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องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
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บทนำ 

 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
วิธีบริหารที่ดี จึงได้จัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดข้ึน
และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดำเนินงาน
การจัดองค์ความรู้ 
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๑.  คณะทำงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 
 1. ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง     ประธานกรรมการ 
 2. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง    กรรมการ 
 3. หัวหน้าสำนักปลัดอบต.      กรรมการ 
 4. ผู้อำนวยการกองคลงั       กรรมการ 
 5. ผู้อำนวยการกองช่าง       กรรมการ 
 6. ผูอ้ำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร     กรรมการ 
 7. นักทรัพยากรบุคคล       เลขานุการ 
 

 คณะทำงานมีหนา้ท่ีดังนี ้
๑. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
๒. จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร 
๓. ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
๔. พัฒนา ปรบัปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกจิกรรม 
๕. ประชาสมัพันธ์การจัดความรู้ในองกรและดำเนินการอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้า KM Team มหีน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กร 
เพื่อนำเสนอประธาน รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตาม ความก้าวหน้า
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขประสานงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดันติดตาม ความก้าวหน้า 
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 

      และ  KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย  จัดทำ 
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น“แบบอย่างที่ดี”  ในเรื่องการจัดการความรู้เป็น  Master 
Trainer ด้านการจัดการความรู้  
 

๒. ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
  กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับพระราช -
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
พระราชกฤษฎีกา 
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   ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ทีส่นับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ทัง้หมด ประกอบด้วย 
 ๑) ส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้พฒันาบุคลากรและใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของปฏิบัติงาน 
 ๒) เสริมสร้างบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการนำการจัดการความรูม้าเป็นเครื่องมือในการพฒันาบุคลากรและ
พัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 ๓.  เป้าหมาย KM (Desired State) 
   เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ทีส่อดรบักบัขอบเขต KM ที่จะเลือกดำเนินการ
ประกอบด้วย 
 ๑)  การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง ได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่างๆ 
 ๒)  การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน / กิจกรรม ขององค์กรการบรหิารส่วนตำบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนือ่ง 
 ๓)  การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์กรความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน 
 ๔)  การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
 ๕)  การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงาน 
 

๔.  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดำเนนิการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่
เลือกทำ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
 ๑) ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ๓) คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุง่มั่นในการดำเนินงานอย่างประสทิธิภาพ 
เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 
 ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอ้ย่างเนือ่งและเป็นรู)ธรรม 
 

๕.  แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
       การจัดการความรู้ Knowledge management 
 การจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน 
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มี
ความสามารถมีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ  

๑. ความรู้ที่ฝงัอยู่ในคน  (Tacit  Knowledge)  เป็นความรูท้ี่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรอื 
สัญชาติญาณของแตล่ะบุคคลในการทำความเข้าใจในสิง่ต่างๆ  เป็นความรู้ที่ไมส่ามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำ 
พูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่นทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ บางครั้งจงึ 
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
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๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ทีส่ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการ 
ต่างๆเช่น การบันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 
 การจัดการความรู้เปน็การดำเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
  ๑)  การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
  ๒)  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
  ๓)  การปรับปรงุ ดัดแปลง หรอืสร้างความรูบ้างส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
  ๔)  การประยุกต์ใช้ความรู้ในกจิการงานของตน 
  ๕)  การนำประสบการณ์จาการทำงาน และประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  ๖)  การจดบันทกึ “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรบัไว้ใช้งาน และปรบัปรุงเป็นชุด ความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลกึและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 โดยที่การดำเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน  ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ
อยู่ในมือ และส่วนอื่นๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำ
ร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำได้โดย คนคนเดียว เนื่องจากเช่ือว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดำเนินการ
โดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่ม
ที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สำคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
 ๑)  การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกจิการหรอืผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงานของพนกังาน และ
สนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 
 ๒)  การมีนวัตกรรม(Innovation) ทั้งทีเ่ป็นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑห์รือ
บริการ 
 ๓)  ขีดความสามรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พฒันาข้ึน ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร 
 ๔)  ประสทิธิภาพ (Efficiency) ซึง่หมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนทีล่งไป การทำงานที่
ประสิทธิภาพสงู หมายถึง การทำงานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
 เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมา
ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรือ 
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กบัทุกกิจกรรม
ของการทำงาน และทีส่ำคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ตอ้งการการจัดการด้วย 
 



4 
 

 ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา 
 งาน พัฒนางาน 
 คน พัฒนาคน 
 องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู ้

 ความเป็นชุมชนในที่ทำงาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางข้อที่ 
๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดำเนินการเพียงเพื่อให้ได้
ช่ือว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้เป็น
ก้าวแรก ถ้าก้าวถูกวิธี ก็มีโอกาสสำเร็จสูงแต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวกำหนดที่สำคัญคือ
แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู้ท่ีดีเริ่มด้วย 
- สัมมาทิฐิ : ใช้ในการจัดการความรู้เป็นเครื่องมอืเพือ่บรรลุความสำเรจ็และความมั่นคงในระยะยาว 
- การจัดทีมรเิริม่ดำเนินการ 
- การฝกึอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดำเนินการตอ่เนื่อง 
- การจัดการระบบการความรู ้

แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้  แรงจูงใจแท้ต่อการดำเนินการจัดการความรู้  คือ   
เป้าหมายที่งาน  คน  องค์กร  และความเป็นชุมชนในทีท่ำงานดังกล่าวแล้ว  เป็นเงื่อนไขสำคัญ  ในระดบัที่เป็น
หัวใจสู่ความสำเร็จในการจัดการความรู้  แรงจูงใจเทียมจะนำไปสู่การดำเนินการจัดการความรู้แบบเทียม  และ
ไปสู่ความลม้เหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด  แรงจูงใจเทียมต่อการดำเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยมี
มากมายหลายแบบที่พบบ่อยที่สุด  คือ  ทำเพียงเพื่อให้ได้ช่ือว่าทำ  ทำเพราะถูกบงัคับตามข้อกำหนด  ทำตาม
แฟช่ันแต่ไม่เข้าใจความหมาย  และวิธีการดำเนินการจัดการความรู้อย่างแทจ้รงิ 

6.  องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้  (Knowledge  Process) 
๑.  “คน”  ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหลง่เรียนรู้  และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้ 

เกิดประโยชน ์
๒.  “เทคโนโลยี”  เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา  จัดเก็บ  แลกเปลี่ยน  รวมทัง้นำความรู้ไป 

ใช้อย่างง่าย  และรวดเร็วข้ึน 
๓.  “กระบวนการความรู้”  นั้นเป็นการบรหิารจัดการ  เพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปใหผู้้ใช้   

เพื่อทำให้เกิดการปรับปรงุและนวัตกรรม 
 องค์ประกอบทั้ง  ๓  ส่วนน้ี  จะต้องเช่ือมโยงและบรูณาการอย่างสมดลุ  การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง  จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ 
กำหนดใหส้่วนราชการมีหน้าทีพ่ัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพื่อให้มลีักษณะเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตริาชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้   
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ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลีย่นทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบคุลากรที่มีประสิทธิภาพ  
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ขอบเขต  KM  ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้  คือ  
การจัดการองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  และได้กำหนดเป้าหมาย  (Desired  State)  
ของ  KM  ที่จะดำเนินการในปี  ๒๕๔๙  คือ  มุ่งเน้นให้อำเภอเป็นศูนย์กลางความรู้  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม  คือ
อำเภอมีข้อมูลผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาความจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ  ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ  ๑  
เรื่องและเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล  ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process)  และ
กิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Process)  ควบคู่กันไป  โดยมีความคาดหวัด
ว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต  KM  และเป้าหมาย  KM  
ในเรื่องอื่น ๆ  และนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 

 ๗. แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Action Plan)  
กระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process)  และกระบวนการบรหิารจัดการ

การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้นำมาประยุกต์ใช้
ในการจัดทำแผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)  

 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
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เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายใน
องค์กร มีทั้งหมด ๗ ข้ันตอน คือ  

๑)  การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร 
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  

๒)  การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้
เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  

๓)  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต  

๔)  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ปน็มาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  

๕)  การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

๖)  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำ
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสาย 
งาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  

๗)  การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้ การนำความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง  เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย

แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย  ๖  องค์ประกอบ ดังนี้  
๑)  การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมสี่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 

(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร , ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ , มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน  

๒)  การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ, ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับทุก
คน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  

๓)  กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ  ข้ึนกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, 
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร  

๔)  การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง  

๕)  การวัดผล - เพื่อใหท้ราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรอืไม่, มีการนำผลของการวัด
มาใช้ในการปรบัปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีข้ึน, มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกบับุคลากรในทกุ
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ 
วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดทีป่ระโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)  

๖)  การยกย่องชมเชยและใหร้างวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในทกุระดบั โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจงูใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บรูณาการกบัระบบที่มีอยู,่ ปรบัเปลี่ยนใหเ้ข้ากับกจิกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา  

 

8.  หัวใจของการจัดการความรู้  
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาช้ีธงคำตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได ้โดย

อาจกล่าวเป็นลำดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับข้ันของความต้องการ ( Hierarchy of needs ) ของ 
Mcgregor ได ้โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team)  

๑. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง  
๒ . Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but 

rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสำเร็จของการถ่ายทอด
ความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน  

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

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

จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอทำให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลำดับช้ันมาเริ่ม
แต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออำนาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลา่วมาสู่การเน้นทีป่ฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสำคัญในการ 
ถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
ของบุคคล ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ข้ึนแล้ว หากไม่นำไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมาย
ปลายทางของ ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมี 
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คุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่าน่ันเปน็นิยามใหมข่องผูท้ำหน้าที่เปน็ผู้จดัการเลยที เดียว ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า
หัวใจของ KM อยู่ที่การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้น่าคิด หลังจาก
การไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี 
ตีความ “การเรียนรู้เพือ่ชุมชนเป็นสขุ” ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมาก จึงขอนำมา
เล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การพัฒนาชุมชนต้องมี  ๔  องค์ประกอบ  

๑. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน  
๒. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของปัจจัยต่าง ๆ อย่างน้อย ๘ 

ด้าน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน  
๓. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนน้ัน ๆ ผ่านการปฏิบัติ  
๔. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอื้ออำนวย ส่งเสริม เสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรอื

ถ่ายทอดความรู้  
ทั้ง  ๔  องค์ประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรู้ในทกุบรบิท ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของ

ชาวบ้านหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู้นี ้การเรียนรู้สำคัญกว่าตัวความรู้ เพราะถ้าไม่ระวัง ตัวความรู้
จะเป็นความรู้ทีห่ยุดนิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลกัษณะ “ดิ้นได”้ คือ มีชีวิต เป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดทีี่สุดคือการ
เรียนรู้ร่วมกัน เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction learning 
through action) อ.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้าน การจัดการความรู ้
(Knowledge Management - KM) และองค์การแหง่การเรียนรู ้(Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อ
คราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม  ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การจัดการความรู ้(KM) สิ่งสำคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได ้ใช้
ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ได ้การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสำคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอื่น 
(Learning from Teaching) และ สิ่งที่สำคัญของการจัดการความรู้ ก็คือ เรือ่งของคน การพัฒนาคน คน
พัฒนาตนเอง การวางแผนทำงาน การจัดลำดับความสำคัญ ของงาน ขององค์กรเครื่องมือในการจัดการความรู ้ 

 
9.  การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้  

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดข้ึนจากการค้น
พบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ  กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่าง
เดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้
จึงสัมพันธ์กับเรือ่ง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็นจะต้องบริหาร จัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ 
มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม  เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อ
ภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความ ชำนาญแล้ว องค์กรจะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในข้ันตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับ
องค์กรอย่างมีระบบเพื่อ ที่จะนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา 
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ยังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สำหรับ
ประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทาย สำหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล และ 
การกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรม
อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" 
และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหาร
จัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก จนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเรื่องของการ
กำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัต ิโดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ได้กำหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่
ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วม
ในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง กันและกัน  
 

10. CoP (Community of Practice)  
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือ

เช่ือมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้  
⚫  มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน  
⚫  มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุง่มั่นร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทำงานได้ดีข้ึน  
⚫  มีความเช่ือวิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครือ่งมอื และภาษาเดียวกัน  
⚫  มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู ้และยึดถือคุณค่าเดยีวกัน  
⚫  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง  
⚫  มีช่องทางเพือ่การไหลเวียนของความรู ้หรือผ่านเทคโนโลยี  
⚫  มีความร่วมมือช่วยเหลือ ทำให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ตอ้งการใช้ได้ง่าย  
⚫  มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนือ่ง เพือ่พัฒนาและเรียนรูจ้ากสมาชิกดว้ยกันเอง  
⚫  มีวิธีการเพื่อเพิม่ความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม 
 

ทำให้เพิ่มพูนความรู้ที่ลึกซึ้งข้ึนเรื่อย ๆ ในระดับที่ง่ายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ง
ทำงานด้วยกันมาระยะหนึ่ง มีเป้าหมายร่วมกัน และต้องการที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จาก
การทำงาน กลุ่มดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยองค์การ เป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคม 
และความพยายามที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นกลุ่มที่ไม่มีอำนาจ ไม่มีการกำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้าง
องค์กร และอาจจะมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกับผู้นำองค์กร ในหนึ่งองค์กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจำนวนมาก และ
คนคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสำคัญอย่างไร เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
ทางการ เกิดจากความใกล้ชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการ คำว่า ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoP ช้ี
จุดเน้นที่ การเรียนรู้ซึ่งได้รับจากการทำงาน เป็นหลัก เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ ปัญหาประจำวัน เครื่องมือใหม่ ๆ 
พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทำงานที่ได้ผล และไม่ได้ผล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้เกิดการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้ และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้ จากหนังสือ หรือการ
ฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ
ได้ดีกว่า การสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็นทางการ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ  
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แนวคิด CoP  
⚫  CoP เป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัว มากกว่าการรวบรวมความรู้ เพื่อส่งมอบให้ผู้อื่น  
⚫  CoP เป็นเรื่องของการเรียนรู้ เพื่อเป็นคนทำงานที่เก่งข้ึน มิใช่แค่เรียนรู้ว่า จะทำงานอย่างไร หรือ

เรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม  
⚫  การเป็นสมาชิกของ CoP คือ มีส่วนร่วมในชุมชนน้ัน อย่างมีความหมาย  
⚫  CoP ควรเช่ือมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร  
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัต ิหรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทำในบริบทเฉพาะ  
สิ่งท่ีมีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ ได้แก่  
⚫  สิ่งที่ปรากฏชัดแจ้ง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบาที่ชัดเจน เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

กฎข้อบังคับ สัญญา  
⚫  สิ่งที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง: ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ในใจ ความหยั่งรู้ การรับรู้ ความอ่อนไหว ความ

เข้าใจ สมมติฐาน มุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป  
การปฏิบัติมิใช่สิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง 

หรือกฎระเบียบ  
มีคนอ่ืนในองค์กร ซึ่ งมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับเรา  พวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งปัน

ประสบการณ์นั้น ให้ผู้อื่น และเราเต็มใจที่จะช่วยพวก เขา เราสามารถค้นหาพวกเขาได้พบ แม้จะไม่รู้จักพวก
เขา ธรรมชาติของ CoP 

องค์กรประกอบไปด้วย CoP จำนวนมากทับซ้อนกันอยู่ คู่ขนานไปกับโครงสร้างที่เป็นทางการของ
องค์กร  

รอบชีวิตของ CoP ไม่มีความชัดเจนว่า เริ่มต้นเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ข้ึนกับความพร้อม และโอกาส
เหมาะ สำหรับการเรียนรู้  

ประเด็นท่ี CoP ให้ความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความต้องการ  และความสนใจของสมาชิก การ
สนับสนุน CoP  

ปฏิบัติต่อ CoP เสมือนทรัพย์สินขององค์กร ให้การสนับสนุนทรัพยากร และข้อมูลข่าวสาร ดูแล
เป้าหมายให้สอดคล้องกับองค์กร  

ส่งเสริมการสร้าง CoP ด้วยการยอมรับผลงานที่เกิดข้ึน จากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ และดึงชุมชนเข้า
มาร่วมกันทำงาน ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก  

มองว่า องค์กรเป็นท่ีรวมของชุมชน ที่เช่ือมต่อกัน ส่งเสริมให้มีจุดยืนที่เหมาะสม และมีส่วนต่อ
ความสำเร็จขององค์กร  

ส่งเสริมให้ CoP เรียนรู้จากภายในกลุ่ม และจากกลุ่มอื่นๆ  
ดูแลว่า กลไกขององค์กรมีส่วนในการสนับสนุน CoP  
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเช่ือมต่อทั่วทั้งองค์กร มุมมองต่อการเรียนรู้  
การเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ แต่เรามักจะมองไม่เห็นว่า เกิดการเรียนรู้ดีข้ึน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แต่เกิดจากการทำความเข้าใจ ในตรรกะ 

หรือวิธีคิดของคนอื่น  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และความคิดกันได้กว้างขวางข้ึน แต่หัวใจ

ของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจร่วมกัน ใส่ใจความคิดของกันและกัน และสร้างชุมชนซึ่งเช่ือใจกัน การหา
โอกาสเรียนรู้  
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ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ ให้มองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีส่วนร่วม และการแยกตัวของ
สมาชิก  

เมื่อมีการนำความรู้ไปใช้ในบริบทอ่ืน หรือมีการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง  ให้
ติดตามเรียนรู้การปรับเปลี่ยน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม่  

รับรู้การเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ในที่ไกลหูไกลตา  
การเรียนรู้ท่ีชายขอบของ CoP ก็มีความสำคัญ ได้แก่ การดึงดูดสมาชิกใหม่ การตอบสนองสิ่งกระตุ้น

จากภายนอก การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่น ๆ ข้อควรระวัง  
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ท่ีฝังลึก มาเข้าไว้ในลักษณะของเอกสาร อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย

มากกว่าผลดี เกิดเป็นขยะของข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่คนใช้ สุดท้ายคนก็ยังต้องการความช่วยเหลือ ในเรื่อง
ประสบการณ์ จากเพื่อนร่วมงาน 

ให้มีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติให้มากที่สุด อย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้ความรู้จาก CoP 
หรือเปลี่ยนความรู้จาก CoP ไปเป็นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม  

แนวคิดปัจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู้ ไปสู่การเช่ือมต่อระหว่างบุคคล อย่าสร้างห้องสมุดที่
เต็มไปด้วยเอกสาร ให้สร้างบัตรรายช่ือบุคคล (card catalog) เพื่อช่วยในการเช่ือมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วในองค์กร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
เติบโตข้ึนเมื่อเป็นที่ประสงค์ของสมาชิก การที่จะให้มีคุณค่าต่อองค์กร จะต้องได้รับการเพาะบ่ม ดูแลด้วยความ
ระมัดระวัง การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทำให้ไม่เป็นที่สนใจจากสมาชิก การปล่อยปละละเลย ก็อาจจะทำให้
แคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความท้าทายนี้แตกต่างจากปัจจัยต่างๆ ที่ผู้นำองค์กรเคยประสบ ความท้าทายสำหรับ 
CoP ปัญหาสำคัญของชุมชนที่กำลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปล่อยให้ผู้ประสานงาน
รับผิดชอบไปคนเเดียว เมื่อผู้ประสานงานหันไปทำงานอื่น ชุมชนก็ล่มสลาย ปัญหาสำคัญของชุมชนที่ประสบ
ความสำเร็จ คือ การที่สนใจอยู่แต่ความสำเร็จของตนเอง ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ จะช่วยรักษาพลังของชุมชน ให้
เกิดความต่อเนื่อง นำสมาชิกใหม่เข้ามาร่วม และมุ่งไปที่ประเด็นที่แหลมคม  

เชิญผู้นำทางความคิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแต่เริ่มแรก เพื่อสร้างพลังให้แก่ชุมชน  
จัดให้มีเวทีพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างความตื่นตัว ความไว้เนื้อเช่ือใจ ความรู้สึก

ร่วม  
ส่งเสริมการติดต่อระหว่างสมาชิกของชุมชน  
จัดตั้งกลุ่มแกนท่ีแข็งขัน ไม่จำเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะมสี่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนกลุ่มแกน

ด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษ ความท้าทายด้านเทคนิค  
ทำให้การติดต่อ การให้ข้อมูล และการเข้าถึงชุมชนเป็นเรื่องง่าย เช่น การใช้ Software computer 

ที่ใช้ง่าย และคุ้นเคย ความท้าทายสำหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณค่ามากของชุมชน คือ การร่วมกันแก้ปัญหา แต่การ
อภิปรายปัญหาอย่างเปิดอก ในขณะที่ความคิดยังไม่สุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
ของเรา ความท้าทายของสมาชิกที่สำคัญ คือ การพูดถึงปัญหาของตนเอง ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากที่เราไม่รู้จัก  

สร้างเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เป็นผู้ขอความช่วยเหลือ และหา
ผู้ที่มีกึ๋นไปร่วมอยู่ในเวที ผู้ประสานงานช่วยกระตุ้นให้อธิบายหลักคิดของข้อเสนอ เพื่อให้สมาชิกอภิปรายไปที่
สมมติฐาน ที่ใช้และเลือก การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจในกลุ่มขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ
การสร้างชุมชนได้ 
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ตามนิยามของ DOPA KM Team ได้กล่าวไว้ว่า CoP เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลที่ดีข้ึน
ส่วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง 
หนึ่งร่วมกัน ซึ่งความไว้วางใจและความเช่ือมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเป็น สิ่งที่สำคัญ  

Cop จะมีความแตกต่างจากการที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเป็นทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่  Cop เป็น
การรวมตัวกันอย่างสมัครใจ เป็นการเช่ือมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ได้มีการมอบหมาย
สั่งการเป็นการเฉพาะและจะเลือกทำในหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่านั้น  

ความรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม  CoP จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการทำงานของบุคคลและองค์กรต่อไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการใน
ท่ามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใช้เทคนิคที่เรียกว่าสุนทรีสนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็นการ
สนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผู้พูด ให้เกียรติกัน ให้โอกาสกัน และไม่พยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับ
ฟังผู้อื่นพูดอย่างตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)  

 
บทสรุป  

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เป็นกิจกรรมเริ่มต้นอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรม
หลายประการที่จะต้องดำเนินการทั้งในส่วนที่อาจเรียกว่าเป็นมิติ ของการบังคับและในส่วนที่เป็นมิติของการ
ส่งเสริม ส่วนที่เป็นมิติการบังคับ คือ การที่จะต้องดำเนินการ KM ในฐานะตัวช้ีวัดที่เป็นพันธะสัญญาที่กรมการ
ปกครองได้จัดทำไว้ในคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ กับ สำนักงาน ก.พ.ร. ให้
สำเร็จ คือ การดำเนินการในส่วนกลางของทุกสำนัก/กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) กับการดำเนินการในส่วนภูมิภาคของอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในการทำให้อำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นศูนย์กลางองค์
ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่  ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย
อำเภอ/กิ่งอำเภอ จะต้องจัดทำผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่  จำนวน ๑ เรื่อง 
เพื่อเผยแพร่ติดไว้ที่ ศตจ.อำเภอ/กิ่งอำเภอ และบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดและกรมการปกครอง ในส่วนที่
เป็นมิติของการส่งเสริม คือ การดำเนินการ KM ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรสู่ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและทำให้มคีวามสามารถในเชิงแข่งขันสงูสดุ บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือได้ว่าเป็น “ทุนทาง
สังคม” มีความสำคัญยิ่งต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมาย KM ดังกล่าว การศึกษาเรียนรู้เรื่อง KM และการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรม KM ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะทำให้เกิดสัมฤทธ์ิผล กับงานด้านการ
จัดการความรู้ที่กรมปกครองรับผิดชอบ เช่น เดียวกับงานอื่น ๆ ที่ผ่านเข้ามาและสำเร็จผลลงด้วยดี กับทั้งเกิด
คุณค่าประโยชน์แก่ ประชาชนและชาติบ้านเมืองไปพรอ้มกัน เป็นที่ยอมรับและได้เกิดความไว้วางใจจากรัฐบาล
ทุกรัฐบาลเสมอมา 

 
11.  คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ คุณประสาน คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้  

๑. ผู้บริหารสูงสุด  (CEO) สำหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่า 
และดำเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายข้ึน ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการ
ความรู้ โดยกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รอง
อธิบด,ี รองผู้อำนวยการใหญ่ ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
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๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” ก็สบาย

ไปเปลาะหนึ่ง แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด  บทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือ นำ 
เป้าหมาย/หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสดุ ให้ผู้บริหารสงูสดุกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได ้บทบาทต่อไปของ 
“คุณเอื้อ” คือ การหา “คุณอำนวย” และร่วมกับ “คุณอำนวย” จัดให้มีการกำหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ใน 
ระดับย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเช่ือมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ (Empowerment), ร่วม 
Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดการความรู้โดยตรง และ
เพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสำหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ 
พร้อมคอยเช่ือมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการดำเนินการใหค้ำแนะนำบางเรื่อง และแสดงท่าทีช่ืนชมในความสำเร็จ อาจจัดให้มีการยกยอ่ง
ในผลสำเร็จ และให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จ  

๓. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ 
ความสำคัญของ “คุณอำนวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเช่ือมโยง โดยต้องเช่ือมโยง
ระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”), เช่ือมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่าง  
กลุ่มภายในองค์กร , และเช่ือมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร  กับภายนอกองค์กร โดยหน้าที่ที่ “คุณ
อำนวย” ควรทำ คือ  

-  ร่วมกับ “คุณเอื้อ” จัดให้มีการกำหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพื่อ
สร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”  

-  จัดตลาดนัดความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ นำความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธี
ทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”  

-  จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist) เพื่อให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย หรือ
เร็วข้ึน โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทำงานจากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต  

-  จัดพื้นที่เสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสำหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ ได้ เช่น ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น  

-  ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ  (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ หรือเป็น
หัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร 

-  เช่ือมโยงการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กร  กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพื่อสร้าง
ความคึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก  

๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตัว
จริง ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ ๙๐-๙๕ ของทั้งหมด 
“คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้  

๕. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ  
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๑2.  ภาษิต คำคม KM  
- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ใน

แหล่งรวมความรู ้(Y. Maholtra)  
- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรู้ เป็นการเดินทาง  ไม่ ใช่เป้ าหมาย

ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)  
- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู้

เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ (Kahlil Gibran)  
- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้เป็นสินทรัพย์สำคัญ แต่

บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล  
- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็นการ

กระทำ 
- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather 

interactions between people. การถ่ายทอดความรูส้าเร็จได้ไม่ใช่เรือ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร 
แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)  

- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาด ไปสูก่ารค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข  

 
๑3. เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่  

I AM READY  
I (Intergrity) = การทำงานอย่างมีศกัดิ์ศรี  
A (Actiumens) = ขยันตั้งใจทำงาน  
M (Moral) = มีศลีธรรม  
R (Relevancy) = มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา  
E (Efficiency) = การทำงานที่มุง่เน้นประสิทธิภาพ  
A (Accountability) = การมีความรบัผิดชอบต่อผลงาน  
D (Democracy) = มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย  
Y (Yield) = มผีลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

14.  แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  

  

แบบฟอร์มท่ี ๑ การจำแนกองค์ความรู้ท่ีจำเป็นต่อการผลกัดันตามประเด็นยุทธศาสตรข์องส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นชา้ง 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์

(objective) 
ตัวชี้วัด(KPI) เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ท่ีจำเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

๑. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
(การเสริมสร้าง
บุคลากรให้มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม) 
 

๑. เสรมิสร้างให้
บุคลากรในองค์กรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 

๑. จำนวน
บุคลากรของ
องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลด่าน
ช้าง 
 

บุคลากร 
จำนวน 34 คน 
 
 
 
 

๑.กระบวนการและ
วิธีการในการทำ
กิจกรรม 
๒.บุคลากรมีความรู้
เบื้องต้นด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

๒.การส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารบัการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ 
 

๑.ส่งเสริมให้
บุคลากรองค์การ
บรหิารส่วนตำบล
ด่านช้างเข้ารับการ
อบรม 
 

๑.จำนวน
บุคลากรได้รับ
การอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู ้
 

บุคลากรใน
องค์กร 
(มากกว่ารอ้ย
ละ ๕๐) 
 

๑.บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้เข้าใจใน
ตำแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบตาม
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 
 
 

๓.การพฒันา
สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรเพือ่
สร้างบรรยากาศในที่
ทำงาน 

๑.องค์กรมี
สภาพแวดล้อมที่น่า
อยู ่
๒.บุคลากรมี
ความสุขพึงพอใจใน
การทำงาน 

๑.จำนวน
บุคลากรใน
องค์กรทำ
กิจกรรมในการ
สร้างบรรยากาศ
ในที่ทำงาน 

บุคลากรใน
องค์กรมีความ
พึงพอใจในที่
ทำงานมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ 
 
 

๑. การดำเนินกจิกรรม 
๕ ส.ภายในองค์กร 
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๑5.  การติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ประกอบด้วย  
๑. ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง   ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  กรรมการ 
3. หัวหน้าสำนักปลัด                                              กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการคลงั                                                 กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการกองช่าง                                          กรรมการ 
6. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                               กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร                            กรรมการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล                                            เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

 
………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู ้

 วันท่ี  22  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563    
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดา่นชา้ง 
--------------------------------------------------------- 

 
รายชื่อผูม้าประชมุ  
 
 ๑.  นางอรวรรณ  ไชยนรินทร ์ ปลัดอบต.ด่านช้าง  ประธานกรรมการ 
 2.  นางโสภา  สีมานอก  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
     รักษาราชการ หน.สน.ปลัด   

3.  นางบุญช่วย  ไชยบุรี  ผู้อำนวยการกองคลงั  กรรมการ 
4.  นายจัตวัฒน์ ฐานเจรญิ ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
5.  นายโกมทุร์  ชุ่มกลาง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
6.  นางภลินี  ทับสีแก้ว  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
7. นางเบญจพร  ศรแผลง  นักทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ   
 

เริ่มประชมุเวลา 10.00 น.  
 

เมื่อครบองค์ประชุม นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ประธาน
กรรมการ (CKO)   จัดทำแผนการจัดการความรูอ้งค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

๑.๑ มูลเหตขุองการประชุม  
ปลัดฯ  -  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  จำเป็นต้องตั้งกรรมการจัดทำแผนการจัดการ 
  (CKO) ความรู้ (Knowledge Management : KM) เนื่องจากสาเหตุสำคัญจะต้องปฏิบัติตาม 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด  
  ๓ มาตรา ๑๑  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น 
  องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ”  ดังนั้นคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัด 

องค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหน้าสำนักส่วนราชการ และนักทรัพยากรบุคคลเป็น
คณะกรรมการ มีหน้าที่จัดทำแผนการจัดการความรู้ ฯ 

    
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
   -  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรูอ้งค์การบริหารส่วน
ตำบลดา่นชา้ง  

ปลัดฯ    -  ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ อธิบายรายละเอียดของร่างแผนการจัดการความรู้องค์การ 
  บรหิารส่วนตำบลด่านช้าง   
นักทรัพยากรบุคคล  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ 
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง 
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้ เป็นบุคลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการนี ้งานการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำร่างแผนการ 
จัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด พร้อมนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการฯ  
พิจารณาร่างแผนการจดัการความรูซ้ึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บรหิาร,ประกาศแต่งตั้งทีมงาน ,  
ขอบเขต KM , เป้าหมาย KM , ปัจจัยแห่งความสำเร็จ , แนวทางการจัดการความรู้ , แนวคิด 
การจัดการความรู้ เป็นต้น ดังมีรายละเอียดตามรูปเล่มที่ได้แจกจ่ายไปให้แล้ว  

ผู้อำนวยการกองช่าง  -  ขอสอบถามถึงวิธีการ ข้ันตอนการจัดกจิกรรมตามแผนการ  การจัดการความรู ้ฯ  
  จะมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรอืไม่  
นักทรัพยากรบุคคล  -  การจัดทำกิจกรรม KM บุคคลที่สำคัญที่จะขับเคลื่อน KM ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ดี 
  และชัดเจน คือ ผู้นำองค์กรนั้นๆ ดังนั้นผู้นำขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างที่สำคัญคือ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล จะต้องร่วมแรง ร่วมใจ กระตุ้น สร้าง
แรงจูงใจ ช่วยเหลือ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ผลักดันวิสัยทัศน์ของ KM อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
บุคลากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องเปิดใจรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล มีการติดตามประเมินผล เพื่อ
ทราบปัญหาอุปสรรค และหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงจะประสบความสำเร็จ  

ปลัดฯ    -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้แฝง (Tacit  
  Knowledge)  ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้กำหนดวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิธี 
  แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
ปลัดฯ    -  การหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้พิเศษ หรือเช่ียวชาญทางด้านต่าง ๆ นั้น  
  อาจแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลาย ๆ กลุ่มได้ ซึ่งจำแนกตามองค์ความรู้ ตามหน้าที่ความ 
  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น ความรู้ด้านเอกสาร ด้านบันทึกข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย  
  ข้อบังคับ ก็เป็นองค์ความรู้ของสำนักปลัด อบต. ความรู้ด้านการเงิน การคลัง ก็เป็นองค์ 
  ความรู้ของกองคลัง ความรู้ด้านสันทนาการ การศึกษา การจัดกิจกรรม ก็เป็นองค์ความรู้ของ 
  ส่วนการศึกษาฯ ความรู้ด้านสาธารณสุข การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นองค์ความรู้ 
  ของงานด้านสาธารณสุข ความรู้ด้านการช่าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงสิง่ก่อสรา้ง ก็เป็นองค์ 
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  ความรู้ของกองช่าง ดงันั้น จึงใหห้ัวหน้ากองทกุกอง/ส่วน   มีหน้าทีซ่ักซ้อมความเข้าใจ 
  ถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให ้
  บุคลากรในสงักัดทราบทกุคน เพื่อใหเ้ข้าใจทฤษฎี KM วิธีการปฏิบัต ิโน้มน้าวใหม้ีการเปิดใจ  
  และพรอ้มทีจ่ะทำ KM อย่างเต็มใจ รวมทัง้ค้นหาบุคลที่มีความรู้แฝง  และกระตุ้นเตือนให ้
  บุคลากรในสงักัด ทำการถ่ายทอดความรู้ โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มมีคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณ 
  กิจ และจัดกิจกรรมวงเล่าของแต่ละกลุ่ม และบันทกึเรื่องเลา่ (Story Telling) และนำมา 
  ประมวลบันทึกเป็นขุมความรู ้(Knowledge Assets) แล้วสงัเคราะห์  เป็นบันทึกแก่นความรู้  
  (Core Competence) หรือ Explicit Knowledge แล้วจัดเก็บ Explicit Knowledge ไว้ใน 
  สื่อคอมพิวเตอร ์โดยใหม้ีผูร้ับผิดชอบในการบันทึกข้อมลูในรปูไฟล์คอมพิวเตอร์ และพัฒนา 
  ระบบให้ดีย่ิงข้ึนอย่างต่อเนือ่ง และคณะทำงานจัดทำรูปเล่มเอกสาร เพือ่นำไปเรียนรูป้ฏิบัต ิ
  ทั่วทั้งองค์กร และนำไปปฏิบัติจริง 
ปลัดฯ   -  ขอให้ที่ประชุมพจิารณาหาสถานทีส่ำหรับถ่ายทอดความรู้  หรือมุม KM เพือ่ให ้
  บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบลใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้  
ผอ.กองคลัง  -  ขอเสนอให้ใช้ป้ายประชาสมัพันธ์ นานาน่ารู้สู่ชาวท้องถ่ิน และป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ระเบียบ กฎหมายและสาระน่ารู ้ ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถเห็นเด่นชัด และ 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกัน 
  และกัน  
ปลัดฯ    -  ขอให้ทีป่ระชุมพิจารณา ถึงเรื่องสำคัญที่ในการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่องค์ 
  ความรู้ เพื่อใหบุ้คลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบลนำไปใช้อย่างเหมาะสม  
รองปลัดฯ   -  จากความรูท้ี่สามารถค้นหาได้จากบุคคลากรทีม่ีความรู้แฝง (Tacit Knowledge)  
  เมื่อถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนแล้วจะพัฒนาเป็น Explicit Knowledge  ซึ่งสามารถนำไป 
  ปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเมือ่ระยะผ่านไป Tacit Knowledge และ Explicit  
  Knowledge จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลับไปกลบัมาเหมอืนเกลียวเชือก ดงันั้น วิธีจัดเก็บ  
  เผยแพร่ ชุดความรู้ดงักล่าว เห็นควรให ้ 

๑. จัดเกบ็ชุดองค์ความรูปไว้รปูเอกสาร โดยจัดทำเป็นเลม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน  

๒. จัดเกบ็ชุดองค์ความรู้ในรปูไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์ของอบต. พร้อมจัดทำ 
กระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพือ่ให้การเรียนรูร้่วมกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะพฒันาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) ในอนาคต โดยมอบหมายให้เจ้า
พนักงานธุรการเป็นคนจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบข้อมลูอย่างต่อเนื่อง  

ผู้อำนวยการกองช่าง  -  แผนการจัดการความรู้องค์การบรหิารส่วนตำบลวังเย็น  ควรมีการกำหนดเกี่ยว  
กับการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิานกิจกรรม KM เพื่อทราบความก้าวหน้า ปญัหา  
อุปสรรค ของการดำเนินการตามแผนฯ  

นักทรัพยากรบุคคล  -  ในส่วนที ่14  แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได ้ 
มีการกล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้ โดยได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน แนวทางการ 
ติดตามและประเมินผล กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลาในการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด  
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เป้าหมาย เครื่องมือ/อปุกรณ์ งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ 
ประเมินผล  

ปลัดฯ    -  มีผู้ใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่  
 -  หากไมม่ี ขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบรหิาร 

  ส่วนตำบลด่านช้างหรือไม ่ 
มติท่ีประชุม   -  เห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
ปลัดฯ    -  มีผู้ใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่  

 -  หากไมม่ี ขอเลกิประชุม 
  

เลิกประชุมเวลา ๑1.55 น.  
 
 
 

(ลงช่ือ)     เบญจพร  ศรแผลง       ผู้จดรายงานการประชุม  
  (นางเบญจพร  ศรแผลง) 

   นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
    (ลงช่ือ)   อรวรรณ  ไชยนรินทร์      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม  คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู ้
วันท่ี  ๒2  เดือน กันยายน   พ.ศ.2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดา่นชา้ง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นางอรวรรณ  ไชยนรินทร ์ ประธานกรรมการ อรวรรณ  ไชยนรินทร ์  
2 นางโสภา  สีมานอก  กรรมการ โสภา  สีมานอก   
3 นางบุญช่วย  ไชยบุรี  กรรมการ บุญช่วย  ไชยบุรี   
4 นายจัตวัฒน์ ฐานเจริญ กรรมการ จัตวัฒน์ ฐานเจริญ  
5 นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง  กรรมการ โกมุทร์  ชุ่มกลาง   
6 นางภลินี  ทับสีแก้ว  กรรมการ ภลินี  ทับสีแก้ว   
7 นางเบญจพร  ศรแผลง  เลขานุการ   

 
เบญจพร  ศรแผลง   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


