีการเรียนรูใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากที่สุด อยาดวนหลวมตัวที่จะสกัดความรูความรูจาก CoP 

หรือเปลี่ยนความรูจาก CoP ไปเปนหลักสูตรเพ่ือการฝกอบรม  

แนวคิดปจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู ไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล อยาสรางหองสมุดที่

เต็มไปดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพื่อชวยในการเชื่อมตอระหวางบุคคลตอบุคคล 

ปจจัยสูความสำเร็จ กลุมที่ไมเปนทางการเปนสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

เติบโตขึ้นเมื่อเปนที่ประสงคของสมาชิก การที่จะใหมีคุณคาตอองคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแลดวยความ

ระมัดระวัง การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทำใหไมเปนที่สนใจจากสมาชิก การปลอยปละละเลย ก็อาจจะทำให

แคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความทาทายนี้แตกตางจากปจจัยตางๆ ที่ผูนำองคกรเคยประสบ ความทาทายสำหรับ 

CoP ปญหาสำคัญของชุมชนที่กำลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปลอยใหผูประสานงาน

รับผิดชอบไปคนเเดียว เมื่อผูประสานงานหันไปทำงานอื่น ชุมชนก็ลมสลาย ปญหาสำคัญของชุมชนที่ประสบ

ความสำเร็จ คือ การที่สนใจอยูแตความสำเร็จของตนเอง ขอเสนอแนะตอไปนี้ จะชวยรักษาพลังของชุมชน ให

เกิดความตอเน่ือง นำสมาชิกใหมเขามารวม และมุงไปที่ประเด็นที่แหลมคม  

เชิญผูนำทางความคิด ซึ่งเปนที่ยอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพ่ือสรางพลังใหแกชุมชน  

จัดใหมีเวทีพบปะกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือสรางความต่ืนตัว ความไวเน้ือเช่ือใจ ความรูสึกรวม  

สงเสริมการติดตอระหวางสมาชิกของชุมชน  

จัดต้ังกลุมแกนที่แข็งขัน ไมจำเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนกลุมแกน

ดวยการใหเปนที่รับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพ่ิมมากเปนพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค  

ทำใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนเรื่องงาย เชน การใช Software computer 

ที่ใชงาย และคุนเคย ความทาทายสำหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณคามากของชุมชน คือ การรวมกันแกปญหา แตการ

อภิปรายปญหาอยางเปดอก ในขณะที่ความคิดยังไมสุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเปนสิ่งที่ไมใชธรรมชาติ

ของเรา ความทาทายของสมาชิกที่สำคัญ คือ การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจำนวนมากที่เราไมรูจัก  

สรางเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เปนผูขอความชวยเหลือ และหา

ผูที่มีกึ๋นไปรวมอยูในเวที ผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพื่อใหสมาชิกอภิปรายไปที่

สมมติฐาน ที่ใชและเลือก การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใชเปนจุดเริ่มตนสำหรับ

การสรางชุมชนได 



ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดกลาวไววา CoP เปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ 

มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสราง องคความรูใหม ๆ เพื่อชวยใหการทำงานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น

สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง 

หน่ึงรวมกัน ซึ่งความไววางใจและความเช่ือมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปน สิ่งที่สำคัญ  
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Cop จะมีความแตกตางจากการที่บุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่ Cop เปน

การรวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการมอบหมาย

สั่งการเปนการเฉพาะและจะเลือกทำในหัวขอหรือเรื่องที่สนใจรวมกันเทาน้ัน  

ความรู ที่ไดจากการแลกเปลี ่ยนในกลุ ม CoP จะพัฒนาเปนองคความรู ที ่เปนประโยชนตอการ

พัฒนาการทำงานของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยางไมเปนทางการใน

ทามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใชเทคนิคที่เรียกวาสุนทรีสนทนา (Dialogue) ซึ่งเปนการ

สนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผูพูด ใหเกียรติกัน ใหโอกาสกัน และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับ

ฟงผูอ่ืนพูดอยางต้ังอกต้ังใจ (Deep Listening)  

 

บทสรุป  

ชุมชนแหงการเรียนรู (CoP) เปนกิจกรรมเริ่มตนอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรม

หลายประการที่จะตองดำเนินการทั้งในสวนที่อาจเรียกวาเปนมิติ ของการบังคับและในสวนที่เปนมิติของการ

สงเสริม สวนที่เปนมิติการบังคับ คือ การที่จะตองดำเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดที่เปนพันธะสัญญาที่กรมการ

ปกครองไดจัดทำไวในคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ ๒๕๔๙ กับ สำนักงาน ก.พ.ร. ให

สำเร็จ คือ การดำเนินการในสวนกลางของทุกสำนัก/กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM Action 

Plan) กับการดำเนินการในสวนภูมิภาคของอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในการทำใหอำเภอ/กิ่งอำเภอ เปนศูนยกลางองค

ความรูเพื่อการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ ที่เปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย

อำเภอ/กิ่งอำเภอ จะตองจัดทำผลสำเร็จการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ จำนวน ๑ เรื่อง 

เพื่อเผยแพรติดไวที่ ศตจ.อำเภอ/กิ่งอำเภอ และบันทึกไวที่เว็บไซตของจังหวัดและกรมการปกครอง ในสวนที่

เปนมิติของการสงเสริม คือ การดำเนินการ KM ในฐานะที่เปนตัวขับเคลื่อน องคกรสูความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและทำใหมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือไดวาเปน “ทุนทาง

สังคม” มีความสำคัญยิ่งตอการเดินทางไปสูเปาหมาย KM ดังกลาว การศึกษาเรียนรูเรื่อง KM และการมีสวน

รวมอยางแข็งขันในกิจกรรม KM ตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจะทำใหเกิดสัมฤทธ์ิผล กับงานดานการ

จัดการความรูที่กรมปกครองรับผิดชอบ เชน เดียวกับงานอื่น ๆ ที่ผานเขามาและสำเร็จผลลงดวยดี กับทั้งเกิด



คุณคาประโยชนแก ประชาชนและชาติบานเมืองไปพรอมกัน เปนที่ยอมรับและไดเกิดความไววางใจจากรัฐบาล

ทุกรัฐบาลเสมอมา 

 

11.  คุณเอ้ือ คุณอำนวย คุณกิจ คุณประสาน คนสำคัญท่ีดำเนนิการจัดการความรู  

๑. ผูบริหารสูงสุด  (CEO) สำหรับวงการจัดการความรู ถาผูบริหารสูงสุดเปนแชมเปยน (เห็นคุณคา 

และดำเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่วายากทั้งหลายก็งายขึ้น ผูบริหารสูงสุดควรเปนผูริเริ ่มกิจกรรมจัดการ

ความรู โดยกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหนาที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเปนผูบริหารระดับสูง เชน รอง

อธิบดี, รองผูอำนวยการใหญ ,นายกเทศมนตรี  

๒. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถาการริเริ่มมาจากผูบริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” ก็สบาย

ไปเปลาะหนึ่ง แตถาการริเริ ่มที่แทจริงไมไดมาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอื ้อ” ก็คือ นำ 

เปาหมาย/หัวปลา ไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดกลายเปนเจาของ “หัวปลา” ใหได บทบาทตอไปของ 

“คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอำนวย” และรวมกับ “คุณอำนวย” จัดใหมีการกำหนด “เปาหมาย/หัวปลา” ใน 
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ระดับยอยๆ ของ “คุณกิจ/ผูปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เขากับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ

ยุทธศาสตรขององคกร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ (Empowerment), รวม 

Share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อประโยชนในการดำเนินการจัดการความรูโดยตรง และ

เพื่อแสดงให “คุณกิจ” เห็นคุณคาของทักษะดังกลาว, จัดสรรทรัพยากรสำหรับใชในกิจกรรมจัดการความรู 

พรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรมสรางสรรคอื่นๆ ทั้งภายในและนอกองคกร, ติดตามความ

เคลื่อนไหวของการดำเนินการใหคำแนะนำบางเรื่อง และแสดงทาทีช่ืนชมในความสำเร็จ อาจจัดใหมีการยกยอง

ในผลสำเร็จ และใหรางวัลที่อาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสรางความภาคภูมิใจในความสำเร็จ  

๓. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator , KF) เปนผูคอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู 

ความสำคัญของ “คุณอำนวย” อยูที่การเปนนักจุดประกายความคิดและการเปนนักเชื่อมโยง โดยตองเชื่อมโยง

ระหวางผูปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผูบริหาร (“คุณเอ้ือ”), เช่ือมโยงระหวาง “คุณกิจ” ตาง  

กลุมภายในองคกร, และเชื่อมโยงการจัดการความรูภายในองคกร กับภายนอกองคกร โดยหนาที่ที่ “คุณ

อำนวย” ควรทำ คือ  

-  รวมกับ “คุณเอื้อ” จัดใหมีการกำหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพ่ือ

สรางความเปนเจาของ “หัวปลา”  

-  จัดตลาดนัดความรู เพื่อให คุณกิจ นำความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดความรูออกมาจากวิธี

ทำงานที่นำไปสูความสำเร็จน้ัน เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา”  

-  จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาชวย” (Peer Assist) เพื่อใหบรรลุ “หัวปลา” ไดงาย หรือ

เร็วขึ้น โดยที่ผูน้ันจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีทำงานจากเขา เชิญเขามาเลาหรือสาธิต  



-  จัดพื้นที่เสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสำหรับเก็บรวบรวมขุมความรูที ่ได เชน ใช

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต เว็บบอรด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายขาว เปนตน  

-  สงเสริมใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ  (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เปนความรู หรือเปน

หัวใจในการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร 

-  เชื่อมโยงการดำเนินการจัดการความรูขององคกร กับกิจกรรมจัดการความรูภายนอก เพื่อสราง

ความคึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก  

๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผูปฏิบัติงาน เปนพระเอกหรือนางเอกตัว

จริง ของการจัดการความรู เพราะเปนผูดำเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ ๙๐-๙๕ ของทั้งหมด 

“คุณกิจ” เปนเจาของ “หัวปลา” โดยแทจริง และเปนผูที่มีความรู (Explicit Knowledge) และเปนผูที่ตองมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สราง แปลง ความรูเพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/หัวปลา” ที่ต้ังไว  

๕. คุณประสาน (Network Manager) เปนผูที ่คอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรู

ระหวางหนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กวางขึ้น เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรูและ

ยกระดับความรูแบบทวีคูณ  

 

๑2.  ภาษิต คำคม KM  

- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรูอยูในผูใช ไมใชอยูใน

แหลงรวมความรู (Y. Maholtra)  

 

15 

 

- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรูเปนการเดินทาง ไมใชเปาหมายปลายทาง 

(Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)  

- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู

เพียงเล็กนอยเพ่ือปฏิบัติมีคามากกวาความรูมหาศาลที่อยูเฉย ๆ (Kahlil Gibran)  

- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรูเปนสินทรัพยสำคัญ แต

บอยครั้งความรูเปนสิ่งฝงลึกและเปนสินทรัพยสวนบุคคล  

- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรูไมใชเพียงการรู แตเปนการ

กระทำ 

- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather 

interactions between people. การถายทอดความรูสาเร็จไดไมใชเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือเอกสาร 

แตเปนเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)  

- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยง

ความผิดพลาด ไปสูการคนหาความผิดพลาดและแกไข  



 

๑3. เรียนรูคานิยมของขาราชการยุคใหม  

I AM READY  

I (Intergrity) = การทำงานอยางมีศักด์ิศรี  

A (Actiumens) = ขยันต้ังใจทำงาน  

M (Moral) = มีศีลธรรม  

R (Relevancy) = มีการเรียนรูและปรับตัวใหทันกับปญหา  

E (Efficiency) = การทำงานที่มุงเนนประสิทธิภาพ  

A (Accountability) = การมีความรับผิดชอบตอผลงาน  

D (Democracy) = มีใจและการกระทำที่เปนประชาธิปไตย  

Y (Yield) = มผีลงานเปนที่ประจักษและปฏิบัติงานโดยเนนผลสมัฤทธ์ิ 
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14.  แผนการจัดการความรูองคการบรหิารสวนตำบลพรหมมาสตร 

อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

 

แผนการจัดการความรู  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู  (KM  Process) 

ชือ่หนวยงาน  :  องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

เปาหมาย  KM ( Desired  State) :  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลพนหมมาสตร  

ไดรับการ                       

                                            พัฒนาศักยภาพ  ความรู ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม /  



                                             สัมมนา ในหลักสูตรตาง ๆ 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :  พนักงาน อบต.  ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสำเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย

เหต ุ

1 การสรางและแสวงหา

ความรู 

-ภายใน อบต. 

-ภายนอก อบต. 

จัดหรือสงอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดู

งาน/ศึกษาตอ 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

จำนวนบุคลากร

ที่ไดรับการ

อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน/

ศึกษาตอ 

บุคลากรไดรับ

การอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดู

งาน/ศึกษาตอ 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

2 การจัดความรูใหเปน

ระบบ 

-บอรดประชาสัมพันธ 

-เว็บไซต อบต. 

-จัดทำรายงาน 

-รวบรวมความรูเปน

หมวดหมูและจัดทำ

ฐานขอมูล 

-สรางคลังความรู

ระเบียบขอกฎหมาย

ผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

จำนวน

ฐานขอมูลความรู

ดานตาง ๆ 

บุคลากรใน

องคกรไดรับ

ความรูเพ่ิม 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

3 การประมวลและ

กล่ันกรองความรู 

-ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารขอมูลใหเปน

มาตรฐานสมบูรณ 

ปรับปรุงฐานขอมูล

ความรูของบอรด

ประชาสัมพันธ/

เว็บไซต อบต. 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

จำนวนฐาน 

ขอมูลความรู

ดานตาง ๆ ที่ได 

รับการปรับปรุง 

จำนวน

ฐานขอมูลความรู

ที่ไดรับการ

ปรับปรุง 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

4 การเขาถึงความรู 

-บอรดประชาสัมพันธ 

-เว็บไซต อบต. 

-ศูนยขอมูลขาวสาร 

รวบรวมความรูเพ่ือ

ติดประกาศ/บันทึก/

จัดเก็บ 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

จำนวนการ

เขาถึงฐานขอมูล

ความรูดานตางๆ 

มีจำนวนการ

เขาถึงฐานขอมูล

ความรูดานตางๆ 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

5 การแบงปนแลกเปล่ียน

ความรู 

-บอรดประชาสัมพันธ 

-จัดทำรายงาน 

 

ใหบุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ

ดานตาง ๆ เขารวม

ประชุม/รายงานผล

การอบรม 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

จำนวนการ

ประชุมเพ่ือ

แลกเปล่ียน

ความรู/จัดทำ

รายงาน 

บุคลากรใน

องคกรไดรับ

ความรูเพ่ิม 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

6 การเรียนรู 

-การสรางองคความรู 

-การนำความรูนำไปใช 

ประชาสัมพันธ/

เว็บไซต อบต./ศูนย

ขอมูลขาวสารทำ

แผนพับแจก 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

การจัดทำ/

บันทึกขอมูล

ประชาสัมพันธ 

มีจำนวนการ

จัดทำ/บันทึก

ขอมูล 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 
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แผนการจัดการความรู  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู  (KM  Process) 

ชื่อหนวยงาน  :  องคการบริหารสวนตำบลวพรหมมาสตร 



เปาหมาย  KM ( Desired  State) :  เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนำการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา 

                                            บุคลากรและพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายใน อบต. 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :  บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนำการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ 

                                      พัฒนางาน 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสำเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย

เหต ุ

1 การบงชี้ความรู 

-มีบรรยากาศที่เอ้ือตอ

การนำการจัดการ

ความรูมาเปนเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาบุคลากร

และพัฒนางาน 

เสริมสรางบรรยากาศ

ใหเอ้ือตอการนำการ

จัดการความรูมาเปน

เคร่ืองมือในการ

พัฒนาบุคลากรและ

พัฒนางาน 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

จำนวนการ

เสริมสราง

บรรยากาศใหเอ้ือ

ตอการนำการ

จัดการความรูมา

เปนเคร่ืองมือ 

มีการเสริมสราง

บรรยากาศให

เอ้ือตอการนำ

การจัดการ

ความรูมาเปน

เคร่ืองมือ 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

2 การสรางและแสวงหา

ความรู 

-ภายใน อบต. 

-ภายนอก อบต. 

-ประชุม/สัมมนา

เพ่ือสนับสนุนการ

สรางบรรยากาศ 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

จำนวนคร้ังที่

ประชุม/สัมมนา

เพ่ือสนับสนุน

การสราง

บรรยากาศ 

มีการประชุม/

สัมมนาเพ่ือ

สนับสนุนการ

สรางบรรยากาศ

การทำงาน 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

3 การจัดความรูใหเปน

ระบบ 

-บอรดประชาสัมพันธ 

-เว็บไซต อบต. 

-วารสาร 

-จัดทำรูปเลม/รายงาน

และแผนพับ 

ประชาสัมพันธ/

เว็บไซต อบต./ศูนย

ขอมูลขาวสาร ทำ

แผนพับ 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

จำนวนการ

ประชุมเพ่ือ

แลกเปล่ียน

ความรู/จัดทำ

รายงาน/บันทึก

ขอมูลในเว็บไซต 

อบต. 

บุคลากรใน

องคกรไดรับ

ความรูเพ่ิม 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

4 การประมวลและ

กล่ันกรองความรู 

-ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารขอมูลใหเปน

มาตรฐาน เนื้อหาให

สมบูรณ 

-หัวหนาสวนราชการ

ปรับปรุงกล่ันกรอง

ฐานขอมูลความรูบน

บอรดประชาสัมพันธ

เว็บไซต อบต. และ

แผนพับ 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

หัวหนาสวน

ราชการ

ดำเนินการ

ปรับปรุง

ฐานขอมูลความรู

ดานตาง ๆ 

มีการตรวจ และ

ปรับปรุงฐาน 

ขอมูลความรู 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

5 การเขาถึงความรู 

-บอรดประชาสัมพันธ 

-เว็บไซต อบต. 

-จัดทำรายงาน 

ต้ังผูรับผิดชอบดูแล

บอรดประชา 

สัมพันธ/เว็บไซต 

อบต./ศูนยขอมูล

ขาวสาร 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

มีผูดูแลบอรด

ประชาสัมพันธ/

เว็บไซต อบต./

ศูนยขอมูลขาวสาร 

มีการดูแลบอรด 

ประชาสัมพันธ/

เว็บไซต อบต./

ศูนยขอมูล

ขาวสาร 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

6 การแบงปนแลกเปล่ียน

ความรู 

-บอรดประชาสัมพันธ 

-เว็บไซต อบต. 

-จัดทำรายงาน 

หัวหนาสวนราชการ

รวบรวมจัดทำเปน

เอกสาร/ฐานความรู/

เทคโนโลยี

สารสนเทศดูแล

ชองทางการแบงปน

แลกเปล่ียนความรู 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

หัวหนาสวนราช- 

การรวบรวมจัดทำ

เปนเอกสาร/ฐาน 

ความรู/เทคโนโลยี

สารสนเทศดูแล

ชองทางการ

แบงปนแลก 

เปล่ียนความรู 

มีการรวบรวมจัด 

ทำเปนเอกสาร/

ฐาน ความรู/

เทคโนโลยี

สารสนเทศดูแล

ชองทางการ

แบงปนแลก 

เปล่ียนความรู 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 



7 การเรียนรู 

-การสรางองคความรู 

-การนำความรูนำไปใช 

ประชา สัมพันธ/

เว็บไซต อบต./ศูนย

ขอมูลขาวสาร 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

มีการจัดทำ/

บันทึกขอมูล 

มีการจัดทำ/

บันทึกขอมูล 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 
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แผนการจัดการความรู  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change 

Management Process) 

ชื่อหนวยงาน  :  องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

เปาหมาย  KM ( Desired  State) :  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ฝกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :  พนักงาน อบต. ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสำเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย

เหต ุ

1 การเตรียมการและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

สงเสริมใหบุคลากรใน

สังกัด อบต.วังเย็น เห็น

ความสำคัญของการ

จัดการความรู 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

บุคลากรในสังกัด 

อบต. ทราบ

เปาหมาย KM 

ของ อบต. 

จำนวนบุคลากร

ที่ทราบเปาหมาย 

KM ของอบต.วัง

เย็น อยางนอย 

50% 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

2 การส่ือสาร ประชุม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน/จัด

กิจกรรมที่ทำใหทุก

คนเขาใจถึงการ

จัดการความรู 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

บุคลากรในสังกัด 

อบต.เขาใจถึง

การจัดการ

ความรู 

จำนวนบุคลากร

ที่เขาใจถึงการ

จัดการความรู

อยางนอย 50%  

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

3 กระบวนการและ

เคร่ืองมือ 

-การคนหา 

-การถายทอด 

-แลกเปล่ียนความรู 

มีการจัดทำใหบอรด

ประชาสัมพันธ/

เว็บไซต อบต./ศูนย

ขอมูลขาวสารใหมี

การคนหา ถายทอด

แลกเปล่ียนความรูที่

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

จำนวนคร้ังบอรด

ประชาสัมพันธ/

เว็บไซต อบต./

ศูนยขอมูล

ขาวสารที่ไดรับ

การปรับปรุง 

บอรด

ประชาสัมพันธ/

เว็บไซต อบต./

ศูนยขอมูล

ขาวสารไดรับ

การปรับปรุงใหดี

ขึ้น 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

4 การเรียนรู จัดการประชุม/

สัมมนา/ศึกษาดู

งาน/จัดกิจกรรม

เพ่ือใหทุกคนเขาใจ

และตระหนักถึง

ความสำคัญและ

หลักการของการ

จัดการความรู 

พ.ย. 60 

เปนตนไป 

บุคลากรที่เขาใจ

และตระหนักถึง

ความสำคัญและ

หลักการของการ

จัดการความรู 

จำนวนบุคลากร

ที่เขาใจและ

ตระหนักถึง

ความสำคัญและ

หลักการของการ

จัดการความรู 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 

5 การวัดผล จัดต้ังทีมงานเพ่ือ

ติดตามและ

ประเมินผลแผนการ

จัดการความรู อบต.

วังเย็น 

ต.ค. 60

เปนตนไป 

มีการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

การจัดการความรู 

อบต.วังเย็น 

ผลการติดตาม

และประเมินผล

แผนการจัดการ

ความรู อบต.วัง

เย็น 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 

 



6 การยกยองชมเชยและ

การใหรางวัล 

การใหรางวัล ต.ค. 60 

เปนตนไป 

บุคลากรในสังกัด 

อบต. มีความ

เขาใจการจัดการ

ความรู 

จำนวนบุคลากร

ที่เขาใจการ

จัดการความรู

อยางนอย 50% 

หัวหนาสวน

ราชการแต

ละสวน 
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๑๕.  การติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบรหิารสวนตำบลพรหมมาสตร  

ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น

ประกอบดวย  

๑. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น   เปนประธานกรรมการ  

๒. หัวหนาสำนักปลัด อบต.   เปนกรรมการ 

2. ผูอำนวยการกองชาง    เปนกรรมการ  

3. นักวิชาการศึกษา    เปนกรรมการ  

4. บุคลากร      เปนกรรมการและเลขานุการ  

ใหคณะกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ

จัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม

และประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตำบล  อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการองคความรู 

 วันที่  20  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560    

ณ หองประชมุองคการบรหิารสวนพรหมมาสตร 

--------------------------------------------------------- 

 

รายชื่อผูมาประชุม  

 ๑. นายอรุณ   เทศถมยา  นายกองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวอรุณี   มะลิทอง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น กรรมการ 

 ๓. นางสาววิลาวัณย กนกศรวิีเชียร หัวหนาสำนักปลัด อบต.   กรรมการ 

 4. นายสุรสทิธ์ิ   บรรยงค   ผูอำนวยการกองชาง   กรรมการ 

 5. นางกนกวรรณ   สุทนต นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 

 6. นางสาวสุธีรา   มีเดช  ครู คศ.1     เลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

เมื่อครบองคประชุม นายอรุณ   เทศถมยา  นายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  ประธาน

กรรมการ (CKO)   จัดทำแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น   กลาวเปดประชุมและ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

 

ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ  

๑.๑ มูลเหตุของการประชุม  



นายกฯ   -  องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  จำเปนตองต้ังกรรมการจัดทำแผนการ

จัดการ(CKO) ความรู (Knowledge Management : KM) เน่ืองจากสาเหตุสำคัญจะตอง

ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑  “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมี

ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ”  ดังน้ันคณะกรรมการจัดทำแผนการ

จัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ประกอบดวย นายกองคการบริหาร

สวนตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  หัวหนาสำนักปลัด อบต. ผูอำนวยการกองชาง  

นักวิชาการศึกษา   และครูคศ ๑ เปนคณะกรรมการ มีหนาที่จดัทำแผนการจดัการ

ความรู ฯ 

    

 

ระเบยีบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชมุ 

   -  ไมมี 

 

 

 

 

 

- 2 - 

 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องทีเ่สนอเพือ่พิจารณา 

๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวน

ตำบลพรหมมาสตร  

นายกฯ    -  ขอเชิญฝายเลขานุการ อธิบายรายละเอียดของรางแผนการจัดการความรูองคการ 

  บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

เลขานุการ   -  เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 

ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  

เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและ 

สามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง 

ถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 

สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี 

ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ในการนี้ งานการเจาหนาที่รมกับครู จึงไดจัดทำราง

แผนการจ ัดการความร ู องค การบร ิหารส วนตำบลบานหาด พร อมนำเสนอเพื ่อให



คณะกรรมการฯ พิจารณารางแผนการจัดการความรู ซึ ่งประกอบดวย บทสรุปผู บริหาร,

ประกาศแตงต้ังทีมงาน , ขอบเขต KM , เปาหมาย KM , ปจจัยแหงความสำเร็จ , แนวทางการ

จัดการความรู , แนวคิดการจัดการความรู เปนตน ดังมีรายละเอียดตามรูปเลมที่ไดแจกจาย

ไปใหแลว  

ผูอำนวยการกองชาง  -  ขอสอบถามถึงวิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการ  การจัดการความรู ฯ  

  จะมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไวหรือไม  

เลขานุการ   -  การจัดทำกจิกรรม KM บุคคลทีส่ำคัญทีจ่ะขับเคลื่อน KM ใหเกิดเปนรูปธรรมไดดี 

  และชัดเจน คอืผูนำองคกรน้ัน ๆ ดังน้ัน ผูนำขอองคการบริหารสวนตำบลวังเย็นที่สำคัญ คือ 

  นายกองคการบริหารสวนตำบล  และปลัดองคการบริหารสวนตำบล จะตองรวมแรง รวมใจ 

กระตุน สรางแรงจูงใจ ชวยเหลือ ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ผลักดันวิสัยทัศนของ KM อยาง 

ตอเน่ือง ทั้งน้ีบุคลากรทั้งหมดขององคการบริหารสวนตำบล  จะตองเปดใจรับฟง แลกเปลี่ยน 

ความรูชวยเหลือซึ่งกันและกนั นำความรูไปสูการปฏิบัติอยางเห็นผล มีการติดตามประเมินผล  

เพ่ือทราบปญหาอุปสรรค และหาทางแกไขอยางตอเน่ือง จึงจะประสบความ สำเร็จ  

นายกฯ    -  ขอใหที่ประชุมพิจารณาหาแหลงความรูจากบุคคลผูมีความรูแฝง (Tacit  

  Knowledge)  ที่สอดคลองกบัหัวขอองคความรูกำหนดวิธีการถายทอดองคความรู และวิธี 

  แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  

ปลัดฯ    -  การหาแหลงความรูจากบุคคลผูมีความรูพิเศษ หรือเช่ียวชาญทางดานตาง ๆ น้ัน  

  อาจแบงกลุมยอยออกเปนหลาย ๆ กลุมได ซึ่งจำแนกตามองคความรู ตามหนาที่ความ 

  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเชน ความรูดานเอกสาร ดานบันทึกขอมูล ระเบียบ กฎหมาย  

  ขอบังคับ ก็เปนองคความรูของสำนักงานปลัด อบต.  ความรูดานการเงิน การคลัง ก็เปนองค 

  ความรูของกองคลัง ความรูดานสันทนาการ การศึกษา การจัดกิจกรรม ก็เปนองคความรูของ 

  สวนการศึกษาฯ ความรูดานสาธารณสุข การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอม ก็เปนองคความรู 

  ของงานดานสาธารณสุข ความรูดานการชาง ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุงสิ่งกอสราง ก็เปนองค 
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  ความรูของกองชาง ดังน้ัน จึงใหหัวหนากองทุกกอง/สวน   มีหนาทีซ่ักซอมความเขาใจ 

  ถายทอดความรูเรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองคความรู ถายทอดความรูดังกลาวให 

  บุคลากรในสังกัดทราบทุกคน เพ่ือใหเขาใจทฤษฎี KM วิธีการปฏิบัติ โนมนาวใหมีการเปดใจ  

  และพรอมที่จะทำ KM อยางเต็มใจ รวมทั้งคนหาบุคลที่มีความรูแฝง  และกระตุนเตือนให 

  บุคลากรในสังกัด ทำการถายทอดความรู โดยกำหนดใหแตละกลุมมคีุณเอ้ือ คุณอำนวย คุณ 

  กิจ และจัดกิจกรรมวงเลาของแตละกลุม และบันทึกเรื่องเลา (Story Telling) และนำมา 

  ประมวลบันทึกเปนขุมความรู (Knowledge Assets) แลวสังเคราะห  เปนบันทึกแกนความรู  

  (Core Competence) หรือ Explicit Knowledge แลวจัดเก็บ Explicit Knowledge ไวใน 



  สื่อคอมพิวเตอร โดยใหมผีูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลในรูปไฟลคอมพิวเตอร และพัฒนา 

  ระบบใหดีย่ิงขึ้นอยางตอเน่ือง และคณะทำงานจัดทำรูปเลมเอกสาร เพ่ือนำไปเรียนรูปฏิบัติ 

  ทั่วทั้งองคกร และนำไปปฏิบัติจริง 

นายกฯ   -  ขอใหที่ประชุมพิจารณาหาสถานที่สำหรับถายทอดความรู  หรือมมุ KM เพ่ือให 

  บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลใชเปนสถานที่ถายทอดความรู  

นักวิชาการศึกษา  -  ขอเสนอใหใชปายประชาสัมพันธ นานานารูสูชาวทองถิ่น และปายประชาสัมพันธ 

  ระเบียบ กฎหมายและสาระนารู  ณ  บอรดประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถเห็นเดนชัด และ 

  บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลไดใชประโยชนในการเรียนรูและถายทอดความรูซึ่งกัน 

  และกัน  

นายกฯ    -  ขอใหที่ประชุมพิจารณา ถึงเรื่องสำคัญที่ในการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพรองค 

  ความรู เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลนำไปใชอยางเหมาะสม  

รองปลัดฯ   -  จากความรูที่สามารถคนหาไดจากบุคคลากรที่มีความรูแฝง (Tacit Knowledge)  

  เมื่อถายทอดใหบุคลากรทุกคนแลวจะพัฒนาเปน Explicit Knowledge  ซึ่งสามารถนำไป 

  ปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร และเมื่อระยะผานไป Tacit Knowledge และ Explicit  

  Knowledge จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลบัไปกลับมาเหมือนเกลียวเชือก ดังน้ัน วิธีจัดเก็บ  

  เผยแพร ชุดความรูดังกลาว เห็นควรให  

๑. จัดเก็บชุดองคความรูปไวรูปเอกสาร โดยจัดทำเปนเลม เพ่ือใชเปนแนวทางในการ 

ปฏิบัติงาน  

๒. จัดเก็บชุดองคความรูในรูปไฟลคอมพิวเตอร โดยบรรจุไวในเว็บไซตของอบต. พรอมจัดทำ 

กระทูแลกเปลีย่นความคิดเห็น เพ่ือใหการเรียนรูรวมกันทัว่ทั้งองคกร ซึ่งจะพัฒนาเปน

องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ในอนาคต โดยมอบหมายใหเจา

พนักงานธุรการเปนคนจัดเก็บขอมูล และพัฒนาระบบขอมูลอยางตอเน่ือง  

ผูอำนวยการกองชาง  -  แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น  ควรมีการกำหนดเกี่ยว  

กับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม KM เพ่ือทราบความกาวหนา ปญหา  

อุปสรรค ของการดำเนินการตามแผน ฯ  

เลขานุการ   -  ในสวนที่ 14  แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น ได  

มีการกลาวถึงกระบวนการจัดการความรู โดยไดมีการกำหนดเกณฑการประเมิน แนวทางการ 

ติดตามและประเมินผล กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลาในการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด  
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เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ไวเพ่ือใชในการติดตามและ 

ประเมินผล  

นายกฯ    -  มีผูใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม  



 -  หากไมม ีขอมติที่ประชุม วาเห็นชอบรางแผนการจัดการความรูองคการบริหาร 

  สวนตำบลวังเย็น  หรือไม  

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบรางแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลวังเย็น 

 

 

ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องอ่ืน ๆ  

นายกฯ    -  มีผูใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม  

 -  หากไมม ีขอเลิกประชุม 

  

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.  

 

 

(ลงช่ือ)                                 ผูจดรายงานการประชุม  

  (นางสาวสธีุรา   มีเดช) 

          ครคูศ ๑.  

 

 

 

    (ลงช่ือ)                                  ผูรับรองรายงานการประชุม 

      (นางสาวอรุณี   มะลิทอง) 

      ปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูเขารวมประชุม  คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการองคความรู 

วันที่  ๒๐  เดือนตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๐ 

ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอรุณ   เทศถมยา นายกองคการบริหารสวนตำบล

พรหมมาสตร 
  

2 นางสาวอรุณี   มะลิทอง ปลัด อบต.   

3 นางสาววิลาวัณย กนกศรีวิเชียร หัวหนาสำนักปลัด อบต.   

4 นายสุรสิทธ์ิ   บรรยงค ผูอำนวยการกองชาง   

5 นางกนกวรรณ   สุทนต นักวิชาการศึกษา    

6 นางสาวสธีุรา   มีเดช  ครู คศ.1    

7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


