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บทนํา 

 จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11 

กําหนดใหสวนราชการ มีหนาท่ีพัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดย

ตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง

ถูกตองรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ

ปรับเปลี่ยนทัศนะคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน 

 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทายดง เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารท่ีดี จึงไดนําการ

จัดการความรู ( Knowledge Management) ซ่ึงเปนระบบการจัดการท่ีสามารถกําหนดข้ึน และนําไปปฏิบัติไดอยาง

เปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดการความรู และแผนการดําเนินงานการจัดองคความรู 
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1. คณะทํางาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 

1. นายภาคภูมิ  ศรีสมวงค ตําแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลทายดง  ประธานกรรมการ  

2. นายอัครเดช   ขุนภักดี ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลทายดง   กรรมการ  

3. นายพิสิษฐ   เปรมปรีดี ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   กรรมการ  

4. นางสิริไพบูลย  ผดุงนึก ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ  

5. นางทิพยวิศา  จันทรแสงสุก ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา   กรรมการ  

6. นางณัฐธยาน  จันพินิจ ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ  

7. จาเอกวุฒิชัย  ผลจันทร ตําแหนง   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข   กรรมการ 
8. นางวิไล  ยศปญญา  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  เลขานุการ  

  
คณะทํางาน  มีหนาท่ีดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดแนวทางการจัดความรูในองคกรของเทศบาลตําบลทายดง 
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

หัวหนา KM Team มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ จัดทําแผนการจัดการความรูในองคกรเพ่ือนําเสนอ
ประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะท่ีปรึกษาและคณะทีมงาน 

และ KM Team มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมาย จัดทํารายงาน
ความคืบหนาของงานในสวนท่ีรับผิดชอบ เปน “แบบอยางท่ีดี” ในเรื่องการจัดการความรู 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

กรอบการประเมินดานการจัดการความรู  ซ่ึงจะมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับพระราช-กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการ มีหนาท่ีพัฒนาความรูในองคกร 

เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูใน

ดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตอง

สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนะคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ี

มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกันท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการ

บริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

• ขอบเขต KM (KM Focus Area)ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด ประกอบดวย 
1) สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  
2) เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา

งานของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาลตําบล 
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3. เปาหมาย KM (Desired State)  

• เปาหมายKM (Desired State)ท้ังหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดําเนินการประกอบดวย 
1) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู

ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ฝกอบรม/สัมมนา ในหลักสูตรตาง ๆ 
2) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง มีสวนรวมในการดําเนินงาน/

กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบล อยางเขมแข็งและตอเนื่อง 
3) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนองค

ความรูแกเพ่ือนรวมงาน 
4) การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
5) การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
 

4. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KMท่ี

เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
1) ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ แลสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 
2) บุคลากรท่ีเก่ียวของใหความรวมมือเปนอยางดี 
3) คณะกรรมการจัดการความรู มีความรู ความเขาใจ และมุงม่ันในการดําเนินงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
4) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 

5. แนวทางการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง 
การจัดการความรู Knowledge Management 

  การจัดการความรู( Knowledge Management: KM)คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวน
ราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถใน
เชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีมีความรู 2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีฝงอยูในคน ( Tacit Knowledge)  เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค หรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอด
อกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)  เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธี
ตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม 
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  การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 

1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน 
4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด 

“ขุมความรู”ออกมาบันทึกไว 
6) การจดบันทึก “ขุมความรู”และ “แกความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูท่ี

ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 

โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ีชัด
แจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป ( ExplicitKnowledge)  และความรูฝงลึกอยูในสมอง 
(Tacit Knowledge)  ท่ีอยูในคน ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอ่ืน ๆ 
ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคน
คนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปท่ีความรู คือ เริ่มท่ีความรู นี่คือ
ความผิดพลาดท่ีพบบอยมาก  การจัดการความรูท่ีถูกตองจะตองเริ่มท่ีงานหรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงานท่ี
สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว ท่ีเรียกวา Operation Effectiveness และนิยาม
ผลสัมฤทธิ์ออกเปน 4 สวน คือ 

1) การสนองตอบ (Responsiveness)  ซ่ึงรวมท้ังการสนองตอบความตองการของลูกคา 
สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน 
และสนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม 

2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ท้ังท่ีเปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
หรือบริการ 

3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงสะทอนสภาพ
การเรียนรูขององคกร 

4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนท่ีลงไป การทํางานท่ี
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานท่ีลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง 

เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การท่ีกลุมคนท่ีดําเนินการจัดการความรูรวมกัน มีชุด
ความรูของตนเอง ท่ีรวมกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูข้ึนใชเองอยูตลอดเวลา โดยท่ีการ
สรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอ
สภาพของตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมท่ีดําเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับเรื่องความรู แตเปน
กิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการ เรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางาน และท่ีสําคัญตัวการ
จัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย 
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ตั้งเปาหมายการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา 

งาน พัฒนางาน 

คน พัฒนาคน 

องคกร เปนองคกรการเรียนรู 

ความเปนชุมชนในท่ีทํางาน การจัดการการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวเองของมันเอง นี่คือ
หลุมพรางขอท่ี 1 ของการจัดการความรู เม่ือไหรก็ตามท่ีมีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความ
ผิดพลาดก็เริ่มเดินเขามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงพอ
เพ่ือใหไดชื่อวามีการจัดการความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรูเปน
กาวแรก ถากาวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูง แตถากาวผิด ก็จะเดินไปสูความลมเหลว ตัวกําหนดท่ีสําคัญคือ
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู 

การจัดการความรูท่ีดีเริ่มดวย 

- สัมมาทิฐิ: ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุความสําเร็จและความม่ันคงในระยะยาว 
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ 
- การฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการตอเนื่อง 
- การจัดการระบบการจัดการความรู 

แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือ
เปาหมายท่ีงาน  คน องคกร และความเปนชุมชนในท่ีทํางานดังกลาวแลว เปนเง่ือนไขสําคัญ ในระดับท่ีเปนหัวใจสู
ความสําเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมจะนําไปสูการดําเนินการจัดการความรูแบบเทียม และไปสูความ
ลมเหลวของการจัดการความรูในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมตอการดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มีมากมายหลาย
แบบ ท่ีพบบอยท่ีสุด คือ ทําเพียงเพียงใหไดชื่อวาทํา ทําเพราะถูกบังคับตามขอกําหนด ทําตามแฟชั่นแตไมเขาใจ
ความหมาย และวิธีการดําเนินการจัดการความรูอยางแทจริง 

องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process)  

1. “คน” ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน 

2. “เทคโนโลย”ี เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ังนําความรูไปใชอยางงาย 
และรวดเร็วข้ึน 

3. “กระบวนการความรู ” นั้น เปนการบริหารจัดการ เพ่ือนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพ่ือทําให
เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 
องคประกอบท้ัง 3 สวนนี้ จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล การจัดการความรูของกรมการ
ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
กําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะ 
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เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผล

ความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ 
รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน สังกัดให
เปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ขอบเขต KM ท่ีไดมีการพิจารณาแลว เห็นวามีความสําคัญ
เรงดวนในขณะนี้ คือ การจัดการองคความรูเพ่ือแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดกําหนดเปาหมาย 
(Desired State) ของ KM ท่ีจะดําเนินการในป 2549 คือ มุงเนนใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอ เปนศูนยกลางองคความรู เพ่ือ
แกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีท่ีเปนประโยชนแกทุกฝาย ท่ีเก่ียวของ โดยมีหนวยวัดผลไดเปนรูปธรรม 
คือ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ มีขอมูลผลสําเร็จ การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนยปฏิบัติการฯ ไมนอยกวา
ศูนยละ 1 เรื่อง และเพ่ือใหเปาหมายบรรลุผล ไดจัดใหมีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู ( KM Process) และ
กิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง ( Change Management Process) ควบคูกันไป โดยมีความคาดหวังวาแผนการ
จัดการความรูนี้จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญสูการปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่องอ่ืนๆ และ
นําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ียั่งยืน ตอไป 

7. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง 
  แนวคิดการจัดทําแผนท่ีการจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan) 
 กระบวนการจัดการความรู ( Knowledge Management Process) และการบวนการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลง ( Change Management Process) เทศบาลตําบลทายดงไดนํามาประยุกตใชในการจัดทําแผนการ
จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เราตองมีความรูเรื่องอะไร 

 เรามีความรูเรื่องน้ันหรือยัง 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

จะแบงประเภทหัวขออยางไร 

ความรูอยูท่ีใคร อยูในรูปแบบอะไร 
 จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

ความรูน้ันทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรือไม  
ทําใหองคกรดีข้ึนหรือไม 

1. การบงช้ีความรู 
(Knowledge Identification) 

 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation andAcquisition) 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement) 

5.การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

7.การเรียนรู (Learning) 
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 เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร มี
ท้ังหมด 7 ข้ันตอน คือ 
 1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร และเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร 
 2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา 
กําจัดความรูท่ีไมใชแลว 
 3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปน
ระบบในอนาคต 
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
 5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
 6. การแบงปนและเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธี โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปนเอกสาร 
ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุม
คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีและเปลี่ยนความรู เปน
ตน 
 7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการสรางองคความรู 
การนําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 

การเรียนรู 

(Learning) 

การวัดผล

(Measurements) 

การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

กระบวนการและเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 

เปาหมาย  
(Desired State) 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Managememt Process) 
เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอม

ภายในองคกร ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร (ท่ีทุก

คนมองเห็น) โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร , ทีม/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ,มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล,กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทํา ประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับทุกคน,แตละ
คนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

3) กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วข้ึน 
โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือข้ึนกับชนิดความรู,ลักษณะขององคกร (ขนาด,สถานท่ีตั้ง 
ฯลฯ),ลักษณะการทํางาน,วัฒนธรรมองคกร,ทรัพยากร 

4) การเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู โดยการ
เรียนรูตองพิจารณาถึงเนื้อหา,กลุมเปาหมาย,วิธีการ,การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม,มีการนําผลของการวัดมาใชใน
การปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน,มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหน
ไดแก วัดระบบ (System),วัดท่ีผลลัพธ (Out put) หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ (Out come)  

6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวน
รวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร,แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว,บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู,ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทําในแตละชวงเวลา 

6 หัวใจของการจัดการความรู 
 มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวา หัวใจของ KM อยูท่ีไหนได โดยอาจ
กลาวเปนลําดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับข้ันของความตองการ ( Hierarchy of needs) ของ Mcgregorได 
โดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกท่ีเปนสากลท่ียอมรับท่ัวไปวาความรูคือพลัง (DOPA KM Team) 

1. Knowledge is Power :ความรูคือพลัง 
2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but 

rather in interactions between people.(Thomas H Davenport) : ความสําเร็จของการ
ถายทอดความรูไมใชอยูท่ีคอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูท่ีการมีปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน 

3. The great end of knowledge is not knowledge but action :จุดหมายปลายทางสําคัญ 
ของความรูมิใชท่ีตัวความรู แตอยูท่ีการนําไปปฏิบัติ 

4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive 
:นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซ่ึงทําใหความรูผลิตดอกออกผล 
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จะเห็นวา จากขอความท่ีกลาวถึงความรูดังกลาวพอทําใหมองเห็นหัวใจของ Km เปนลําดับชั้นมาเริ่ม
แตขอความแรกท่ีวา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซ่ึงเปนขอความเปนท่ียอมรับท่ีเปนสากล ท้ังภาคธุรกิจ 
เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนท่ีปฏิสัมพันธของคนวามีความสําคัญในการถายทอด
ความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวาแมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึงของบุคคลตาง ๆ 
ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรูเกิดความรูข้ึนแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของความรูและท่ี
ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายท่ีเนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมวานั่น
เปนนิยามใหมของผูทําหนาท่ีเปนผูจัดการเลยทีเดียว ดังนั้น อาจกลาวไดวาหัวใจของ KM อยูท่ีการนความรูไปใชให
เกิดประโยชนตอสังคม อ.นพ.วิจารณ พานิช กลาวไวนาคิด หลังจากการไปรวมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือ
ชุมชนเปนสุข” โดยไดฟงการบรรยายของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข ”ทําใหเกิดความ
เขาใจเรื่องการจัดการความรูอยางลึกซ้ึงมาก จึงขอนํามาเลาสูกันฟง ทานบอกวา การพัฒนาชุมชนตองมี 4 
องคประกอบ 

1. ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายท่ีการอยูรวมกัน 
2. เปนสุข หมายถึง ความเปนท้ังหมด ความเปนปกติ สมดุล บูรณาการของปจจัยตาง ๆ อยางนอย 

8 ดาน ไดแก ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน 
3. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูนวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผานการปฏิบัติ 
4. การสรางเสริม หมายถึง การเขาไปเอ้ืออํานวย สงเสริม เสริมพลัง (empower) ไมใชเขาไปสอน

หรือถายทอดความรู 
ท้ัง 4 องคประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไมใชแคการจัดการความรูของ

ชาวบานหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรูนี้ การเรียนรูสําคัญกวาตัวความรู เพราะถาไมระวังตัวความรูจะเปน
ความรูท่ีหยุดนิ่งตายตัว การเรียนรูจะมีลักษณะ “ดิ้นได” คือมีชีวิตเปนพลวัตการเรียนรูท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนรูรวมกัน
เปน collective learning และเปนการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ ( interaction learning through action) อ.
บดินทร วิจารณ เปนบุคคลหนึ่งท่ีนาสนใจอยางยิ่งในดานการจัดการความรู ( Knowledge Management – KM) 
และองคการแหงการเรียนรู ( Learning Organization) ไดกลาวไวเม่ือคราวสัมมนาวิชาการ เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 
2548 ณ หองประชุม 2 อาคาร HSo5 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วาการจัดการ
ความรู (KM) สิ่งสําคัญมันอยูท่ีการลงมือปฏิบัติใหได ใชภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันใหได การเรียนรูของบุคคล 
หัวใจสําคัญอยูท่ีเราจะไดเรียนรูจากการสอนคนอ่ืน ( Learning from Teaching) และสิ่งท่ีสําคัญของการจัดการ
ความรูก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทํางาน การจัดลําดับความสําคัญของงาน ของ
องคกรเครื่องมือในการจัดการความรู 

7 เครื่องมือในการจัดการความรู 
  กรมการปกครองไดจัดทําแผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) ซ่ึงปรากฏอยูในเอกสาร “คํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ”ซ่ึงไดสงให ก.พ.ร. เม่ือวันท่ี 30 ม.ค.2549 แลว เม่ือ
พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาว จะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ  

1. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
2. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
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ซ่ึงท้ัง 2 สวน จะมีความสําคัญในการชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแกปญหาความยากจนตาม
ขอบเขต และเปาหมายท่ีกําหนดไวใหบรรลุผล ขณะเดียวกันในแตละสวนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแตละสํานัก 
กอง รองรับ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึงขณะนี้มีอยูไมนอยกวา 16 โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการจัดการ
ความรูของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนเปนงานท่ีมีความสําคัญอีก
งานหนึ่งท่ีตองการพลังการมีสวนรวมของทุก ๆ สวน ท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาค และจะเปนอีกกาวหนึ่งท่ีสําคัญใน
การท่ีจะกอเกิดการรวบรวมสะสมองคความรู การใชประโยชนและตอยอดองความรู ในการแกไขปญหาความยากจน 

 

การจัดการความรูประกอบดวย 
กระบวนการหลัก ๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหาความรูใหม การจัดความรูใหเปน
ระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู สุดทายคือ การเรียนรู และเพ่ือใหมีการนําความรูไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรางข้ึนมาเพ่ือนําไปใชในการถายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู ซ่ึงอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 
(1) เครื่องมือท่ีชวยในการ “เขาถึง” ความรู ซ่ึงเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit 
(2) เครื่องมือท่ีชวยในการ “ถายทอด” ความรู ซ่ึงเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit ซ่ึงตองอาศัยการ

ถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก 
ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวท่ีมีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแหงการเรียนรู หรือชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู 

8 การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู 
  การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เปนเรื่องคอนขางใหม ซ่ึงเกิดข้ึนจากการคน
พบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการอันสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดท่ีมุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึง
เปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับ
เรื่ององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารจัดการความรู ในองคกรใหเปนระบบเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง 
หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดข้ึนภายในองคกร ก็นับเปนการ
ลงทุนท่ีสูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตามการบริหารจัดการความรู มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการ
ฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการตอภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรู ความชํานาญแลว องคกรจะทํา
อยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืนและในข้ันตอนสุดทาย องคกรจะตองหา
เทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับองคกรอยางมีระบบเพ่ือท่ีจะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญ
หลายแหงในสหรัฐอเมริกายังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือใหอยูในโลกของการ
แขงขันไดสําหรับประเทศไทยนั้นคงเปนเรื่องทาทายสําหรับผูบริหารท่ีจะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัว
บุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงการถายทอดความรูบางประเภทนั้น การ
ฝกอบรมอาจจะไมใช 
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วิธีท่ีดีท่ีสุด อุปสรรคท่ีมักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม  “การหวงความรู ” 
และวัฒนธรรม  “การไมยอมรับในตัวบุคคล ” หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนท้ังสองอยางนี้ไดการบริหารจัดการ
ความรูก็มิใชเรื่องยากจนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญท่ีผานมาเม่ือเดือนตุลาคม 2545 ไดมี
การวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ 
โดยเฉพาะมาตรา 11 ไดกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาท่ีในการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังสรางความมีสวนรวมในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกัน
และกัน 

 

9.CoP (Community of Practice)  
 CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คืออะไร คือ ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันหรือเชื่อมโยงกัน
อยางไมเปนทางการ ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้ 

• มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและกัน  

• มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงม่ันรวมกัน ท่ีจะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีข้ึน 

• มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษเดียวกัน 

• มีบทบาทในการสรางและใชความรู และยึดถือคุณคาเดียวกัน 

• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง 

• มีชองทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู หรือผานเทคโนโลยี 

• มีความรวมมือชวยเหลือ ทําใหความรูเขาไปถึงผูท่ีตองการใชไดงาย 

• มีปฏิสัมพันธตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง 

• มีวิธีการเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม 
ทําใหเพ่ิมพูนความรูท่ีลึกซ้ึงข้ึนเรื่อย ๆ ในระดับท่ีงายท่ีสุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ ซ่ึง

ทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง มีเปาหมายรวมกัน และตองการท่ีจะแบงปนแลกเปลี่ยนความรูประสบการณจากการ
ทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการ เปนกลุมท่ีเกิดจากความตองการทางสังคม และความ
พยายามท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ เปนกลุมท่ีไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร และอาจจะมี
เปาหมายท่ีขัดแยงกับผูนําองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมาก และคนคนหนึ่งจะเปนสมาชิกใน
หลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอยางไร เครือขายความสัมพันธท่ีไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความ
พอใจ และพ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกัน ลักษณะท่ีไมเปนทางการจะเอ้ือตอการเรียนรู และการสรางความรูใหม ๆ มากกวา
โครงสรางท่ีเปนทางการ คําวา ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoPชี้จุดเนนท่ีการเรียนรูซ่ึงไดรับจากการทํางานเปนหลัก 
เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน เครื่องมือใหม ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทํางานท่ีไดผล และไมไดผล การ
มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวา
การเรียนรูจากหนังสือ หรือการฝกอบรมตามปกติ เครือขายท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงมีสมาชิกจากตางหนวยงานชวยให
องคกรประสบความสําเร็จไดดีกวาการสื่อสารตามโครงสรางท่ีเปนทางการขอคิดเห็นเก่ียวกับชุมชนนักปฏิบัติ 
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 แนวคิด CoP 

• CoPเปนกลไกของการไขวควาหาความรูเขาหาตัว มากกวาการรวบรวมความรู เพ่ือสงมอบใหผูอ่ืน  

• CoPเปนเรื่องของการเรียนรู เพ่ือเปนคนทํางานท่ีเกงข้ึน มิใชแคเรียนรูวาจะทํางานอยางไร หรือเรียนรูแต
ละเรื่องท่ีเปนนามธรรม 

• การเปนสมาชิกของ CoPคือ มีสวนรวมในชุมชนนั้น อยางมีความหมาย 

• CoP ควรเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักขององคกร 
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoPหมายถึง การกระทําในบริบทเฉพาะ 
ส่ิงท่ีมีผลตอการปฏิบัติ และเปนผลจากการเรียนรู ไดแก 

• สิ่งท่ีปรากฏชัดแจง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาทท่ีชัดเจน เกณฑท่ีกําหนดไว กฎ
ขอบังคับ สัญญา 

• สิ่งท่ีไมปรากฏชัดแจง : ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหยั่งรู การรับรู ความออนไหว ความเขาใจ 
สมมติฐาน มุมมองซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ัวไป 

การปฏิบัติมิใชส่ิงตายตัว ท่ีเปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ ดวยคําสั่ง หรือ
กฎระเบียบ 

มีคนอ่ืนในองคกรซ่ึงมีประสบการณท่ีจะเปนประโยชนกับเรา พวกเขาเต็มใจท่ีจะแบงปนประสบการณนั้นให
ผูอ่ืน และเราเต็มใจท่ีจะชวยพวกเขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบแมจะไมรูจักพวกเขา  ธรรมชาติของ CoP 

องคประกอบไปดวย CoPจํานวนมากทับซอนกันอยูคูขนานไปกับโครงสรางท่ีเปนทางการขององคกร 
รอบชีวิตของ CoPไมมีความชัดเจนวา เริ่มตนเม่ือไหร สิ้นสุดเม่ือไหร ข้ึนกับความพรอมและโอกาสเหมาะ

สําหรับการเรียนรู 
ประเด็นท่ี CoPใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิกการสนับสนุน CoP 
สงเสริมการสราง CoPดวยการยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนจากกลุมท่ีไมเปนทางการ และดึงชุมชนเขามารวมกัน

ทํางาน ใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึนอีก 
มองวา องคกรเปนท่ีรวมของชุมชน ท่ีเชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนท่ีเหมาะสม และมีสวนตอความสําเร็จ

ขององคกร 
สงเสริมให CoPเรียนรูจากภายในกลุม และจากกลุมอ่ืน ๆ  
ดูแลวา กลไกขององคกร มีสวนในการสนับสนุน CoP 
สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเชื่อมตอท่ัวท้ังองคกร มุมมองตอการเรียนรู 
การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ แตเรามักจะมองไมเห็นวาเกิดการเรียนรูดีข้ึน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู ไมไดเกิดจากการดูเอกสารของคนอ่ืน แตเกิดจากการทําความเขาใจในตรรกะ หรือวิธี

คิดของคนอ่ืน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเราแลกเปลี่ยนความเขาใจ และความคิดกันไดกวางขวางข้ึน แตหัวใจของการ

แลกเปลี่ยน คือ ความสนใจรวมกัน ใสใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซ่ึงเชื่อใจกัน การหาโอกาสเรียนรู 
ถามีปญหาเก่ียวกับการเรียนรู  ใหมองหาแบบแผน/สาเหตุของการมีสวนรวม และการแยกตัวของสมาชิก 
เม่ือมีการนําความรูไปใชในบริบทอ่ืนหรือมีการสงผานขอมูลขาวสารไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ใหติดตามเรียนรู

การปรับเปลี่ยนความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน และการแปลความหมายใหม 
รับรูการเกิดข้ึน ของวิธีปฏิบัติใหม ๆ ในท่ีไกลหูไกลตา 
การเรียนรูท่ีชายขอบของ CoPก็มีความสําคัญ ไดแก การดึงดูดสมาชิกใหม การตอบสนองสิ่งกระตุนจาก

ภายนอก การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอ่ืน ๆ ขอควรระวัง 
ความพยายามท่ีจะ เปล่ียนความรูท่ีฝงลึก มาเขาไวในลักษณะของเอกสาร อาจจะกอใหเกิดผลเสียมากกวา

ผลดี เกิดเปนขยะของขอมูลขาวสารท่ีคนไมใช สุดทายคนก็ยังตองการความชวยเหลือในเรื่องประสบการณจากเพ่ือน
รวมงาน 

ใหมีการเรียนรู ใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากท่ีสุด อยาดวนหลวมตัวท่ีจะสกัดความรูจาก CoPหรือเปลี่ยน
ความรูจาก CoPไปเปนหลักสูตรเพ่ือการฝกอบรม 

แนวคิดปจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเก่ียวความรูไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล อยาสรางหองสมุดท่ีเต็มไป
ดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล ( card catalog) เพ่ือชวยในการเชื่อมตอระหวางบุคคลตอบุคคล ปจจัยสู
ความสําเร็จ กลุมท่ีไมเปนทางการเปนสิ่งท่ีเกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตข้ึนเม่ือ
เปนท่ีประสงคของสมาชิก การท่ีจะใหมีคุณคาตอองคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแลดวยความระมัดระวังการ
สนับสนุนมากเกินไป อาจจะทําใหไมเปนท่ีสนใจจากสมาชิก การปลอยปละละเลยก็อาจจะทําใหแคระแกร็นเหี่ยวเฉา 
ความทาทายนี้แตกตางจากปจจัยตาง ๆ ท่ีผูนําองคกรเคยประสบความทาทายสําหรับ CoP ปญหาสําคัญของชุมชนท่ี
กําลังเติบโต คือ การท่ีสมาชิกสูญเสียความสนใจ และปลอยใหผูประสานงานรับผิดชอบไปคนเดียว เม่ือผูประสานงาน
หันไปทํางานอ่ืน ชุมชนก็ลมสลาย ปญหาสําคัญของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ คือ การท่ีสนใจอยูแตความสําเร็จของ
ตนเอง ขอเสนอแนะตอไปนี้จะชวยรักษาพลังของชุมชนเกิดความตอเนื่อง นําสมาชิกใหมเขามารวม และมุงไปท่ี
ประเด็นท่ีแหลมคม 

เชิญผูนําทางความคิด ซ่ึงเปนท่ียอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพ่ือสรางพลังใหแกชุมชน 
จัดใหมีเวทีพบปะกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือสรางความตื่นตัว ความไวเนื้อเชื่อใจ ความรูสึกรวม 
สงเสริมการติดตอ ระหวางสมาชิกของชุมชน 
จัดตั้งกลุมแกนท่ีแข็งขัน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนกลุมแกนดวย

การใหเปนท่ีรับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพ่ิมมากเปนพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค 
ทําใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนอยางงาย เชน การใช Software computer ท่ีใช

งายและคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิก สิ่งท่ีมีคุณคามากของชุมชน คือ การรวมกันแกปญหา แตการอภิปราย
ปญหาอยางเปดอก ในขณะท่ีความคิดยังไมสุกงอมดี หรือคิดดัง ๆ ในท่ีประชุมเปนสิ่งท่ีไมใชธรรมชาติของเรา ความทา
ทายของสมาชิกท่ีสําคัญคือ การพูดถึงปญหาของตนเองตอหนาผูคนจํานวนมากท่ีเราไมรูจัก 
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สรางเวทีเสวนา ในประเด็นท่ีเฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซ่ึงคนยอมรับเปนผูขอความชวยเหลือและหาผูท่ีมีก๋ึน
ไปรวมอยูในเวทีผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอเพ่ือใหสมาชิกอภิปรายไปท่ีสมมติฐานท่ีใช
และเลือกการสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก 2 – 3 คน อาจใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับการสรางชุมชนได 

ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดกลาวไววา CoPเปนกลุมคนท่ีมารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มี
วัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหม ๆ เพ่ือชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลท่ีดีข้ึนสวนใหญการ
รวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนท่ีอยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน ซ่ึงความ
ไววางใจและความเชื่อม่ันในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปนสิ่งสําคัญ 

CoP จะมีความแตกตางจากการท่ีบุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติท่ัวไปตรงท่ี CoPเปนการ
รวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคมไมไดมีการมอบหมายสั่งการเปน
การเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเรื่องท่ีสนใจรวมกันเทานั้น 

ความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุม CoPจะพัฒนาเปนองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางาน
ของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยางไมเปนทางการในทามกลางบรรยากาศ
แบบสบาย ๆ ประกอบกับการใชเทคนิคท่ีเรียกวาสุนทรีสนทนา ( Dialogue) ซ่ึงเปนการสนทนาท่ีเคารพความคิดเห็น
ของผูพูด ใหเกียรติกัน ใหโอกาสกัน และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับฟงผูอ่ืนพูดอยางตั้งอกตั้งใจ ( Deep 
Listening)  

10. กรมการปกครองเริ่มชุมชนแหงการเรียนรู (CoP) นํารองท่ี วปค. 
 จากการท่ีกรมการปกครองไดรับความไววางใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมายใหเปนภาคสวน
หลักในการปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญระดับชาติตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน เชน การรักษาความม่ันคงภายใน การแกไข
ปญหายาเสพติด การบูรณาการแกไขปญหาความยากจน เปนตน แสดงถึงการมีบุคลากรท่ีเปน “ทุนทางสังคม” อยู
เปนพ้ืนฐานในองคกร กรมการปกครองจึงไดสงเสริมใหมีการจัดการความรู เพ่ือชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลในรูปของการจัดชุมชนแหงการเรียนรูข้ึน โดยนํารองท่ีวิทยาลัยการปกครองกอน เรียกวา 
 “โครงการชุมชนแหงการเรียนรู (CoP) วิทยาลัยการปกครอง” โดยมีวัตถุประสงคใหญ ๆ 3 ประการ คือ 

(1) นําทฤษฎีการจัดการองคความรู (KM) มาสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติงานจริง 
(2) เพ่ือกระตุนใหเกิดการสื่อสารท่ัวองคกร (Communication) ดานการจัดการองคความรู 
(3) เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ การใชเครื่องมือCoPในกระบวนการ KM สําหรับแนวทางดําเนินการกําหนดไว 

ดังนี้ 
3.1 การประชาสัมพันธภายในองคกร 
3.2 ทําหนังสือเวียน เชิญชวน ขาราชการ ลูกจาง รวมเปนสมาชิกแหงการเรียนรู 
3.3  เชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ รวมคิด รวมทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูตามหัวขอท่ี  
อยูในความสนใจของสมาชิก 
3.4  ประสานงานเรื่องสถานท่ีประสานงานบุคคลและงานธุรการอ่ืน 
3.5  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในบรรยากาศท่ีไมเปนทางการ 
3.6 จัดทําสรุปการเสวนาของ CoPเพ่ือเผยแพร จัดกิจกรรม กระตุน สงเสริม เปนระยะ ๆ  

 
 
 



 
 

-14- 
 

3.7  ติดตามประเมินผลการดําเนินการและรายงาน 
 

โครงการชุมชนแหงการเรียนรูดังกลาว จะตองมีความอดทนและใชเวลารวมถึงการกระตุนสงเสริมและให
กําลังใจจากผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแรก ๆ ก็คงจะตองใหมีการดําเนินการในระยะเวลาหนึ่งแลว
ติดตามประเมินผลเพ่ือทําการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนตอไป 

 

บทสรุป 
 ชุมชนแหงการเรียนรู ( CoP) เปนกิจกรรมเริ่มตนอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ท่ีมีกิจกรรม

หลายประการท่ีจะตองดําเนินการท้ังในสวนท่ีอาจเรียกวาเปนมิติ ของการบังคับและในสวนท่ีเปนมิติของการสงเสริม
สวนท่ีเปนมิติการบังคับ คือ การท่ีจะตองดําเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดท่ีเปนพันธะสัญญาท่ีกรมการปกครองได
จัดทําไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2549 กับ สํานักงาน ก.พ.ร. ใหสําเร็จ คือ การ
ดําเนินการในสวนกลางของทุกสํานัก/กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ( KM Action Plan) กับการ
ดําเนินการในสวนภูมิภาคของอําเภอ/ก่ิงอําเภอ ในการทําให อําเภอ/ก่ิงอําเภอ เปนศูนยกลางองคความรูเพ่ือการแกไข
ปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ี ท่ีเปนประโยชนแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยอําเภอ/ก่ิงอําเภอ จะตองจัดทํา
ผลสําเร็จการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ี จํานวน 1 เรื่อง เพ่ือเผยแพรติดไวท่ี ศตจ.อําเภอ/ก่ิง
อําเภอ และบันทึกไวท่ีเว็บไซตของจังหวัดและกรมการปกครอง ในสวนท่ีเปนมิติของการสงเสริม คือ การดําเนินการ 
KM ในฐานะท่ีเปนตัวขับเคลื่อนองคกรสูความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทําใหมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 
บุคลากรของกรมการปกครองท่ีถือวาไดเปน “ทุนทางสังคม ” มีความสําคัญยิ่งตอการเดินทางไปสูเปาหมาย KM 
ดังกลาว การศึกษาเรียนรูเรื่อง KM และการมีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจกรรม KM ตาง ๆ ท้ังในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ กับงานดานการจัดการความรูท่ีกรมปกครองรับผิดชอบเชนเดียวกับงานอ่ืน ๆ ท่ีผาน
เขามาและสําเร็จผลลงดวยดี กับท้ังเกิดคุณคาประโยชนแกประชาชนและชาติบานเมืองไปพรอมกัน เปนท่ียอมรับและ
ไดเกิดความไววางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา 

11. คุณเอ้ือ คุณอํานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญท่ีดําเนินการจัดการความรู 
 1. ผูบริหารสูงสุด ( CEO) สําหรับวงการจัดการความรูถาผูบริหารสูงสุดเปนแชมเปยน (เห็นคุณคา และ
ดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องท่ีวายากท้ังหลายก็งายข้ึน ผูบริหารสูงสุดควรเปนผูริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู โดย
กําหนดตัวบุคคลท่ีจะทําหนาท่ี “คุณเอ้ือ (ระบบ) ” ของ Km ซ่ึงควรเปนผูบริหารระดับสูง เชน รองอธิบดี,รอง
ผูอํานวยการใหญ,นายกเทศมนตรี 
 2. คุณเอ้ือ ( Chief knowledge Officer, CKO)ถาการริเริ่มมาจากผูบริหารสูงสุด “(คุณเอ้ือ) ” ก็สบายไป
เปลาะหนึ่ง แตถาการริเริ่มท่ีแทจริงไมไดมาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “(คุณเอ้ือ)” ก็คือนําเปาหมาย/หัวปลา 
ไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดเปนเจาของ “หัวปลา”ใหไดบทบาทตอไปของ “คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณ
อํานวย ” และรวมกับ “คุณอํานวย ” จัดใหมีการกําหนด “เปาหมาย/หัวปลา ” ในระดับยอยๆ ของ “คุณกิจ/
ผูปฏิบัติงาน”,คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เขากับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรขององคกร,จัดบรรยากาศ
แนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออํานาจ ( Empowerment), รวม Share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพ่ือประโยชนในการดําเนินการจัดการความรูโดยตรง และเพ่ือแสดงให “คุณกิจ” เห็นคุณคาของทักษะ
ดังกลาว,จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรูพรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรม
สรางสรรคอ่ืน ๆ ท้ังภายในและนอกองคกร,ติดตามความเคลื่อนไหวของการดําเนินการใหคําแนะนําบางเรื่อง และ



แสดงทาทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยกยองในผลสําเร็จ และใหรางวัลท่ีอาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสราง
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จ 
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 3.คุณอํานวย ( knowledge Facilitator,KF) เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู ความสําคัญ
ของ “คุณอํานวย” อยูท่ีการเปนนักจุดประกายความคิดและการเปนนักเชื่อมโยง โดยตองเชื่อมโยงระหวางผูปฏิบัติ 
(“คุณกิจ”) กับผูบริหาร ( “คุณเอ้ือ”) , เชื่อมโยงระกวาง “คุณกิจ”ตางกลุมภายในองคกร,และเชื่อมโยงการจัดการ
ความรูภายในองคกรกับภายนอกองคกร โดยหนาท่ีท่ี “คุณอํานวย” ควรทํา คือ 
 - รวมกับ “คุณเอ้ือ” จัดใหมีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา ” เพ่ือสราง
ความเปนเจาของ “หัวปลา” 
 - จัดตลาดนัดความรู เพ่ือใหคุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนความรู ถอดความรูออกมาจากวิธีทํางานท่ี
นําไปสูความสําเร็จนั้น เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” 
 - จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาชวย” (Peer Assist) เพ่ือใหบรรลุ “หัวปลา” ไดงายหรือเร็วข้ึน 
โดยท่ีผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเลาหรือสาธิต 
 - จัดพ้ืนท่ีเสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรูท่ีได เชน ใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศซ่ึงรวมท้ังเว็บไซต เว็บบอรด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายขาว เปนตน 
 - สงเสริมใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ ( CoP – Community of Practice) ในเรื่องท่ีเปนความรู หรือเปนหัวใจใน
การบรรลุเปาหมายหลักขององคกร 
 - เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององคกร กับกิจกรรมจัดการความรูภายนอกเพ่ือสรางความคึกคัก
และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก 
 4. คุณกิจ ( knowledge Pracititoner,KP) “คุณกิจ” หรือผูปฏิบัติงาน เปนพระเอกหรือนางเอกตัวจริง ของ
การจัดการความรู เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ 90 – 95 ของท้ังหมด “คุณกิจ” เปน
เจาของ “หัวปลา” โดยแทจริง และเปนผูท่ีมีความรู ( Explicit knowledge) และเปนผูท่ีตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใช 
หา สราง แปลง ความรูเพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/หัวปลา” ท่ีตั้งไว 
 5. คุณประสาน ( Network Manager) เปนผูท่ีคอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรูระหวาง
หนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงท่ีกวางข้ึน เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรูและยกระดับความรู
แบบทวีคูณ 

12 ภาษิต คําคม KM 
 -Knowledge resides in the users and not in the collection ความรูอยูในผูใช ไมใชอยูในแหลง
ความรู (Y. Maholtra) 
 -  KM is a journey, not a destination. การจัดการความรูเปนการเดินทาง ไมใชเปาหมายปลายทาง 
(Warick Holder,IBM,20 Nov 2003, Chiangmai) 
 - A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรูเพียง
เล็กนอยเพ่ือปฏิบัติมีคามากกวาความรูมหาศาลท่ีอยูเฉย ๆ (Kahlil Gibran) 
 - Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรูเปนสินทรัพยสําคัญ แต
บอยครั้งความรูเปนสิ่งฝงลึกและเปนสินทรัพยสวนบุคคล 
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 - Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรูไมใชเพียงการรู แตเปนการกระทํา 
 - Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather 
interactions between peple. การถายทอดความรูสําเร็จไดไมใชเรื่องเก่ียวกับคอมพิวเตอรหรือเอกสารแตเปนเรื่อง
ของปฏิสัมพันธระหวางคน (Mason &Mitroff, 1973) 
 - Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาดไปสูการคนหาความผิดพลาดและแกไข 
 

 13 เรียนรูคานิยมของขาราชการยุคใหม 
 I AM READY 
 I (lntergrity)  =  การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี 
 A (Actiumens)  =    ขยันตั้งใจทํางาน 

M (Moral)  =    มีศีลธรรม 
R (Relevancy)  =    การทํางานท่ีมุงเนนประสิทธิภาพ 
A (Accountability) =    การมีความรับผิดชอบตอผลงาน 
D (Democracy)  =    มีใจและการกระทําท่ีเปนประชาธิปไตย 
Y (Yield)  =    มีผลงานเปนท่ีประจักษและปฏิบัติงานโดยเนนผลสัมฤทธิ์ 
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14.แผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง 
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ช่ือหนวยงาน :เทศบาลตําบลทายดง 
เปาหมาย KM (Desired State):การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู  
                                         ความสามารถทางดานตางๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรตางๆ 
หนวยท่ีสัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานเทศบาล ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การสรางและแสวงหา

ความรู 
- ภายในเทศบาล 
- ภายนอกเทศบาล 

-จัดหรือสงอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดูงาน / 
ศึกษาตอ 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

จํานวนบุคลากร
ท่ีไดรับการ
อบรม / สัมมนา 
/ ศึกษาดูงาน / 
 ศึกษาตอ 

บุคลากรไดรับ
การอบรม/ 
สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน/ 
ศึกษาตอ 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 

 

2 การจัดความรูใหเปนระบบ 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็ปไซดเทศบาล 
-จัดทํารูปเลม/รายงาน 
แผนพับ 

-รวบรวมความรูเปน
หมวดหมูและจัดทํา
ฐานขอมูล 
-สรางคลังความรูระเบียบ
ขอกฎหมายผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

จํานวน
ฐานขอมูล
ความรูดานตางๆ 

บุคลากรใน
องคกรไดรับ
ความรู
เพ่ิมเติม 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 

 

3 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู 
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ขอมูลใหเปนมาตรฐาน 
สมบูรณ 

ปรับปรุงฐานขอมูลของ
บอรดประชาสัมพันธ/
เว็บไซตเทศบาล 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

จํานวน
ฐานขอมูล
ความรูดานตางๆ
ท่ีไดรับการ
ปรับปรุง 

จํานวน
ฐานขอมูล
ความรูท่ีไดรับ
การปรับปรุง 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 

 

4 การเขาถึงความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็บไซตเทศบาล 
-ศูนยขอมูลขาวสาร 

รวบรวมความรูเพ่ือติด
ประกาศ/บันทึก/จัดเก็บ 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

จํานวนการ
เขาถึงฐานขอมูล
ความรูดานตางๆ 

มีจํานวนการ
เขาถึง
ฐานขอมูล
ความรูดาน
ตางๆ 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 

 

5 การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็บไซตเทศบาล 
-จัดทํารูปเลม 
-จัดทํารายงาน 
-แผนพับ 

ใหบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานตางๆ
เขารวมประชุมรายงานผล
การอบรม 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

จํานวนการ
ประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยน
ความรู/จัดทํา
รายงาน/บันทึก
ขอมูล 

บุคลากรใน
องคกรไดรับ
ความรูเพ่ิม 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 

 

6 การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนําความรูไปใช 

ประชาสัมพันธ/เว็บไซต
เทศบาลศูนยขอมูล
ขาวสารทําแผนพับแจก 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

การจัดทํา/
บันทึกขอมูล
ประชาสัมพันธ 

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ขอมูล 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ช่ือหนวยงาน :เทศบาลตําบลทายดง 
เปาหมาย KM (Desired State):เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานของ
หนวยงานตางๆภายในเทศบาล 
หนวยท่ีสัดผลไดเปนรูปธรรม :  บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การบงช้ีความรู 

-มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การนําการจัดการ
ความรูมาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน 

เสริมสรางบรรยากาศให
เอ้ือตอการนําการ
จัดการความรูมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

จํานวนเสริมสราง
บรรยากาศใหเอ้ือตอ
การนําการจัดการ
ความรูมาเปน
เครื่องมือ 
 

มีการเสริมสราง
บรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการนําการ
จัดการความรูมา
เปนเครื่องมือ 

ผูอํานวยการ
กองทุกกอง 

 

2 การสรางและแสวงหา
ความรู 
- ภายในเทศบาล 
- ภายนอกเทศบาล 

ประชุม/สัมมนา 
เพ่ือสนับสนุนการสราง
บรรยากาศ 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

จํานวนครั้งท่ีประชุม/
สัมมนาเพ่ือสนับสนุน
การสรางบรรยากาศ 

มีการประชุม/
สัมมนาเพ่ือ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศทํางาน 

ผูอํานวยการ
กองทุกกอง 

 

3 การจัดความรูใหเปน
ระบบ 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็ปไซดเทศบาล 
-วารสาร 
-จัดทํารูปเลม/รายงาน 
แผนพับ 

ประชาสัมพันธ/ เว็บไซต
เทศบาล/ ศูนยขอมูล
ขาวสารทําแผนพับแจก 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

จํานวนการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู/
จัดทํารายงาน/บันทึก
ขอมูล 

บุคลากรในองคกร
ไดรับความรูเพ่ิม 

ผูอํานวยการ
กองทุกกอง 

 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน สมบูรณ 

หัวหนาสวนราชการ
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานขอมูลความรูบน
บอรดประชาสัมพันธ/
เว็บไซตเทศบาลและ
แผนพับ 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

หัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลความรูดาน
ตางๆ 

มีการตรวจ และ
ปรับปรุง
ฐานขอมูลความรู 

ผูอํานวยการ
กองทุกกอง 

 

5 การเขาถึงความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็บไซตเทศบาล 
-ศูนยขอมูลขาวสาร 

ตั้งผูรับผิดชอบดูแล
บอรดประชาสัมพันธ/
เว็บไซตเทศบาล/ศูนย
ขอมูลขาวสาร 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

มีผูดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซตเทศบาล/ศูนย
ขอมูลขาวสาร 

มีการดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซตเทศบาล/
ศูนยขอมูลขาวสาร 

ผูอํานวยการ
กองทุกกอง 

 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็บไซตเทศบาล 
-จัดทํารูปเลม 
-จัดทํารายงาน 

หัวหนาสวนราชการ
จัดทําเปนเอกสาร/
ฐานความรู/เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดูแลชองทาง
แบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร/ฐานความรู/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดูแลชองทางแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

มีการรวบรวมจัดทํา
เปนเอกสาร/
ฐานความรู/
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดูแล
ชองทางแบงปน
แลกเปล่ียนความรู 

ผูอํานวยการ
กองทุกกอง 

 

7 การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนําความรูไปใช 

ประชาสัมพันธ/เว็บไซต
เทศบาล 
ศูนยขอมูลขาวสาร 
 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

การจัดทํา/บันทึก
ขอมูลประชาสัมพันธ 

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ขอมูล 

ผูอํานวยการ
กองทุกกอง 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ช่ือหนวยงาน :เทศบาลตําบลทายดง 
เปาหมาย KM (Desired State):การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู  
ความสามารถทางดานตางๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรตาง  ๆ
หนวยท่ีสัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

สงเสริมใหบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตําบล
ทายดง เห็น
ความสําคัญของการ
จัดการความรู 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

บุคลากรใน
สังกัดเทศบาล
ทราบเปาหมาย 
KM ของ
เทศบาลตําบล
ทายดง 

จํานวนบุคลากรท่ี
ทราบเปาหมาย KM 
ของเทศบาลตําบล
ทายดงอยางนอย 
50% ของเทศบาล 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 

 

2 การสื่อสาร ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมใหทุกคน
เขาใจถึงการจัดการ
ความรู 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

บุคลากรใน
สังกัดเทศบาล
เขาใจถึงการ
จัดการความรู 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขาใจการจัดการ
ความรูอยางนอย 
50% ของเทศบาล 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 
-การคนหา 
-การถายทอด 
-และเปลี่ยนความรู 

มีการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซตเทศบาล/ศูนย
ขอมูลขาวสารใหมีการ
คนหา ถายทอด 
แลกเปลี่ยนความรูท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

จํานวนครั้ง
บอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต
เทศบาล/ศูนย
ขอมูลขาวสารท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

บอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซตเทศบาล/
ศูนยขอมูลขาวสารท่ี
ไดรับการปรับปรุงให
ดีข้ึน 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 

 

4 การเรียนรู จัดการประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
จัดกิจกรรมเพ่ือใหทุก
คนเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

บุคลากรท่ีเขาใจ
และตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หนักการของ
การจัดการ
ความรู 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญและ
หนักการของการ
จัดการความรู 

ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 

 

5 การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพ่ือ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรูเทศบาล
ตําบลทายดง 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

มีการติดตาม
และประเมิน
แผนการจัดการ
ความรูเทศบาล
ตําบลทายดง 

ผลการติดตามและ
ประเมินแผนการ
จัดการความรู
เทศบาลตําบลทาย
ดง 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

6 การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

การใหของขวัญ/ ของ
รางวัล 

1 ม.ค. 61 
เปนตนไป 

บุคลากรใน
สังกัดเทศบาลมี
ความเขาใจการ
จัดการความรู 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขาใจการจัดการ
ความรูอยางนอย 
50% ของเทศบาล 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 
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15 การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง  
 ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง ประกอบดวย  

1. ปลัดเทศบาลตําบลทายดง     เปนประธานกรรมการ  
2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     เปนกรรมการ  
3. ผูอํานวยการกองคลัง      เปนกรรมการ  
4. ผูอํานวยการกองการศึกษา     เปนกรรมการ  
5. หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข     เปนกรรมการ  
6. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    เปนกรรมการและเลขานุการ  

 

ใหคณะกรรมการ ฯ ท่ีไดรับการแตงตั้ง มีหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาล
ตําบลทายดง และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลทายดง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


