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งานสัมมนาเรื่อง “มหกรรม KM ราชการไทย กาวไกลสู LO” 

 วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.00 – 10.20 น. 

เรื่อง “การจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย” 

โดย ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

__________________________________ 

 
 

 
 

หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักคุณภาพ หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส 

หลักนิติรัฐ นิติธรรม เปนตน มาบรรจุไวในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนมาตราที่กําหนดกรอบความคิดกวางๆในการบริหารราชการแผนดิน

สมัยใหมที่เนนหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและการบริหารงานแนวใหม  

 

Good Governance พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกจิการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

Efficiency     
Value-for-money

Effectiveness 
Quality 
Accountability

Participation 
Transparency 
Responsiveness 
Decentralization

Rule of law

การพฒันาระบบราชการไทย

มาตรา 11

KM LO

 

จากการปฏิรูประบบราชการไทย

ป พ.ศ. 2545 ไดพยายามสนับสนุนและ

ผลักดันการปฏิรูปปรับเปลี่ยนระบบราชการ

โดยการนําแนวความคิดการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลมาประยุกตใช

บนฐานความเชื่อที่วาหากประเทศมีการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี จ ะ นํ า ม า สู ค ว า ม

เจริญกาวหนาของประเทศและประโยชนสุข

แกประชาชนจึงไดมีการนําแนวความคิด

ตางๆ ที่สําคัญ ไดแก หลักความคุมคา 
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Strategy Formulation

Strategy Implementation

S
W
O
T

Action PlanAction Plan

Vision
Strategic Issue

Goal
(KPI / target)

Strategies

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

แผนการบรหิารราชการแผนดิน (2548-2551)

Risk Assessment & ManagementRisk Assessment & Management

Structure Process/IT

Rule & 
Regulation

People/
Culture

AlignmentAlignment

Blueprint for ChangeBlueprint for Change

Strategic Control

Strategic 
Management 

Process

การบริหาร
ราชการแนวใหม

ต อม า เ มื่ อ มี ก า รขั บ เ คลื่ อ นก า รพัฒนา ร ะบบ ร าชกา ร  จึ ง ไ ด นํ า แน วคิ ด ดั ง กล า ว 

มาขยายรายละเอียดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการโดยตราในพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อกําหนดแบบแผนการบริหารราชการ

และวิธีการปฏิบัติงานที่สวนราชการตางๆจะตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติซึ่งประเด็นเรื่อง “การจัดการ

ความรู” ไดปรากฏอยูในหมวด 3 ของการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิผลตอภารกิจของรัฐ โดย

ในมาตรา 11 บัญญัติไววา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน

องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน

ตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ 

รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน...”  และตอมาคณะรัฐมนตรี

ไดมุงเนนใหความสําคัญและตองการใหประเด็นเรื่องการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรูมีความ

ชั ด เจนมากขึ้ นจึ งมี มติ คณะรั ฐมนตรี  เมื่ อ วั นที่  12 เมษายน  พ .ศ .  2548  

ได เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .  2548-2551 ในประเด็นยุทธศาสตรที่  6  

เรื่องการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร.  

เปนเจาภาพหลักในการพัฒนาระบบราชการ และดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม

บุคลากรและหนวยงานภาครัฐใหเกิดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสู 

การเพิ่มผลิตภาพของขาราชการ ไดแก การพัฒนาบุคลากร ภูมิปญญา การจัดการความรู องคการแหงการเรียนรู 

การเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรม 
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กระบวนการการบริหารราชการในปจจุบันมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบราชการภายใน

ก ร ะท ร ว ง  แล ะ จั ง ห วั ด  เ ข า สู รู ป แบบก า รบ ริ ห า ร ง า นต ามแน วทา ง  “ร า ชก า ร ยุ ค ใหม ”  

โดยการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาประยุกตใชอยางเปนระบบมากยิ่ งขึ้ น 

โดยปรั บ เปลี่ ยนวิ ธี ก า รบริ ห า ร เป นแบบมุ ง เ น นผลงานที่ มี ก า ร ว าง เป าหมายการทํ า ง าน  

ร ว ม ทั้ ง ก า ร กํ า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  แ ล ะ ใ นท า ย ที่ สุ ด จ ะ ส า ม า ร ถ นํ า ม า สู 

การตอบคําถามวาประชาชนจะไดรับอะไรจากการทํางานของขาราชการ      

           

วิธีการหนึ่งที่จะสามารถชวยแปลงแผนยุทธศาสตรสูแผนปฎิบัติการเพื่อบรรลุเปาหมายของ

องคการไดอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คือ  “การสร างองคการแห งการ เรี ยนรู ”  

โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู” ในยุคที่การแขงขันและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคการ

ต อ งส ร า ง ให สม าชิ ก ในองค ก า รมี ค ว าม รู  เ ข ม แข็ ง  และสาม า ร ถ เ รี ย น รู ไ ด ด ว ยตน เอ ง 

อยางเปนระบบเพื่ อช วยผลักดันองคการใหบรรลุผลตามยุทธศาสตร  โดยในขั้ นตอนของ 

การแปลงแผนการปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติจริงนั้นประกอบดวยองคประกอบหลายประการ 

ที่จะชวยผลักดันสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนี้ 
 

1. การปรับโครงสรางองคการพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดสะดวก 

เชน  สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณตางๆ 

2. การปร ับขั้นตอนการทํางานใหรวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ใหเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถ มีระบบการยกยองชมเชย และการใหรางวัล 

ที่เอื้อตอการจัดการความรู และมีวัฒนธรรมการทํางานเชงิรุก  และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน 

และแบงปนความรูระหวางบุคลากรในองคการ 

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

ในขั้นตอนการประเมินผลการดําเนินงาน เปนกระบวนการกํากับการควบคุมเชิงยุทธศาสตร  

ซึ่งไดมีการนําแนวคิด Balanced scorecard มาใชในระบบราชการ และตามกรอบการประเมินผล 

การปฎิบัติราชการในคํารับรองการปฎิบัติราชการใน 2 มิติแรก คือ มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลการดําเนินงาน 

และมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ซึ่งเปนสองมิติที่กอใหเกิดผลลัพธ และผลกระทบตอประชาชนโดยตรง 

เชน ประสิทธิผลในการแกปญหาความยากจน รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 

ซึ่งหนวยงานจะไมสามารถบรรลุในมิติที่ 1 และมิติที่ 2 ได หากระบบการบริหารภายในองคการไมเขมแข็ง 

Kaplan และ Norton (ผูคิดคน Balanced scorecard) ไดพัฒนาตัวชี้วัดความเขมแข็งภายในองคการ 

ในมิติการเรียนรูและการพัฒนาองคการ โดยองคการตองมีการสั่งสมทุนทั้งทุนมนุษย (Human Capital) 

ทุนความรูและขอมูลขาวสาร (Knowledge and Information Capital) และทุนองคการ (Organization Capital)

ซึ่งองคการตองเปลี่ยนทุนที่จับตองไมไดเหลานี้สูส่ิงที่จับตองได โดยเฉพาะทุนในตัวคนตองพยายาม

บริหารคนในองคการ และหาแนวทางดึงความรูในตัวสูการสรางนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพ คุณภาพ และ

คุณคาใหแกองคการ แปลงสิ่งที่จับตองไมได (Intangible Asset) สูส่ิงที่จับตองได (Tangible Asset) 
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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห ขอมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู

3. การใหความสําคญั
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

เกณฑเกณฑคุณภาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัพการบริหารจัดการภาครัฐฐ  
Public Sector Management Quality Award Public Sector Management Quality Award 

(PMQA)(PMQA)

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

มีการนําความรูเกามาบูรณาการกับความรูใหม และสามารถนําความรูมาใชประโยชนมากขึ้นจน

กลายเปนวงจรการเรียนรูที่เพิ่มพูนอยางไมมีที่ส้ินสุด 
 

 นอกจากนี้ Tom Peters ไดเสนอความคิดไวในหนังสือ Re - imagine วาในโลกยุคเกาองคการ

ที่จะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยเงินเปนหลัก หากเปนองคกรเอกชนก็หมายถึงเงินทุน และหากเปน

หนวยงานของรัฐยอมหมายถึงเงินงบประมาณ แตในโลกยุคใหมทุนที่มีคา คือ “ทุนทางปญญา” หรือ

ความรูตางๆที่ฝงอยูในตัวบุคคล ซึ่งองคการจะตองหาวิธีแปลงความรูที่มีมาสรางเปนคุณคาใหกับ

องคการ ดังเชน ความสําเร็จของ Bill Gate ที่สามารถนําความรูของพนักงานรุนใหมเขามาใชพัฒนาธุรกิจ 

Microsoft จนประสบความสําเร็จ 
 

จากทฤษฎีการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ หรือ TQM สูทฤษฎีการจัดการคุณภาพ

ภาครัฐ หรือ (Public Management Quality Award: PMQA) ที่ประกอบดวยปจจัยสาเหตุ 5 ประการที่

จะทําใหองคการพัฒนา ไดแก ผูนําองคการ การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ การใหความสําคัญ

กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การมุงเนนทรัพยากรบุคคลภายในองคกร การจัดการกระบวนการ 

ซึ่งจะนําไปสูผลลัพธตามที่องคการมุงหวัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในปจจุ บันตั วแปรที่ สํ าคัญที่ สุ ดในการพัฒนาองคการ  คือ  การใหความสํ าคัญกับ  

“การจัดการความรู” ซึ่งเปนเกณฑสําคัญขอหนึ่งในเกณฑการใหรางวัลคุณภาพแหงชาติ โดยเฉพาะการ

ดึงคุณคาภายในตัวคนออกมาสรางประโยชนใหองคการอยางเปนระบบ ประกอบกับการสรางระบบการ

บรหิารจัดการความรู 
 

การจัดการความรู ในองคการ หมายถึ ง การรวบรวมองคความรูที่ มี อยู กระจัดกระจาย 

ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคการสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา
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สมองของพนักงาน
เอกสาร (กระดาษ)
เอกสาร (Electronic)
Knowledge Base (IT)

42%

26%

12%
20%

สมองของพนักงาน

เอกสาร (กระดาษ)

ฐานขอมูลความรู (Knowledge Base ,IT)

Electronic

ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การวางยุทธศาสตรการคาชายแดน 

หนวยงานจําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศ และความรูในการบริหารยุทธศาสตร โดยอาจเริ่มจากการเก็บขอมูล

ตัวเลขการคาชายแดน เพื่อนํามาสรางองคความรู เชน ความรูพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน โดยความรูมี 2 

ประเภท คือ  

 

Knowledge is Different (1)

Data

Information

Knowledge

Intelligence

Codifiable, explicit
Easily transferable

Human, judgemental

Contextual, tacit
Transfer needs learning

  ยกตัวอยางเชน ในประเด็นการคาชายแดน  

ความรูประเภทนี้อาจฝงอยูที่ฑูต หรือพอคาที่ทําการคาในประเทศเหลานั้น ที่ตองพยายามสกัดออกมา

ใหเปนความรูแจงที่สามารถอานได วิเคราะหได และสามารถฝงกลับไปยังผูอื่นไดเชนกัน 

2 Key Thrusts  

 1. Knowing what you know คือ ตองรูกอนวาเราตองการจะรูอะไร 

 2. Creating and Converting คือ การนําความรูที่มีอยูไปสรางสรรคใหเกิดมูลคาเพิ่ม 

 

คลังความรูในองคการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อมีขาราชการใหมเขามาในระดับ 3 – 4 หากปลอยใหเรียนรูการทํางานดวยตัวเอง กวาจะเปน

ผูเชี่ยวชาญอาจตองใชเวลานาน 12 – 15 ป ดังนั้นจึงตองหาวิธีถายทอดอยางเปนระบบผานกระบวนการ

การจัดการความรู หากเราสามารถจัดการความรูใหดีจะชวยลดเวลาลงได โดยอาจใชเวลาเพียงแค 2–3 ป 

กอใหเกิดการพัฒนาเปนองคการท่ีเขมแข็ง (Healthy Organization) และมีการเรียนรูภายในองคการ

อยางยั่งยืน 

1. ความรูที่ชัดแจง (Explicit knowledge)

เปนความรูที่สามารถรวบรวม และถายทอด

ได โดยผานวิธีตางๆ เชน ความรูจากหนังสือ 

คูมือ การศึกษาอยางเปนระบบ หรือจากการวิจัย 

2. ความ รู ที่ ฝ ง อยู ใ นตั ว คน  ( Tacit 

Knowledge) เปนความรูที่ไดจาก

ประสบการณ พรสวรรค หรือสัญชาตญาณ

ของแตละบุคคล ซึ่งเปนความรูที่ไมสามารถ

ถายทอดออกมาเปนคําพูด หรือลายลักษณ

อักษรไดงาย

ความรูที่บรรจุอยูในสมองของ

สมาชิกในองคการ เปนแหลงความรู

ที่ ใหญที่ สุดมากกวาความรูที่อยู ใน

เอกสาร หรือแมแตใน Knowledge Base 

(IT) จึงจําเปนตองถายทอดออกมา 

เพื่อใชในการพัฒนาปรับปรุง และสราง

ประโยชนใหองคกร เชนในหนวยงาน 
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1. ก า ร บ ง ชี้ ค ว า ม รู 
เนื่องจากความรูในองคการมี

อยูมากมายจึงตองสํารวจวา

ความรูที่จะชวยสนับสนุนให

อ ง ค ก า ร ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ

ยุทธศาสตรคืออะไร ภายใน

องคการมีความรูหรือไม  และ

ยั งตองการความรู อ ะไรที่

จําเปน 

2. ก า ร ส ร า ง  แ ล ะ

แสวงหาความรู คือ การรูวา

ความรูตางๆกระจัดกระจายอยู

ที่ใคร ในรูปแบบอะไร 

3. การจัดเก็บสังเคราะห
เก็บรวบรวม และสังเคราะหฺให

เปนระบบจะทําไดอยางไร 

 

การจัดการความรูในองคการ 

 

5. การเขาถึงความรู
(Knowledge 

Access)

5. การเขาถึงความรู
(Knowledge 

Access)

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู

(Knowledge Sharing)

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู

(Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู
(Learning)

7. การเรียนรู
(Learning)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ
(Knowledge Organization)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ
(Knowledge Organization)

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

(Knowledge Codification 
and Refinement)

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

(Knowledge Codification 
and Refinement)

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition)

1.
สํารวจความรู

4.
ถายทอด

3.
จัดเก็บ
สังเคราะห

2.
รวบรวม
พัฒนา

KM

1. การบงช้ีความรู 
(Knowledge Identification)

1. การบงช้ีความรู 
(Knowledge Identification)

 

 

                                   และจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยการประมวลและกลั่นกรอง  

4. การถายทอด แลกเปลี่ยน และแบงปนองคความรูเหลานั้นออกมาใหไดมากที่สุด เพื่อสราง

กระบวนการเรียนรู 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรู 
 

1. ผูนําองคการ ตองสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอม และสงเสริมใหมีวัฒนธรรมของการจัดการ

ความรูภายในองคการ รวมทั้งตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรู รวมถึงมีกลยุทธที่

ชัดเจนของการจัดการความรู 

2. การจัดระบบการจัดการความรูอยางครอบคลุมทั้งในดานกระบวนการที่ตองทํา และคนที่ตอง

เปดใจใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนการติดตามวัดผลวาจะบริหารจัดการอยางยั่งยืนไดอยางไร 

3. โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งไมใชเพียงแคระบบคอมพิวเตอรที่เปนเพียงเครื่องมือที่ชวยใหการ

เขาถึงความรู และดึงความรูออกมาใชไดเร็วขึ้น แตตองพิจารณาถึงโครงสรางหนวยงานที่เอื้อตอการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือมีบุคลากรที่จะรับผิดชอบในการจัดการความรู รวมทั้งระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล ที่เอื้อตอการจัดการความรูในองคการ 

4. การจัดการความรูไมสามารถระบุไดวาวิธีใดเปนว ิธีที่ดีที่สุด (no one best way) แตขึ้นอยูกับ

สภาพการณของแตละองคการที่ไมเหมือนกัน ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางหนวยงานเพื่อพัฒนาระบบราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 
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งานสัมมนาเรื่อง “มหกรรม KM ราชการไทย กาวไกลสู LO” 

 วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.00 – 10.20 น. 

เรื่อง “การจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย” 

โดย ดร.พานิช เหลาศิริรัตน   ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
 

__________________________________ 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

ในดานการจัดการองคกรและดานลูกคา เชน จัดทําโครงการลดตนทุนคาใชจาย โดยเปนความรู 

จากพนักงานเอง แมจะสามารถลดตนทุนไดจริง แตก็ยังมีปญหาดานการจัดการความรูเหมือนเดิม ทําให

ลูกคายังไมเกิดความพึงพอใจ และยังไมเกิดนวัตกรรมการเรียนรูในองคกร จึงแกปญหาทั้ง 2 ทาง 

คือ ผูบริหารองคกรตองวางวิสัยทัศนกอนวาตองการองคความรูหลักอะไรที่สนับสนุนกลยุทธขององคกร 

เพราะหากไมมีการกําหนดวิสัยทัศนแลวการบริหารองคความรูก็จะไรทิศทาง และเมื่อรูองคความรูหลัก

ขององคกรภายใน 3-5 ปแลว ผูบริหารระดับกลางและลางก็จะไดโจทย/หัวขอ ซึ่งสามารถทํางานตอ 

ไดงายขึ้น ดังนั้นการบริหารองคความรูที่มีทิศทาง จุดสําคัญผูบริหารระดับสูงจะตองสรางยุทธศาสตรของ

องคกรใหเกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

วัตถุประสงคและขอบเขตของการดําเนินการ 

 

แผนการจัดการความรู  =  

กระบวนการจัดการความรู (KM Process) +  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

 
 

 

จากกรอบขางตน การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จะทําไดยากกวา

การจัดการความรู (KM Process) และ KM เปนกระบวนการของมนุษย (People Process) ดังนั้นจึงตอง

อาศัยการเปลี่ยนแปลงการบริหารองคกรเขามาชวยใหเกิดเปนแผนการจัดการความรู 
 

1. การแสวงหาและจดัเก็บความรู

2. การระบุชองทางการเขาถึง 

3. การแลกเปลี่ยนความรูการเรยีนรู 

4. การปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

สําหรับในชวง 4-5 ปที่ผานมา สถาบัน

เพิ่มผลผลิตแหงชาติ ไดดําเนินการจัดการความรู 

โดยการเรียนรูแบบลองผิดลองถูก ซึ่งเริ่มจาก 

การใหผูบริหารระดับกลางและระดับลางไดเรียนรู

ดวยตนเองจากงานประจําวัน และในระยะ 3-4 ป

แรก ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดประสบ

ปญหาการดําเนินงานกระจัดกระจาย 



 

 

9
การ เ ริ่ มตนในการบริหารการ เปลี่ ยนแปลงองคกร  ควร เ ริ่ มจากการมีส วนร วม 

ในการเปลี่ยนแปลงจากคนในองคกร สรางภาวะผูนํา (Leadership) และหาวิธีใหทุกคนมาแลกเปลี่ยน

ความคิดซึ่งกันและกัน แตเนื่องจาก ความรู คือ อํานาจ ซึ่งอาจทําใหการแลกเปลี่ยนความรูเปนไปได

ยาก ดังนั้นการสรางการมีสวนรวมจึงตองอาศัยคน (People) และกระบวนงาน (Process) เชน การสราง

แรงจูงใจ เปนตนซึ่งส่ิงเหลานี้ตองใชเวลาในการบริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคกร 
 

องคกรที่มีทศิทางชัดเจน คอื มีกระบวนการที่ชัดเจน เชน กองทัพ หรอื องคกรที่มีระบบ ISO 

จะชวยใหเกิดองคกรที่ประสบความสําเร็จดาน KM สวนการสรางทิศทางขององคกรใหชัดเจน  

ควรกําหนดหัวขอ KM ในการทํางาน ซึ่งอาจสรางหัวขอจากปญหาในการทํางาน หรือหาความรูจากลูกคา 

หรือผูมีสวนไดเสีย และเริ่มหาเปาหมายของ KM (Desired Stage) ตามหัวขอที่กําหนดตอไป 
 

การผลักดันใหเกิดความสําเร็จของ KM ระดับชาติ 

1. กําหนดยุทธศาตร การวางกลยุทธ การสรางการมีสวนรวม ซึ่งจะแบงไปตามระบบ Cluster ซึ่งจะ

ชวยใหการทํางานมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น 

 

    ยุทธศาสตรของประเทศ  

 

      เปาหมาย KM กลุมจังหวัด/กระทรวง 

 
 

เปาหมาย KM แตละจังหวัด/หนวยงานหรือกองตางๆ 
 

2. สราง KM ระดับฐาน หรือแตละองคกรใหมีความชัดเจน โดยการกําหนดหัวขอ และนําไปสู 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) แลวนําวิธีการปฏิบัติ (Practice) ไปเก็บไวในฐานขอมูล (Data base) 

โดยใชระบบ IT 
 

   การวางกลยุทธที่มีทิศทางชัดเจน  

 

         สรางการมีสวนรวม  

 

 ใชระบบ IT 

 

               การวัดองคความรู วาไดทําจริง เกิดขึ้นจริง 

         และสงผลกระทบตอประชาชนที่มารับบริการอยางไร 

 

ตัวอยางเชน การทํา KM เรื่องการจัดการยาเสพติด มีการสรางความสัมพันธระหวางชุมชน แตละ

หนวยงานที่เกี่ยวของมีการสื่อสารกัน โดยกําหนดหัวขอในการแลกเปลี่ยนความรูกนั 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการนําความรูไปใช 

 

 การสรางการมีสวนรวมและการนําความรูไปใชควรเริ่มจากตัวบุคคล ควรสื่อสารระหวางคนใหเขาใจ

กอน มีการสรางแรงจูงใจและบรรยากาศในองคกรใหบุคลากรหันมาสนใจเรื่อง KM จนเกิดเปนวัฒนธรรม

แหงการเรียนรูรวมกัน จากนั้นนําเขามาสูกระบวนการจัดการความรู และนําไปสูการใชเทคโนโลยีมาชวย

สนับสนุนกระบวนการตางๆ ที่ทําใหเกิดการสื่อสารระหวางกัน และเขาใจไดในระยะยาว  
 

 

People       Process   Technology 

 
 

ตัวอยางเชน  

การสราง Change Network ของประเทศอังกฤษ เริ่มจากการกําหนดหัวขอเรื่อง 

และพิจารณาวาอะไรที่เรียกวาตว ความรู (Knowledge) และนําสิ่งนั้นมาแลกเปลี่ยน 

(Share) ความรูกัน ซึ่งเวลาพูดถึง KM คือ การกลาวถึงวิธีการปฎิบัติ (Practice) ดังนั้น 

ส่ิงที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนความรูกันไดจริงๆ ในฐานขอมูลและเปนประโยชน 

ตอผูนําไปใช ก็คือวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เชน การจัดเก็บฐานความรูเรื่อง การจัดการ

ยาเสพติด จะตองจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับวิธีการเขาถึงชุมชน วิธีการส่ือสารกับคน เปนตน 

 

สรุป : 

กิจกรรมที่มุงเนน 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองคกรเพื่อสรางการยอมรับมากขึ้น 

2. การสรางความเขาใจและบทบาทของผูนําตอระบบการจัดการความรู ผูนําจะตองกําหนด  

    วิสัยทัศนใหไดกอน อยาปลอยใหบุคลากรระดับลางคิดหัวขอเรื่องกันเอง เนื่องจากจะทํา 

    ใหการทํางานขาดทิศทาง 

3. กําหนดทีมงานเพื่อรับผิดชอบในการรวบรวมและเชื่อมโยงองคกรความรู 

4. เนนการจัดการความรูใหเปนระบบ (Codification) ซึ่งการเขาถึงขอมูลจะตองมีวิธีการ 

    จัดการ ซึ่งเปนหนาที่ของเจาหนาที่ IT ที่ตองเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ 

 

ดังนั้นการจัดการความรูในองคกรใหสําเร็จ ตองเริ่มจากการจัดการความรูที่มีการจัดการระบบ

การสื่อสารระหวางคน (Face-To-Face) ใหสําเร็จกอนที่จะจัดการสื่อสารระหวางระบบ IT (สราง

ระบบ Data base) และมองใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางคนและระบบ IT 
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งานสัมมนาเรื่อง “มหกรรม KM ราชการไทย กาวไกลสู LO” 

วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.00 – 10.20 น. 

เรื่อง “การจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย” 

โดย ศ.นพ. วิจารณ พานิช 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 
__________________________________ 

 

 

มาสูการสงเสริมการจัดการความรูในทุกภาคสวนของสังคมท้ังในกลุมเกษตรกร โรงเรียน มหาวิทยาลัย 

เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสูสังคมฐานความรู (Knowledge-Based Society) โดยการทําความเขาใจ 

KM นั้น จะตองอาศัยการพบปะพูดคุยกับผูปฏิบัติจริง รูปแบบการจัดงานในวันนี้จึงใชรูปแบบของ KM ที่

เปดโอกาสใหผูเขารวมงานไดพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณและความรูกับผูปฏิบัติงานจริงจาก

หนวยงานตางๆที่มาเปดคลินิกอยูดานหนาหองประชุม  
 

การทํา  KM ใหประสบความสํา เร็จนั้นสิ่ งที่ตองคํานึ งถึงหลายประการ  ไมว าจะเปน 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรโดยเฉพาะในองคกรภาคราชการ  การเปลี่ยนยุทธศาสตร 

การทํางาน การเปลี่ยนความสัมพันธกับชาวบาน เปนตน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังตอไปนี้ 
 

1. การทํางานที่ยึดกฎระเบียบมากเกินไป  ควรปรับเปลี่ยนสูการทํางานที่มีคุณภาพ 

มุงตอบสนองความตองการของลูกคา แตในขณะเดียวกันยังตองสํานึกไวเสมอวากฎระเบียบ 

ก็เปนสิ่งที่ละเลยไมไดแตตองทําใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

2. การทํางานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชานั้นเราสามารถเพิ่มเติมความคิดสรางสรรคของเราเขา

ไ ป ใ น ขอบ เ ข ตขอ ง ง า น ไ ด   ทั้ ง นี้ ผู บั ง คั บ บั ญช า เ อ ง จ ะ ต อ ง มี บ ทบ าท ใ นก า ร ย ก ย อ ง 

ชื่นชม และเห็นความสําคัญกับลูกนอง (Appreciate Inquiry) ดวยเชนกัน 

3. เปลี่ ยนจากการทํ างานที่ ต า งคนต างทํ ามา สู การทํ างานเปนทีม  โดยเปลี่ ยนทั้ ง 

ความสัมพันธระหวางหนวยงานยอย และระดับบุคคล ซึ่งสามารถทําใหผลงานดีขึ้น ทั้งยังเปนการเชื่อม

ความสัมพันธและแลกเปลี่ยนการเรียนรูไปดวย โดยที่ทุกคนจะไมหวงและปกปดความรูซึ่งกันและกัน 

สถาบันสงเสริมการจัดการความรู

เพื่อสังคม (สคส.) เดิมมีภารกิจในการ

สงเสริมการจัดการความรูและภูมิปญญา 

ในภาคประชาสังคม แตดวยเหตุผลที่ทาง

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกระตุนใหเกิดการจัดการ

ความรูในภาคราชการ และในทายที่สุดเราไม

สามารถแบงแยกภาคตางๆออกจากกันได

อยางชัดเจน สคส.จึงเปลี่ยนยทุธศาสตร 
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4. อยายึดติดกับความรูในตําราหรือทฤษฎีมากเกินไปเพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรูบางครั้ง

ไมไดอยูในตําราแตเปนความรูที่เกิดจากทักษะ (Tacit Knowledge) ซึ่งการทํางานรวมกัน 

จะสามารถทําใหเราสามารถดึงเอาความรูประเภท  Tacit Knowledge ออกมาเปนความรูประเภท 

Explicit Knowledge ได  

5. ปรับเปลี่ยนมุมมองจากการยึดนายเปนศูนยกลาง มาสูการยึดมั่นในวิสัยทัศนขององคกร 

เนื่องจากการทํางานนั้น เจานายหรือรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตส่ิงที่ยังสามารถยึดถือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดนั้นคือวิสัยทัศนขององคกร 

6. ปรับเปลี่ยนจากการยึดมั่นในเปาหมายสวนตัวในเรื่องวัตถุ ตําแหนง เงินเดือน มาสูการยึดมั่น

ในเปาหมายเชิงคุณคา คือ การเรียนรู ทําใหมองเห็นคุณคาในตัวเอง ในขณะเดียวกันคนอื่นก็จะมองเห็น

คุณคาในตัวเราดวย (เปลี่ยนจาก nobody มาเปน somebody) 

7. ปรับเปลี่ยนความสัมพันธกับชาวบาน/ลูกคา โดยการปรับบทบาทการทํางานของภาครัฐจาก

การเขาไปสอนหรือถายทอดเทคโนโลยีใหกับชาวบาน ไปสูบทบาทการเปน Facilitator ใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ทั้งยังเปนการฝกการเคารพและเห็นคุณคาของผูอื่นอีกดวย 

8.  ผู ปฏิ บั ติ ไม ค ว รมองข ามความสํ าคัญของงานประจํ า  (Routine) เ นื่ อ งจากงาน 

ทุกประเภท ทุกกิจกรรมกอใหเกิดการเรียนรู และสามารถถายทอดสูบุคคลอื่นได 

9. เทคโนโลยีสารสนเทศจะตองถูกใชเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมใชเปนสิ่งที่กําหนด

พฤติกรรมของคนในองคกร และจะตองออกแบบระบบใหเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

10. ส ร า ง บ ร ร ย า ก า ศ คู ข น า น ขึ้ น ใ น อ ง ค ก ร ทั้ ง บ ร ร ย า ก า ศ ที่ เ ป น ท า ง ก า ร  

คือ ระบบเชิงกลไก หรือ Input process Output และบรรยากาศที่ไมเปนทางการ  

คือ ระบบซับซอนและปรับตัว หรือ Complex adaptive System เพื่อสรางความสมดุลยใน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

ปจจัยหนึ่งซึ่งสงผลถึงความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบราชการไทยสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรู คือ ขาราชการไทยควรใหความสําคัญกับการจัดการความรู และมีพฤติกรรมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนธรรมชาติ (KM Inside) 

 

สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.kmi.or.th หรือ http://gotoknow.org/thaikm 
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งานสัมมนาเรื่อง “มหกรรม KM ราชการไทย กาวไกลสู LO” 

 วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.30 – 12.00 น. 

เรื่อง “KM กับการพัฒนาวิสยัทัศนรวม (Shared Vision)” 

โดย กรมสงเสริมการเกษตร 

__________________________________ 

 
จุดเริ่มตนของการนํากระบวนการจัดการความรูเขาไปใชในหนวยงาน 
 

โดย : กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (คุณสําราญ  สาราบรรณ) 
 

การเริ่มตน KM ของสวนราชการ คือ ทําตามคํารับรองตามตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2547 

หนวยงานไดดําเนินการตามเครื่องมือของสํานักงาน ก.พ.ร. และมีการทํา Workshop ครั้งที่ 1  

ฝกกําหนดวิสัยทัศน เรียนรูในการสรางเครื่องมือ และสวนกลางไดมีการจัดระบบการบริหารการเรียนรู 

โ ด ย จั ด ที ม  2 0  คน  ซึ่ ง ไ ด จ า ก จั ง ห วั ด ล ะ  2  ค น  ม า เ รี ย น รู ด ว ย กั น กั บ ส ว น ก ล า ง  

เพื่อนําวิธีการคิดมาใชในกระบวนงานสงเสริม ซึ่งระหวางที่รวมกิจกรรมตางๆ ทําใหเห็นเปนผลลัพธ

ตางๆ มากมาย 
 

ตอมาในป พ.ศ.2548 กรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) และ 9 จังหวัดนํารอง ไดแก 

กําแพงเพชร นาน อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช นครพนม สตูล นครนายก สมุทรสงคราม และ

อางทอง ไดใชประเด็น “การพัฒนากลุม/องคกรวิสาหกิจชุมชนและเทคโนโลยีการผลิตและการ

จัดการสินคาเกษตร” เพื่อสรางโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการจัดการความรู  

และเมื่อปลายป พ.ศ. 2548 หลังไดสงคํารับรองการปฎิบัติราชการ ประมาณเดือนตุลาคม ไดสรุป

บทเรียนระหวางคณะทํางาน และ 9 จังหวัดนํารอง พบวาผลลัพธจากการทํา KM ออกมาในเชิงบวก 

จึงไดนําผลไปขยายตอเปน 1:1 จาก 9 จังหวัด เพิ่มขึ้นอีก 9 จังหวัด ไดแก พิษณุโลก แพร 

พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ พัทลุง ตรัง มุกดาหาร ปราจีนบุรี และนครปฐม  โดยเลือกจาก 

ความสมัครใจในการทํา KM  และ จากที่ผานมาไดมีโอกาสไปเรียนรูรวมกับจังหวัดสมุทรสงคราม 

และเกิดเปนคําถามวา ทําอยางไรใหผูอื่นหลายคนมีความรูความสามารถเหมือนคนที่เกงเพียงไมกี่คน 

จึงเกิดการนําเครื่องมือการจัดการความรูมาใชสรางปฏิสัมพันธระหวางคน (People Process) เปนตัว

ขับเคลื่อน ทําใหมีโอกาสพัฒนาในหนวยงาน มีการแลกเปลี่ยนความรูและนําไปใชประโยชน ซึ่งเปน

ผลทําใหทุกคนยอมรับและมีความสุขในการทํางาน 
 

จากนั้นในป พ.ศ. 2549 ในการเลือกประเด็นจากคํารับรองฯ ซึ่งพิจารณาวาควรจะเริ่มจาก 

Blueprint for change เปนอันดับแรก เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม และทางหนวยงานมี 5 โครงการหลัก

ใน Blueprint for change และหนวยไดเลือกโครงการ Food Safety เนื่องจากมีขอดี คือ  
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1. เจาหนาที่ทุกคนในระดับพื้นที่ตองทําโครงการนี้ทั้งหมด และตองพัฒนาใหชาวบาน 80 

คน สามารถผลิตสินคาที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  

2. โครงการทั้ง 5 โครงการนี้กรมฯ จะตองบริหารในเชิงบูรณาการ ซึ่งผูที่รับผิดชอบ

โครงการ Food Safety จํานวน 25 คน และมี 6-7 คนที่เปนคนเดียวกันกับผูที่รับผิดชอบหลักในสวน 

KM ทําใหการทํางานมีความเชื่อมโยง 
 

กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดกิจกรรมสนับสนุนแตละจังหวัด โดยการจัดเวทีในการ

แลกเปลี่ยนความรูในสิ่งที่แตละจังหวัดไดปฏิบัติมา ซึ่งเปนการเสริมความมั่นใจใหกับหนวยงานนํา

รองวาจังหวัดไดดําเนินการไปในทิศทางที่ถูกตอง และกรมฯ ไดจัดวิทยากรมามาใหความรู เพื่อชวย

เติมเต็มในบางประเด็น ทั้งนี้สวนกลางไดมีการปรับบทบาทมาเปนการใหความสนับสนุน ทําหนาที่

สงเสริมวิชาการ โดยใหจังหวัดเลือกความรูที่เปนแกนในการทํางาน เนื่องจากหนวยกลางไมสามารถ

ใหความรูไดทั้งหมด และจากนั้นก็ใหนําไปสรางกระบวนการเรียนรูในหนวยงานของตนเองตอไป 
 

ส่ิงที่ไดทําในโครงการ Food Safety ใหดูจากเปาหมายซึ่งคลายกับวิสัยทัศน  

คือ ความเปนอยูของชาวบานตองดีขึ้น และเปาหมายสุดทายที่ทุกคนเห็นเหมือนกัน  

คือ เกษตรกรสามารถผลิตสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน สวนกลางจึงใชวิธีการลงไป

ใ ห ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ โ ด ย เ ข า ถึ ง พื้ น ที่  แ ล ะ ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ น แ ต ล ะ พื้ น ที่ 

เปนอยางไร  มีการใช เวทีชุมชนในการสรางใหชาวบานมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  

โดยใหชาวบานเปนศูนยกลาง สอนใหชาวบานคิดวิเคราะหขอมูลและตัดสินใจเอง เจาหนาที่ทํา

หนาที่เปนเพียงผูอํานวยการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกเกษรกร ชวยเสริมในสวนที่ชาวบานตองการ 

แ ล ะ ใ ห ช า ว บ า น เ ป น ผู แ ส ด ง ศั ก ย ภ า พ  ถ า ย ท อ ด ค ว า ม รู  ช ว ย ใ ห ช า ว บ า น 

เกิดการเรียนรู ซึ่งจากเดิมบรรยากาศในการจัดสอนการเรียนรูโดยเจาหนาที่ ไมสามารถแกไขปญหา

ได แตปจจุบันนี้ไดมีการเปลี่ยนวิธีคิดใหม มีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน และนํา KM มาชวย

สรางใหชาวบานมีโอกาสในการแสดงศักยภาพ ระดับกรมจึงไดนําแนวคิดดานการจัดการความรูมาใช

กับทุกหนวยงานยอย โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันทั้งกลุมกองสํานัก และสวนกลาง 

อยางสม่ําเสมอ  ดังนั้นแมวาผลที่ไดจากเครื่องมือ KM ในสวนที่เปนรูปธรรม คือ การวัดผลตามคํา

รับรอง แตส่ิงที่ตามมาจริงๆ จะเปนประโยชนตอองคกรอยางบูรณาการ 
  

 สรุป : 

การจัดการเรียนรูใหบรรลุผลสําเร็จไดตองอาศัยปจจัย ดังนี้  

1. ศึกษาจากพื้นที่จริง และสรางความสัมพันธที่ดีกับระดับพื้นที่ และมองเปาหมายเดียวกัน 

2. เลือกคน ใหเลือกกลุมดวยความสมัครใจ 

3. สวนกลาง มองภายในองคกร คือ นําทุนเดิมที่มีอยูแลวไมจําเปนตองมองเรื่อง  

ใหม และจัดทีมแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่อง 

4. เปลี่ยนวฒันธรรมใหเปนแบบการสรางความชื่นชมยินดี 
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โดย : สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรอียุธยา (คุณจําลอง พุฒซอน) 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่ ง เปนตัวแทนในสวนของผูปฏิ บัติ 

ในระดับพื้นที่ของกรมสงเสริมการเกษตร โดยเริ่มตนทํา KM ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งกรมฯ 

ใหนโยบายหลักทุกจังหวัดตองทํา คือ โครงการ Food Safety โดยมีเปาหมายคือ ตองการให

เกษตรกรทุกพื้นที่ 80 % มีการผลิตสินคาที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน จังหวัดจึงนํา KM มาใชเปน

เครื่องมือในการทํางาน โดยในชวงแรกไดทําความเขาใจเกี่ยวกับ KM มีการศึกษาและเชิญ

เจาหนาที่จากหนวยงานกลางมาใหความรูเกี่ยวกับ KM วา KM คืออะไร ทําไมตองทํา KM  ไมทํา 

KM ไดหรือไม KM สามารถชวยโครงการ Food Safety ไดอยางไร ซึ่งการทําโครงการ Food 

Safety มี 5 ขั้นตอน ไดแก การจําแนกพื้นที่ การบูรณาการตามแผน ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

สรางเครือขาย และการจัดการดานตลาด 
 

วิธีการทํา KM ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก  

1. สรางทีมงาน 

2. สรางความเขาใจในเรื่อง KM กับทุกคน 

3. กําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนินการรวมกัน มีการประเมินความรูของคนใน

พื้นที่และองคกร และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดยึด Model ของ สคส. ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู คือ รูปแบบปลาทู ซึ่งมีหัวปลา เปน KV (Knowledge Vision) ไดแก การกําหนดเปาหมาย

หรือประเด็น และการคนหารวบรวมขอมูลความรู มีตัวปลา เปน KS (Knowledge Sharing)  ไดแก 

การจัดการแลกเปลี่ยนความรู และถอดองคความรู และมีหางปลา เปน KA (Knowledge Assets) 

ไดแกการจัดระบบจัดเก็บและเขาถึงขอมูล รวมถึงการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู การ

ใช KM เปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ใหมีความรูใหม สามารถปฏิบัติงานไดดี อันจะสงผลใหองคกร

ไปสู  LO (Learning Organization) ซึ่งเปนการรวบรวมความรูที่จําเปนตอองคกรใหคงอยูไมสูญหาย 

และชวยใหผูอื่นสามารถนําความรูไปใชตอได 
 

ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดทํารวมกับ Food Safety ตามกรอบ 2 กรอบ 

โดยทํากรอบแรกตามกรมสงเสริมการเกษตร มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในระดับจังหวัด (PW) ปละ 

1 ครั้ง และกรมฯ ไดใหงบประมาณสําหรับจัดประชุมในเวที DW 6 ครั้ง/ป จังหวัดจึงไดจัดเวที DW 

เปนประจําทุก 2 เดือน และมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรูในระดับอําเภอ (DM) เปนประจําทุก

เดือน โดย KV (Knowledge Vision) ของเจาหนาที่ คือ การพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ 

ดานกระบวนการพัฒนางาน Food Safety และดานเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย ซึ่ง

เปนสิ่งที่เจาหนาที่ที่ตองรูเพื่อสามารถนําไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูใหแกเกษตรกรได สําหรับ

กรอบที่ 2 เปนสวนของเกษตรกร ซึ่งมี KV (Knowledge Vision) ของเกษตรกร คือ การตั้งเปาหมาย

ใหเกษตรกร 80% สามารถผลิตสินคาที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน มีการแยกพื้นที่จัดกลุมกิจกรรม 

Food Safety แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1 ดาว คือ กลุมเกษตรกรที่ไมปลอดภัยจึงตั้งเปาหมาย
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วาตองทําใหเกษตรกรผลิตสินคาที่ปลอดภัย ระดับ 2 ดาว คือ กลุมที่ตองยกระดับขึ้น เนื่องจากมี

เกษตรกรไมถึง 80 % ที่สามารถผลิตสินคาที่ปลอดภัย และระดับ 3 ดาว คือ เกษตรกรตั้งแต 80 % 

ขึ้นไปสามารถผลิตสินคาที่ปลอดภัย จึงตั้งเปาหมายใหเกษตรกรผลิตสินคาใหไดมาตรฐานมากขึ้น 

จากนั้นไดกําหนดความรูใหแตละกลุม และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูในแตละกลุม 

โดยจัดกระบวนงานเรียนรูแบบการมีสวนรวม ทั้งทางทฤษฎี การเรียนรูจาก Best Practice การจัดไป

ดูงาน การฝกปฏิบัติ การจัดตั้งเปนโรงเรียนเกษตรกร เปนตน 
  

 สรุป : 

การทํางานจะใชทุนเดิม หาความสําเร็จจากเจาหนาที่และเกษตรกรกันเอง และนํามาจัดการ

ถายทอดความรูโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู และกรมฯ จะชวยสนับสนุนและมาเรียนรูดวยกัน มีการ

ใหความละเอียดตอการออกแบบกระบวนการ และมีการพัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกรไปพรอมๆ กัน 

 

โดย : กองแผนงาน (คุณธัญชนก  เหลาโนนครอ) 
 

 ป พ.ศ. 2548 หนวยงานอยูในชวงศึกษาวา KM คืออะไร ตอมาในป พ.ศ. 2549 หนวยงานก็

มีความเขาใจเรื่อง KM มากขึ้น  เพราะสวนกลางตองทํา  KM ตาม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

ในชวงเริ่มตนมีเจาหนาที่กองแผนงานเพียงแค 3 คน ที่เปนคณะทํางานของโครงการ Food Safety 

จึงไดเพิ่มตัวแทนเปนเจาหนาที่จากแตละกลุม/ฝายอีก 5 คน เปนคณะทํางานในการดําเนินการ 

อยางไรก็ตามกองแผนงานเปนเพียงแคหนวยงานสนับสนุน จึงไมมีความรูดาน KM จากนั้นกอง

แผนงาน เองก็มองวากองเปนเสนาธิการที่ชาญฉลาด ตองรอบรูทุกเรื่อง จึงตองเริ่มจากการพัฒนาที่

บุคลากรในองคกร ใหสามารถเปนตัวแทนกันได และเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 กองแผนงานได

เปดตัว KM และมีการเขียนแผนงานออกมาอยางชัดเจน ทางผูบริหารก็เห็นความสําคัญของ KM ผอ.

จึงตองการใหจัดการประชุม KM ตางหาก เพื่อใหใช KM อยางเต็มที่ แตติดปญหาคือสรางภาระในการ

ทํางาน จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสรางใหเกิด KM ใหม โดยใชเวลาในตอนทายของการประชุมทุก

เรื่องมาแลกเปลี่ยนความรูกัน และทําแบบไมเปนทางการ เชน ไมตองมีหนังสือทางราชการ ใช IT 

ชวย ทําใหผูทํา KM ไมเกิดความเครียด จากนั้นก็มีการประชาสัมพันธ เชน จัดบอรดแลกเปลี่ยน

ความรู มีมุมแสดงความคิดเห็น ในชวงแรกก็มีเสียงสะทอนกลับ 50:50 แตกองใชเทคนิค สราง

แรงจูงใจในการใหทุกคนเขามามีสวนรวม โดยใหการตอบแทนเปนรางวัล เชน ผูบริหารนําเงิน

คาตอบแทนวิทยากรสวนตัวมาแบงปนใหกับผูที่มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรูทําใหทุกคนมี

ความตั้งใจในการทํางาน และสงความรูที่ไดจากการประชุมเขาเวบไซตหผูอื่นรับทราบ 
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การแปลงแผนสูการปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้น คือ มีการแลกเปลี่ยนความคิด (Share idea) ใหทุก

คนมีสวนรวม เราจะไมดูถูกความรูของคนอื่น บางครั้งคนที่ไมเคยมีความรูมากอนแตเมื่อไดฟงบาง

ประเด็นจากผูอื่นก็อาจเปนจุดที่กอใหเกิด idea ที่มีคุณคาขึ้นอยางมากมายไดเหมือนกัน 

 

 สรุป : 

การบริหารจัดการ KM ควรพิจารณาลักษณะของคนในองคกรกอน และควรทํา KM อยาง

คอยเปนคอยไปใหเหมาะสมกับความพรอมในการรับขอมูลของคนในองคกร เพื่อไมใหเกิดการ

ตอตานในการจัดการ KM ดังนั้นการจัดการเรียนรูอาจแทรกซึมใหคนในองคกรเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม โดยสรางการเรียนรูโดยไมใหรูตัว สรางบรรยากาศแบบไมเปนทางการ มีการสราง

แรงจูงใจ ซึ่งหลังจากไดทํา KM แลวพบวา มีการจัดระบบงานไดดีขึ้น สามารลดความซ้ําซอนของ

การทํางานได  

  

บทสรุป : ความประทับใจจากการนําการจัดการความรูเขาไปใชในหนวยงาน 

 

“การทํา KM ถือเปนการทํางานที่มีความสุข คณะทํางานและผูที่เกี่ยวของมีความชื่นชอบ

และสนุกสนานในการทํา KM  และจากการจัดไปดูงานที่บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด ทําให

ไดสํานวนที่เกี่ยวของกับการทํา KM นั่นคือ “มีดีตองโชว มีโหวตองอุด” นอกจากนี้ทางกอง

แผนงานไดสรุปปจจัยที่ชวยในการทํา KM ใหสําเร็จ ดงันี ้

ทําใหเนียนกับงานประจํา ตอกย้ําใหซึมซับ 

เปดใจใหกวาง ไมหวงวิชา 

        หาผูกลาลองเลนเปนตัวอยาง 

ใหเกียรติผูใหความรู (ใหเครดิต) (ยกยอง ผูที่ให Tacit) 

 

โดย : กองแผนงาน (คุณธัญชนก  เหลาโนนครอ) 

  

 

“ + อยาไปหวังวาผูบริหารจะคิดเหมือนเรา การทํา KM ควรทําไปเรื่อยๆ และจะเห็นผลและ 

      เปนประโยชนตอไปในระยะยาว  

   + การสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหกับคนในองคกร 

   + ความรูใหมเกิดไดทุกเวลา  ทุกคนมีความรูไมเทากันและไมเหมือนกัน ซึ่งหากไมมีการ  

      จัดการความรูก็จะหยุดนิ่ง” 

โดย : สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรอียุธยา (คุณจําลอง พุฒซอน) 
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“การทํา KM ทําใหเกษตรกรและเจาหนาที่มีการเรียนรูและทํางานกันอยางมีความสุข 

และประสบความสําเร็จในงาน บรรลุตามเปาหมายที่วางไว จึงอยากใหทุกหนวยงาน 

ลองนํา KM มาใชในการทํางาน แลวทานจะเห็นวาเสนหของ KM นั้นอยูที่การมีปฏิสัมพันธ

ระหวางกันและกัน” 

 

โดย : กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (คุณสําราญ  สาราบรรณ) 
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งานสัมมนาเรื่อง “มหกรรม KM ราชการไทย กาวไกลสู LO” 

 วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เรื่อง “KM กับการพัฒนาวิสยัทัศนรวม (Shared Vision)” 

โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
 

__________________________________ 

 
จุดเริ่มตนของการนํากระบวนการจัดการความรูเขาไปใชในหนวยงาน 

 

โดย : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร (คณุจุรีรัตน  จันทรภักดี) 
 

จุดเริ่มตนของการทํา KM ของสํานักงานเกษตร จังหวัดชุมพร มีที่มาจากคํารับรองการปฏิบัติ

ร าชการ  ป  พ .ศ .  2548 ในมิ ติที่  4 ด านการพัฒนาองค ก ร  ตามตั วชี้ วั ด  

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร 

ปงบปะมาณ พ.ศ. 2548 โดยในชวงแรกยังไมเขาใจเรื่อง KM จึงไดเริ่มจากการศึกษาความรูเกี่ยวกับ KM 

ในเบื้องตนจากเว็บไซตของ สคส. และเชิญวิทยากร คือ ศ.ดร.พิเชษฐ  อุดมรัตน ที่ปรึกษาคณบดีดาน 

การจัดการความรู จากคณะแพทยศาสตร มอ. และศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช เปนผูบรรยายปูพื้นความรู

ดาน KM หาแหลงที่มาของการจัดการความรู จนกระทั่งในป พ.ศ. 2549 ทาง สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนด

เปาหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้นในการแกปญหาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและขจัดปญหาความ

ยากจน โดยมีการเลือกเปาหมายจาก การทองเที่ยว การเกษตร และความยากจน ซึ่งทางจังหวัดชุมพร

ไดเลือก ดานการเกษตร เนื่องจากเปนสวนที่หนวยงานใหความรวมมือเปนอยางดี และเปนเรื่องที่

สามารถมองเห็นผลไดชัดเจน ดังนั้นสํานักงานเกษตร จังหวัดชุมพร จึงไดหัวปลาเปน “องคกรสามารถ

จัดการความรูเกี่ยวกับการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เพื่อนําไปสูการผลิตที่ได

มาตรฐานและปลอดภัย (Food Safety)” และมีหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร    

สํานักงานพัฒนาที่ดินชุมพร  ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และ

สํานักงานเกษตรอําเภอ เนื่องจากการที่มีหลายหนวยงานเขามาเกี่ยวของ ทางสํานักงานจึงไดจัดทํา 

“Knowledge Management สาร” ผานทางเอกสารและเวบไซตของจังหวัด เพื่อสรางความคุนเคยใหมี

ความรูเกี่ยวกับ KM  และใชเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนความรูระหวางหนวยงาน 

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู ผ า น  “Blog” ใ น เ ว บ ไ ซ ด ข อ ง  ส ค ส . 

(http://gotoknow.org/planet/agrikmchumphon) ซึ่งชวยใหมีการถายทอดความรูไปสูพื้นที่ได และ

เกิดเปนการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  
 

สรุป :      สํานักงานเกษตร จังหวัดชุมพร เริ่มดําเนินการจัดการความรูจากการศึกษาขอมูลจากเว็บไซด

ของ สคส. และจากเครือขายผูรู จากนั้นก็ไดมาเลือกโครงการที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร เนื่องจากแต

ละหนวยงานที่เกี่ยวของเล็งเห็นถึงผลประโยชนรวมกัน จะเห็นไดวาสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ก็ทํา

โครงการ Food Safety ทั้งที่ไมไดเปนจังหวัดนํารองของกรมสงเสริมการเกษตร ดังนั้นการดําเนินการ

จัดการความรูสามารถทําไดทันที ไมจําเปนตองรอนโยบายจากสวนกลาง 
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โดย : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร (คณุประสงค  บุญเจริญ) 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ไดเรียนรูแบบเรียนไปเรื่อยๆ จัดทําทีละเรื่องๆ โดยมี

คณะทํางานที่มาจากทุกหนวยงานเปนพี่เลี้ยงให สําหรับการผลักดันใหเกิดโครงการ Food Safety เนื่องจาก

ดานการเกษตรเปนหนึ่งในคําขวัญของจังหวัด และถือเปนยุทธศาสตรหนึ่งของจังหวัดชุมพร กลาวคือ 

“มุงการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรครบวงจร นําการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ และเสริมสรางเมืองนาอยู

คูสังคมที่ยั่งยืน” โดยเนนไปที่ทุเรียน และมังคุด เนื่องจากตองการเปนหนึ่งในดานการสงออก  
 

กอนการดําเนินการดาน KM ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดไดมีการทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 (Blue Print for Change) ผูมีสวนรวมในการกิจกรรมนี้ไดมาชวยกันวิเคราะหกระบวนงาน สวนที่ซ้ําซอนกันก็

นํามาหาขีดสมรรถนะขององคกร สําหรับในดานการทํางานหากทํางานเปนทีมก็จะทําใหไดความรูทั้งทีม 

ดังนั้นจังหวัดชุมพรจึงไดนําการจัดการความรูมาใชในการดําเนินงาน และทํางานกันเปนทีมทั้งในสวน

ของการจัดการความรู และการอํานวยความสะดวก ซึ่งการที่ทางจังหวัดชุมพรสามารถดําเนินการดาน 

KM ได เนื่องจากปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือผูวาราชการเห็นความสําคัญในดานนี้ และใหงบประมาณ

สนับสนุนในทุกกจิกรรม 
 

หลังจากดําเนินการเสร็จตามแบบฟอรม KM ของสํานักงาน ก.พ.ร. ก็ไดเกิดแนวความคิด 

ในการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนของจังหวัด โดยนําแนวคิดในการดําเนินงานตามโครงสรางของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดมาใช และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรูในกลุมคนที่ทํางานรวมกันในเรื่อง

เดียวกัน ทั้งในชุมชนระดับจังหวัด อําเภอ และคนในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ มีการกําหนดใหผูบริหารเปน 

คุณอํานวยตามโครงสรางเดิม และใหระดับลางสะทอนความคิดเห็นขึ้นมา หลังจากดําเนินการปกติตาม

วัฒนธรรมของหนวยงานไประยะหนึ่งก็พบปญหาวา ไมมีการสั่งการ และไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จึง

สังเกตุดูวาแผนที่ใชสามารถขับเคลื่อนไปตาม KM หรือหัวปลาหรือไม ปรากฎวา  

การดําเนินการไมมีการเปลี่ยนแปลง แตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในสวนของคนเลาจาก DW ซึ่ง

ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน) โดยเชิญผูรูในเรื่องนั้น (อาจารย) มาถายทอด

เจาหนาที่ มีการพาไปดูงาน และมีนักวิชาการเขาไปศึกษาและใหความรูในพื้นที่  

 

สรุป :        การทํางานอาจมีการปรับอยูตลอด ตองมีความยืดหยุน พรอมที่นําสิ่งใหมมาใช และตอง

ทํางานและเรียนรูกันเปนทีม ควรใชเครื่องมือ KM เปนกระบวนการในการทํางาน ไมใชใช 

KM เปนเปาหมาย 
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โดย : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร (คณุอภิชาต ศศิสนธิ์) 
 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอในสวนของ KM สัญจร ซึ่งจัดเปนประจําทุกเดือน ในเนื้อหา

จะเปนความรูเรื่องการพัฒนาดานพืช เพื่อสงเสริมความรูใหกับกลุมนักสงเสริมการเกษตร มีการนําเนื้อหา

ในสวน KM แตเปลี่ยนชื่อจาก DM, DW ซึ่งเปน KM อําเภอ โดยการจัด KM สัญจรไดดําเนินการใน

อําเภอประทิว ทาแซะ เมือง สวี และทุงตะโก ตามลําดับ ซึ่งผลออกมาพบวา กระบวนการ KM  

ยังไมชัดเจน จึงเปลี่ยนมาจัด Workshop ใหความรูแกเจาหนาที่ 2 วัน ที่วิทยาลัยสารพัดชาง เนื่องจาก

มีความพรอมในดานเครื่องมือ และคอมพิวเตอร 

 

สรุป :        การดําเนินการจัดการ KM ตองใชกระบวนการแทรกซึม และแผนการดําเนินการหากพบวามี

ปญหาก็สามารถปรับแผนไดตลอด ไมจําเปนตองรอใหส้ินสุดงาน ดังนั้นจึงกลาวไดวาแผน

สามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามความเหมาะสม (After Action Review) 

 

โดย : หอการคาจังหวัดชุมพร (คุณไอศูรย  ภาษยะวรรณ) 
 

หอการคาจังหวัดชุมพร เปนตัวแทนของฝายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร เมื่อไดรับโจทยจาก

ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จึงไดทําการศึกษายอนรอย และพบวาในป พ.ศ. 2549 ขนาดของมิติ

ตามคํารัรองการปฎิบัติราชการมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ มิติที่ 1 ลดลงจาก 70% เปน 50% แต

มิติที่ 4 เพี่มขึ้นเปน 30% ขณะที่มิติที่ 2, 3 ยังคงเปน 10% เหมือนเดิม การที่มิติที่ 4 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมี

เรื่อง KM เขามาเกี่ยวของ ถึง 8% และมิติที่ 1 มีเรื่องผลสําเร็จทางพันธกิจ ซึ่งมาจากนโยบายรัฐบาล 

กลุมจังหวัด และจังหวัด ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี้วัดตางๆ จะพบวาเรื่อง KM , GAP และ 

Food Safety ไดเขามาแทรกอยูในหลายประเด็น เนื่องจากลักษณะพื้นฐานของจังหวัดชุมพร คือ เรื่อง

การเกษตร ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรเปนปจจัยหลัก นอกจากนี้ทางหอการคา จังหวัดชุมพร ไดศึกษา

รายละเอียด และอุปสรรคในการจัดประชุม KM สัญจร ท้ัง 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปไดวา มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูดูงาน แตการมุงไปที่ผลสําเร็จของเปาหมายตามยุทธศาสตรดวยกระบวนการ KM ยังไมชัดเจน 

จากนั้นจึงมาวิเคราะหในสวนหัวปลาที่ไดมาจากกระบวนการวิเคราะหแผนการทํา Blueprint for Change 

พบวา ที่มีอยูนั้นเปนเพียงของทีมงาน ไมใชเปนกระบวนการเรียนรูของกลุมเปาหมายจริงๆ ขาด

กระบวนการเรียนรูและมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่ตองทําเปนอันดับแรกคือ ยุทธศาสตร

เจาของหัวปลา (Shared Vision) ทางหอการคาจึงไดสรางเครื่องมือเปนแบบประเมินความคิดเห็น (โดย

ไดตัวอยางของอาจารยวิจารณ พานิช และดร.ประพนธ ผาสุขยืด) และสอบถามจากทีมงานที่มีหนาที่

เกี่ยวของกับโครงการนี้โดยตรง วา ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการความรูนี้อยางไร 

ซึ่งหากผลการประเมินตรงตามนี้ 100% จะทําใหไดหัวปลาที่สมบูรณ แตหลังจากการประเมินพบวา ได

หัวปลาออกมา 66% แสดงวาหัวปลาไมตรงกับกลุมเปาหมายทั้ง 100% สุดทายเมื่อมาพิจารณาปลา

ตะเพียนที่วายกันเปนฝูง วายไปในทิศทางที่เห็นระเบียบ ก็เปรียบเสนมือน หัวปลา หรือ เปาหมายเชิง

ยุทธศาสตรในรายละเอียดแตกตางกันได เพราะตางกลุมคน, ตางหนวยงาน, ตางพื้นที่แตมุงไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือบรรลุผล GAP & Food Safety ดวยกระบวนการ KM ดังนั้นจึงสามารถสวนนี้มาปรับ
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สรางยุทธศาสตรหัวปลา หรือหาวิสัยทัศนในแตละกลุมองคกรยอยๆ ได ไมจําเปนตองเหมือนกัน 

100% ทุกกลุม แตตองมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน  
 

การทํางานตอจาก Shared Vision คือ การไดคุยกันในเรื่องเลา (Storytelling) นําเรื่องดีๆ 

มาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน สําหรับหลายหนวยงานในจังหวัดชุมพรไดมีการนําเอา Competency 

เขามาใช และสรางเครื่องมือออกมามากมาย แตบางครั้งผลการประเมินออกมาไมนาเชื่อถือ ทาง

หอการคาจึงไมนํา Competency มาใช แตใชหลักการวเิคราะหประเด็นสําคัญ หรือแกนความรู 
 

ความสําคัญของเรื่องเลา ไดตนแบบมาจากหนังสือของ Stephen Denning   

(บริษัท กระรอกนอย จํากัด) และหนังสือเรื่อง เทคนิคการเลาเรื่องแบบสปริงบอรด และสรุปไดวา

ผูปฏิบัติงานสวนเกษตรตําบล และเกษตรอําเภอ แทจริงแลวเปนนักเลาเรื่อง เพียงแตควรปรับเพิ่ม 

ในสวนกระบวนการและเทคนิคการเรียนรู  มีการกําหนดแนวคิดในการเปลียนแปลงกอนนําไปใช  

มีการจําลองสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เลาใหมีความชัดเจน มีการกําหนดขอเท็จจริง (Fact) 

อยูในเรื่องเลาดวย และควรแสดงใหเห็นแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลง เรื่องเลาที่ดีตองไมมีรายละเอียดที่ไม

เกี่ยวของ และตองจบอยางมีความสุข ผูเลาตองเชื่อมโยงแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงใหเขากับเรื่องเลา 

วา “จะเปนอยางไรถา...” หรือ “ลองคิดดูวา…” 
 

ทางหอการคาจังหวัดชุมพร ไดนําเอาทรัพยากรความรูจาก สคส. และ สํานักงานก.พ.ร. เขา

มาถายทอดตอ โดยใช KM มาชวย และมี Concept การทํา GAP และ Food Safety จากการนําความคิด 

เทคโนโลยี และวิธีการนําความรูไปสูชาวบาน ซึ่งสามารถแบงกรอบความคิดองคประกอบของการ

สงเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชนบทไดเปน 4 ประเด็น ไดแก  

1. มาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งไดมาจากกรม / กอง  

2. การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปนสวนของระดับพื้นที่ ที่จะใชเทคโนโลยีอะไรตาม

ตัวชี้วัด  

3. การเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนกระบวนการที่นําไปสูเปาหมาย เชน เผยแพรขอมูลผาน 

“Knowledge Management สาร” และผาน Blog ในเวบไซตของ สคส. 

4. แนวทางการสงเสริมการสนับสนุน ซึ่งเปนสิ่งที่เกษตรกรยังมีความตองการใชชวย

สนับสนุน 

 อยางไรก็ตามควรมีการนําทั้ง 4 ประเด็น มาจัดทําเปนตาราง Cross Check ใหดานบนเปน

ปจจัยนํา และดานซายเปนปจจัยตาม ซึ่งตารางนี้จะชวยในการวิเคราะหประเด็นสําคัญ หรือ แกนความรู 

และนํามาพัฒนาเทคโนโลยีในชนบท โดยศึกษาหาความรูเพื่อมาตอบสนอง เชน วิเคราะวาเทคโนโลยีนี้

เหมาะสมหรือไม ส่ิงที่นํามาใชมีความสอดคลองเปนเหตุเปนผลกับตัวชี้วัดอยางไร ซึ่งส่ิงนี้จะชวยใหเกิด

การมองเห็นประเด็นปญหา นําไปสูการหาขอมูล และเกิดเปนกระบวนการเรียนรู 

 

สรุป :         

+ ในสวนของภาคเอกชน ไดเขามาศึกษาองคกรกอนวามีทุนเดิมอะไรบาง ไดดําเนินการ

อะไรมาแลวบาง จากนั้นก็คอยมาปรับวิธีและดําเนินการตอไป โดยไมจําเปนตองเริ่มใหมใหเสียเวลา  
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+ คําถามสําคัญที่ตองการคําตอบ เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนผลักดันยุทธศาสตรการจัดทํา

คุณภาพมาตรฐาน GAP และ Food Safety ยังมีอีกมาก อยาคิดวารูหมดแลว คําถามที่สําคัญยังรอคอยผู

ที่มีความสามาถ และมีใจใหเกษตรกรนํามาแลกเปลี่ยนความรู  

+ อยากเชิญชวนใหเขาไปใน www.chumphonpao.go.th/temp.htm หรือ 

http://gotoknow.org/planet/agrikmchumphon ซีงไดมีการจัดทําเปนโครงสราง link ใหเห็นหนา

ทีมงาน เพื่อเปนการใหขวัญและกําลังใจ Sheer up และชวยใหทุกคนเกิดความสนใจ 

 

บทสรุป : ความประทับใจจากการนําการจัดการความรูเขาไปใชในหนวยงาน 
 

 

“ปจจุบันผูวาราชการจังหวัดไดมีการริเริ่มนําความรู KM ที่ไดมา เชน PowerPoint หรือ CD 

ไปเสนอกอนการประชุมประมาณ 5 นาที ใหหัวหนาสวนราชการจังหวัดรับทราบ  กลายเปน

ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบการทํางานปกติ ” 

โดย : (คุณจุรีรัตน  จันทรภักดี) 

 

“การเขามารับผิดชอบการดําเนินงานทําแผนงาน KM ตนเองรูสึกเหมือนการลงเรือไปเกาะ 

แตพอผานไป 2 ชั่วโมงก็รูสึกอยากทิ้งเรือ เพราะไมรูวาเกาะอยูที่ไหน จึงรีบหากัปตันเพื่อพา

ไปสูทิศทางที่ถูกตอง ฉันใดฉันนั้น นักมวยที่ขึ้นเวทีไปแลวตองมีเทรนเนอรนักมวยที่ไมทํา

ตามเทรนเนอร ก็ไมสามารถชนะได ดังนั้นการทํางานใหเดินไปพรอมๆกับที่ปรึกษาอยาได

ทิ้ง ” 

โดย : (คุณประสงค  บุญเจริญ) 

 

 

“  KM เปนเรื่องที่ไมสามารถทิ้งไดในโลกสมัยใหมนี้ KM เปนเรื่องของชีวิตประจําวัน  

ดงนั้นตองรีบเรียนรูและปฏิบัติจริง เริ่มจากตัวเราแลวจึงคอยๆขยายสูคนใกลตัว สุดทายจะ

สามารถเชื่อมตอไปถึงเกษตรกร ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นทั้ง

จากคนในและนอกองคกร ที่ผานมาบางหนวยงานใชการเปดตําราทํางาน ซึ่งผูที่เขียนอาจ

สามารถเขียนถายทอดความรูได แตไมสามารถใช IT ได ทางหนวยงานจึงจัดสรร

เจาหนาที่เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ ทําหนาที่ถายทอดความรูไวใน bloc (สรางสังคม

การเรียนรูดวยระบบ IT) มีการแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน ซึ่งการจัดการความรูตัองทําให

เปนวัฒนธรรม อยาทําเพื่อหวังเพียงคะแนน” 

โดย : (คุณไอศูรย  ภาษยะวรรณ) 
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งานสัมมนาเรื่อง “มหกรรม KM ราชการไทย กาวไกลสู LO” 

 วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.50 – 14.30 น. 

เรื่อง “KM กับกระบวนการเรียนรู (Learning Process)” 

โดย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมอนามัย กรมชลประทาน  
 

__________________________________ 

 

 หองประชุมแกรนด B ใชรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ โดยมีผูดําเนินรายการจาก

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) เปนผูตั้งประเด็นคําถามใหกับสวนราชการทั้ง 3 

หนวยงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมอนามัย และกรมชลประทาน โดยมุงเนนที่จุดเดน

ของแตละหนวยงานทั้งในดานการวางแผนกลยุทธ วิธีการดําเนินการ และเทคนิคตางๆ โดยใหวิทยากร

จากทั้งสามหนวยงานผลัดกันเลาถึงการดําเนินการของตน เพื่อเปดโอกาสใหทั้งวิทยากรและผูเขารวม

งานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพรอมกัน ในประเด็นตางๆดังตอไปนี้ 

 

เทคนิคการดึงคนเขาสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการดึงคนเขาสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 
สํานักปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

ในป พ.ศ. 2547 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการทํา KM 

สป.แรงงานไดระบุวิสัยทัศนในการทํางานบริหารทรัพยากรมนุษยไววา “พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน 

พัฒนาชาติ” และเริ่มตนโดยการจําแนกประเภทความรูที่มีอยูในหนวยงานการบริหารทรัพยากรมนุษยเอง 

จัดหมวดหมู และสรุปเผยแพรทางเว็บไซต โดยการทํา KM ในระยะแรกนั้นหนวยงานยังไมคอยเขาใจใน

วิธีการ และประโยชนของการทํา KM เทาใดนัก ตอมา (ป พ.ศ. 2548) สํานักงานก.พ.ร.กําหนดใหการจัดการ

ความรูเปนหนึ่งในตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จึงมีการแตงตั้งคณะทํางาน โดยคัดเลือกบุคลากร

ที่มีความตื่นตัวและตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูจากทุกกลุมงาน และไดจัดทํา matrix การบริหารจัดการ

องคความรูสงสํานักงาน ก.พ.ร. ตอมาเปนขั้นการปฏิบัติตามแผน ซึ่ง สป.แรงงานไดลองผิดลองถูกดวยตนเอง

จนเกือบสิ้นปงบประมาณการดําเนินงานก็ยังไมคืบหนาเทาที่ควร จึงไดจัดจางอาจารยจากคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขามาใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีการดําเนินงานที่ถูกตอง ทําใหการดําเนินการใน

ระยะที่ 1 ของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู    (19 ก.ค. – 15 ก.ย. พ.ศ. 2548) ได 5 คะแนนเต็ม  
 

นอกเหนือไปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Website, Webboard, Chat room สป.แรงงานไดจัด

กิจกรรม KM สัมพันธ ขึ้นทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ใหคนที่สนใจเขามามีสวนรวมใน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน การดําเนินการใหบรรลุผลตามตัวชี้วัด  

การทํางานเปนทีม ภายใตบรรยากาศที่เปนกันเอง มีการหมุนเวียนกันเปนประธานในที่ประชุม (ทําหนาที่เปน

คุณอํานวย) โดยไมมีการออกหนังสือเชิญและมีของขวัญเล็กๆนอยๆใหเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับกลุมงานที่

เขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  
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กรมอนามัย 
 

 KM team ของกรมอนามัยเริ่มตนดวยการทําความเขาใจใน concept การจัดการความรูโดย 

ไมยึดติดกับรูปแบบในตําราทําใหเกิดการทํางานที่เปนอิสระแตไมลองลอย ในระยะเริ่มตนเกิดคําถามขึ้นวา

หากการทํา KM โดยจัดใหมีเพียงการฝกอบรมนั้นจะสามารถนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดอยางไร 

การดําเนินการจึงเริ่มตน (ป พ.ศ. 2547) ดวยการสรางเครือขายขึ้นโดยการสนับสนุนและผลักดันบุคลากรเขาสู

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (ตลาดนัดความรูที่จัดขึ้นตามโรงพยาบาลตางๆ) ตอมาจึงไดตั้ง KM team ขึ้น

โดยดึงคนที่ผานกระบวนการเหลานี้เขามารวมงาน จึงทําใหมีทีมงานที่มาจากทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

โดยมีเปาหมายรวมกันคือ “พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร” ส่ิงที่แตกตางไปจากหนวยงานอื่น คือ 

KM team ของกรมอนามัยไมเริ่มตนดวยการฝกอบรม แตเริ่มตนโดยการจัดสงหนังสือของ สคส. ใหกับ

หนวยงานยอยไดศึกษากอนการจัดใหมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งถือเปนหนึ่งในวิธีการปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองคกรอีกดวย  กิจกรรมแรกหลังจากมีการตั้ง KM team คือ การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางหนวยงานยอยตางๆขึ้นในรูปแบบโตะกลม ใหแตละคนผลัดกันเลาถึงความสําเร็จของตน (กําหนดหัว

ปลารวมกัน คือ ความสําเร็จในการสงเสริมสุขภาพ) ทําใหเกิดบรรยากาศที่ทุกคนเรียนรูรวมกัน หลังจากนั้นให

แตละหนวยงานสงแผนการจัดการความรูเขามาที่ KM team 
 

 ตอมาในป  พ.ศ. 2548 ทิศทางการดํ าเนิ นงานเริ่ มชัดเจนมากขึ้ น  มีการจัดทํ าเกณฑ 

การจัดการความรูภายใตบริบทของกรมอนามัยเอง (กอนมีเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูกําหนด) โดยให

หนวยงานยอยรวมกันคิดวามีปจจัยใดบางที่จะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จและระดับความสําเร็จ

คืออะไร จากนั้นสงเกณฑนี้กลับไปใหหนวยงานยอยประเมินตนเองวาปจจุบันมีการทํา KM อยูในระดับใด 

ปจจุบันกรมอนามัยไดกําหนดใหมีหนวยงานตนแบบขึ้น 7 หนวยงาน จากหนวยงานภายในทั้งหมด 34 หนวยงาน 

เพื่อเปนสวนหนึ่งในการผลักดันการจดัการความรูใหเกิดขึ้นอยางทั่วถึง  

 

กรมชลประทาน 
 

 กรมชลประทานเปนหนวยงานขนาดใหญมีคนอยูทั่วประเทศทั้งหมดประมาณ 33,000 คน โดยมี

หน วยงานภายในทั้ งหมด  34 สํ านั ก /กอง  76 สายงาน  ใน เดื อนพฤษภาคม  พ .ศ .  2548  

มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการดําเนินใหเปนองคการแหงการเรียนรู (ตามที่กําหนดใน 

พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) ในขั้นตอนแรกไดจัดใหมีการ

ฝ กอบรมเกี่ ย วกั บการจั ดการความรู  โดยเชิญผู แทนจากหน วยงานภายในแห งละ  2 คน  

และมีหลักเกณฑวาจะตองเปนบุคคลที่สามารถนําความรูกลับไปถายทอดไดดีดวย หลังจากการฝกอบรม

กําหนดใหผูแทนของแตละหนวยงานกลับไปดําเนินการตอโดยไมมีการกําหนดรูปแบบที่ตายตัว ทําใหแตละ

กองมรูปแบบการดําเนินการที่แตกตางกันออกไป เชน มีการจางวิทยากรจากภายนอกเขามาฝกอบรม  
 

 ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมีการทํา KM กรมชลประทานจึงมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด เนื่องจากเปนกรมใหญและมีสํานักงานอยูทั่วประเทศ 

รูปแบบของกิจกรรมที่จัดขึ้นจึงแตกตางออกไปจากกรมอนามัย เชน การจัดประชุมสัมมนาในหัวขอที่นาสนใจ 

เชน การกอสราง, การบริหารจัดการน้ํา เปนตน มีการจัดการประกวดนวัตกรรม หลังจากที่หนวยงานเริ่มมีความ
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เขาใจใน KM แลว จึงเริ่มมีการสืบหาวากรมและหนวยงานยอยตองการความรูอะไรบาง ดําเนินการจัดชั้น

ความรูและรวบรวมไวที่ฐานขอมูลของสวนกลาง โดยไมไดกําหนดรูปแบบที่แนนอน 

 

ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของการจัดการความรูปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของการจัดการความรู  

 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

• หัวใจสําคัญ คือ KM team ที่มีความอดทน เอาใจใส และไมทอถอย 

• ทีมที่ปรึกษาจากคณะครุศาสตร จุฬาฯ ที่ใหคําแนะนํา 

• การมีชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับหนวยงานของตนเอง โดยไม

จําเปนตองเปนชองทางที่ทันสมัยเสมอไป   

 
กรมอนามัย 

• ความชัดเจนใน concept โดยใหแตละหนวยงานยอยคิดแผนที่เหมาะสมกับตนเอง โดยไมมี

รูปแบบที่แนนอน จะทําโดยวิธีการใดก็ไดใหเกิดการลื่นไหล ถายเทความรู 

• พยายามนํา KM เขาไปสอดไวในเนื้องานประจํา ไมตั้งเปนโครงการ KM โดยตรงซึ่งจะเกิดการ

เกี่ยงกันเปนผูรับผิดชอบ 

• การมีความเชื่อรวมกัน ยอมรับในประโยชนรวมกัน จะชวยผลักดันใหการทํา KM ประสบ

ความสําเร็จได 

 

กรมชลประทาน 

• ผูบริหารใหความสําคัญกับการดําเนินการ ไมใชเสนออะไรไปก็อนุมัติ โดยไมมีความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะใดๆ 

• KM team จะตองมีความตั้งใจในการทํางานและตามงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งมักประสบ

ปญหาการสงงานลาชาไมทันกําหนดเวลา 

 
การออกแบบ สราง และใชประโยชน การออกแบบ สราง และใชประโยชน ““คลังความรูคลังความรู””  

 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

Web Portal / CAI (แบบทดสอบวัดความรู) 

 สํานักปลัดกระทรวงแรงงานใชเว็บไซตกระทรวงแรงงาน (www.mol.go.th) เปนเครื่องมือ/ชองทาง

หนึ่งในการจัดการความรู โดยนําเอา KM portal และ CAI ไปใสไวในเว็บดังกลาว ซึ่งองคความรูที่ระบุไวตาม

แผนการดําเนินการมีอยูถึง 20 องคความรู ในระยะเริ่มตนจึงคัดเลือกมาทําเปน CAI จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 

1. ความรูดานการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

2. ความรูเรื่องการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร 

3. ความรูเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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ซึ่ง CAI ของจะมีลักษณะเปนมัลติมีเดียซึ่งเปนองคความรูที่เก็บขอมูลจากผูบริหารระดับสูง (Tacit 

Knowledge) ซึ่งเกษียณอายุหรือยายไปดํารงตําแหนงยังหนวยงานอื่น โดยใชการสัมภาษณตามประเด็นที่

กําหนดไวในแผนการจัดการความรู ทําใหไดมาซึ่งเทคนิคการบริหารระดับสูงที่ไมสามารถหาจากที่อื่นได 

นอกจากนั้นสํานักปลัดกระทรวงแรงงานยังไดจัดกิจกรรมเพื่อเปดตัวโครงการ KM ขึ้นโดยใชชื่อวา KM Kick on 

@ MOL เปนเวลาหนึ่งสัปดาห โดยเปดโอกาสใหทุกกรมในสังกัด บุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษา ไดเขา

รวมงานเพื่อเปนการกระจายความรูไปยังบุคคลในกลุมตางๆเพิ่มเติมดวย 
 

ในสวนของ Web Portal มีการใชการตูนเปนสื่อเพื่อลดความตึงเครียดในสวนที่เปนวิชาการและดึงคน

ทุกกลุมใหเขามาสูกระบวนการเรียนรู ซึ่งภายใน web จะมีองคความรูที่เกี่ยวของกับการทํางานของทุกคน

บรรจุไว เชน เรื่องงานการคลังและพัสดุ, เรื่องระเบียบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน นอกจากนี้ยังมี

สวนของ web board และ chat room ที่ไมเปนวิชาการเพื่อใหบุคลากรสามารถเขามาแลกเปลี่ยนประสบการณ

หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไปไดอีกดวย  

 

กรมอนามัย  
 

แฟมภูมิปญญา (Portfolio) 

ไดมอบหมายใหกองแผนงานเปนผูรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนใหสามารถคิดเปน ทํา

เปน แกปญหาเปน จึงเริ่มดําเนินการจัดทําแฟมภูมิปญญาขึ้น ซึ่งแตเดิมเปนนโยบายของทานรองอธิบดีที่ให

ทุกคนตองทํา Portfolio ของตนเอง ทาง KM team ไดนําแนวคิดดังกลาวมาปรับปรุงและตั้งชื่อวา แฟมภูมิ

ปญญา แฟมนี้เปนแฟมความรู เปนสิ่งที่งาย ใชกระดาษ 2 หนาทําได ไมตองใชงบประมาณ แตส่ิงที่ตอง

ทําคือการกระตุนใหบุคลากรไดเขียน โดยมีจุดประสงคเพื่อสกัดเอาความรู ประสบการณ ความคิดเห็นของ
แตลงคนเพื่อนํามาใชประโยชนตอ โดยที่ทุกคนจะมีแฟมสวนตัว ภายในแฟมจะมีแบบฟอรมใหกรอก

รายละเอียด แบงออกเปน 3 สวน คือ      

1. รายละเอียดและแผนงานสวนตัว 

2. บันทึกความรูและภูมิปญญา 

3. ขอคิดเห็น/เสนอแนะ แบงออกเปน 2 กลุม คือ หัวหนางาน และเพื่อนรวมงาน โดยจะตองมี

การลงนามและวันที่กํากับทายความคิดเห็นทุกครั้ง 

นอกจากแฟมภูมิปญญาแลวยังมีศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูของกองแผนงานที่เปดกวางใหทุกคนได

เรียนรูรวมกันอีกดวย (www.anamai.moph.go.th/kmportal/main/index.php)  
 

K-Center (ศูนยความรูกรมอนามัย) 

ศูนยการเรียนรูกลางของกรมอนามัยซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตป 47 โดยมีจุดประสงคเพื่อรวบรวม ประมวล

ความรูดานการสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม และเปนศูนยกลางเชื่อมโยงองคความรูของทั้ง 26 

หนวยงานภายในกรมอนามัย ซึ่งมีทั้งหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งมีการจัดทําเปน 2 เวอรชัน 

คือ 

1. เปนการรวบรวมความรูที่มีอยูแลว (Explicit Knowledge) โดยทําใหอยูในรูปแบบของความรู

ที่สืบคนได เชน ฐานขอมูลวิจัย ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของ เอกสาร ตํารา การรณรงคในเรื่องตางๆ การ

ประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในขณะเดียวกันกรมอนามัยมีศูนยส่ือสงเสริมสุขภาพซึ่งมี
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ความรูมากมายบรรจุอยูในนั้น ซึ่งเปนความรูที่ผลิตออกมาโดยหนวยงานตางๆของกรมอนามัย 

ปจจุบันมีส่ือมากกวา 2,000 ชิ้น และสามารถเชื่อมโยงสู 20 เว็บไซตที่เกี่ยวของ 

2. ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู (http://gotoknow.org/planet/km-anamai) โดยนําขอมูลที่เกิด

จากการฝกอบรม, การประชุม, การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ที่ KM Team ไดเขาไปสัมผัสไมวาจะ

เปนในรูปแบบใดก็ตาม ทั้ง facilitator, note taker, การศึกษาดูงานในหนวยงานตนแบบ เขามาบอก

เลาในลานแลกเปลี่ยนเรียนรูแหงนี้ และในเว็บบล็อกแหงนี้ยังมีสวนการ share and learn ของ

หนวยงานตนแบบที่ KM team เขาไปชวยจัดการฝกอบรมและเปนวิทยากรที่ปรึกษา  

 

กรมชลประทาน 
 

 K-File (Knowledge File) 

 มีที่มาจากกรมชลประทานมีความรูที่หลากหลาย ไมสามารถตอบไดวากรมมีความรูเรื่อง

อะไรบาง และความรูเหลานั้นถูกเก็บไวที่ไหน จะสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไร จึงเกิดความคิดที่

จะทําฐานขอมูลขึ้นมาเพื่อรวบรวมความรูและเปนเครื่องมือใหคนเขาถึงความรูไดอยางสะดวกการ

ดําเนินการเริ่มตนจาการพูดคุยกันใน KM team วาตองการรูปแบบอยางไรเพื่อใหโปรแกรมเมอรสามารถ

เขียนโปรแกรมออกมาไดตรงกับความตองการ ซึ่งสามารถสรุปสิ่งที่ตองการไดดังนี้ 

1. ชื่อความรู 

2. แหลงของความรู (อยูที่ใคร/หนวยงานใด) 

3. ระดับของความรู ซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

1) มีความรูและเขาใจ  

2) รูและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 

3) รูและสามารถถายทอดได 

4) ชาํนาญการ สามารถนําความรูในการวางแผน ประเมินผลและปรับปรุงงานได 

4. ความรูนั้นตอบสนองตอยุทธศาสตรใดของกรม ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

1) ความรูที่ใชในการปฏิบัติงานหลักที่กอใหเกิดผลผลิตของกรม 

2) ความรูสําหรับงานรองที่ชวยสนับสนุนใหภารกิจหลักประสบความสําเร็จ 

3) ความรูที่ใชในงานสนับสนุนธรรมดา 

5.  ความรูที่กรมควรจะมีแตในปจจุบันยังไมมี 

ตอมาเปนขั้นตอนการบงชี้ความรูวาในการปฏิบัติงานของแตละสํานัก/กองจําเปนตองใชความรู

เรื่องใดบาง จัดทําเปนบัญชีบงชี้ความรูเพื่อไมใหเกิดความสับสนและใชชื่อความรูใหเหมือนกัน จากนั้น

เปนขั้นตอนของการสํารวจความรูระดับบุคคล โดยใหแตละบุคคลประเมินตนเองวามีความรูเรื่องใดบาง

และอยูในระดับใด โดยมีคณะทํางานยอยในแตละสํานัก/กอง เพื่อกลั่นกรองเพื่อปองกันความผิดพลาด

กอนบรรจุลงในฐานขอมูล ซึ่งขอมูลตางๆเหลานี้จะถูกนําไปเก็บไวใน Knowledge Center สามารถ

สืบคนไดทั้งจากชื่อความรู, keyword, หมวดความรู, ชื่อบุคคล, ชื่อสํานัก/กอง ซึ่งจะแสดงผลออกมาวา

มีใครบางที่รูในเรื่องนั้นๆ และมีความรูอยูในระดับใด 
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นอกจาก K-File แลวยังมีคลังความรูในสวนอื่นๆอีกทั้ง web board, e-learning, KM forum 

และ Learning Corner ซึ่งเปนมุมการรวบรวมเอกสาร ตํารา (Explicit Knowledge) ที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานของแตละสํานักโดยไมมีการกําหนดรูปแบบอีกดวย 

 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการทําความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการทํา  KKMM            

 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

• เกิดการถายโอน/หมุนเวียนความรูมากขึ้น จากเดิมที่ตางฝายตางทํางานของตนเอง เชน 

สวนที่ทําตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ก็จะรูรายละเอียดอยูเพียงฝายเดียว แตในปจจุบันไดมีเวทีใน

การอธิบาย ทําความเขาใจ กับหนวยงานอ่ืนมากขึ้น 

• การไดเครือขายนอกเหนือไปจากผูที่เขารวมกิจกรรม KM สัมพันธ ทั้งคนในสป.และกอง

อื่นๆซึ่งเปนลักษณะของเครือขายที่ไมเปนทางการ ซึ่งสงผลดีตอทั้งความสัมพันธสวนตัว

และเรื่องงานที่ตองทํางานประสานกัน สุดทายผลดีก็ตกอยูที่ตัวองคกรเอง 

• คนพบทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงจากการเปดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งสามารถใช

ทรัพยากรเหลานี้ไดอยางถูกที่และถูกเวลา  

 

กรมอนามัย  

• ทุกคนมองเห็นในพัฒนาการที่เปลี่ยนไป หนวยงานสวนกลางไดรับคําชมจากหนวยงานอื่นๆ

วาเกงขึ้น บุคลากรมีศรัทธาแรงกลาขึ้น ทําใหรูจักความรูมากขึ้น  

• คนมีพัฒนาการในระบบความคิดมากขึ้น ทําใหกลาคิด กลาพูด และยอมรับในคนอื่นมากขึ้น 

 

กรมชลประทาน 

• เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น เกิดการสอนงานทั้งแบบตัวตอตัว และเปน

ทีมงาน และมีการบันทึกเรื่องที่สอนเพื่อใชเผยแพรบนเว็บไซตในรูปแบบ clip video หรือ 

clip เสียงประกอบ power point  
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งานสัมมนาเรื่อง “มหกรรม KM ราชการไทย กาวไกลสู LO” 

 วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.50 – 12.00 น. 

เรื่อง “KM กับการพัฒนาบุคลากร (HRD)” 

โดย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

_________________________________ 
 

บรรยายโดย สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. คุณวิชม   ทองสงค   ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. คุณจาํนง  หนูนิล    การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

3. คุณพัชณี  พนิตอังกูร  พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

แนวคิดของโครงการการจัดการความรูของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ในการจัดการความรูนั้นจะตองจึงหาวิธีการวาทําอยางไรจะทําใหกระบวนการชุมชนมีความสมบูรณและ

ยั่งยืน คือใหแขมแข็งทั้ง 3 อยู ไดแก  

1. กินดีอยูดี 

2. อยูรอดปลอดภัย คือมีความเขมแข็งในขบวนการประชาธิปไตย มีคุณภาพในการตดิตามผลการเลือกตั้ง 

3. อยูเย็นเปนสุข ไมมีโจรผูราย ไมมียาเสพติด 
 

วิธีการปฏิบัต ิ
 

คนหารูปแบบโดยการทดลองจาก 3 ตําบล ที่อยูใกลอําเภอเมือง ผลพลอยไดคือทีมขาราชการที่เปนคุณ

อํานวยสามารถเขาไปทํางานอยางมีความสุข ทํางานรวมกันอยางบูรณาการโดยแทจริง แลวนําผลมาสรุปแลกเปลี่ยน

ใหกันฟง จนไดรูปแบบที่เหมาะสม มีแนวคิดวาจะดําเนินการทั้งจังหวัด 1,355 หมูบานกระบวนการชุมชนเขมแข็งทํา

ได 2 ระบบ คือ หมูบานที่มีความเชี่ยวชาญเปดโอกาสใหคนอื่นเขามาศึกษาดูงานแลวนําไปประยุกตใช หรอือีกระบบ

หนึ่งคือ วิธีการปูพรม มีคนเขาไปชวยดําเนินการเพื่อเพิ่มคุณภาพ พบวาการศึกษาดูงานเพียงอยางเดียวจะเกิดผลได

แคในระดับหนึ่ง คนจะมีทัศนคติวาไมสามารถทําไดเหมือนคนอื่น จึงตองมีระบบปูพรมเขาไปเสริม จึงจะไดผลมากขึ้น 

โครงการเนนความสําคัญของชุมชน โดยเริ่มตนนั้น

จะตองมั่นใจวาชุมชนสามารถทําไดเพราะคนใน

ชุมชนมี Tacit Knowledge จํานวนมาก จึง

จําเปนตองหาวิธีการเพื่อดึง Tacit Knowledge 

ออกมา เชน บางหมูบานมีคนเขามาศึกษาดูงาน

จํานวนมาก ในชวงแรกมีการจัดคิวใหแตละคนใน

หมูบานไปบรรยายสลับกัน แตปรากฏวามาตรฐาน

ไมเทากนัเพราะทักษะในการบรรยายใหความรูของ

แตละคนไมเทากัน จึงเปลี่ยนรูปแบบเปนการอัดวีดีทัศน

แลวฉายใหดูและเปดโอกาสใหซักถามได 



 

 

31
 ปจจุบัน ไดมีการดําเนินการ 3 รุน รุนที่ 1 มีจํานวน 400 หมูบาน รุนที่ 2 มีจํานวน  600 หมู

บ าน และ รุ  นที่ 3 มีจํานวน 535 หมูบาน ในปที่ 1 มีการกําหนดเปาหมายชัดเจน มีแผนการดําเนินการ 

หรือ Road map และการบานใหชุมชนวาควรทําอะไรบาง มีการอบรมใหความรู แผนการทั้งหมดรวมเปน 

4 ป เม ื อครบ 4 ป ก็จะดํารงอยูได ชุมชนจะเริ่มเขาใจและเห็นภาพชัดเจน สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุก

เรื่อง เชน เรือ่งยาเสพติด เรื่องที่ดิน ถาชุมชนเขมแข็งแลวก็จะสามารถแกปญหาไดทุกเรื่อง ผูเขารวม

โครงการประกอบดวย แกนนําหมูบาน หมูบานละ  8 คน นําโดย กํานัน ผูใหญบาน  และ อบต. มารวมกัน

เปนทีมแกนนํา ซึ่งแกนนําก็ตองไปหาสมาชิกมาเพิ่มในสภา ใหขยายผลไปยังครอบครัว โดยใหชาวบาน

ทําการสํารวจเพื่อใหรูจักตนเองและชุมชน  ใหตอบคําถามจํานวน 16 หนา เพื่อใหรูจักตนเอง รูจักชุมชน 

รู จักโลก และจะรูประเภทของคน แลวก็จะมีกิจกรรมสงเสริมใหคนทุกประเภท ในลักษณะของแผนชุมชน

พึ่งตนเอง ใหเปนลักษณะเปนแผนที่ชาวบานมีสวนรวมกําหนดขึ้นเอง เนื่องจากที่ผานมามีปญหาเรื่องการ

เชื่อมโยงการพัฒนา คือมีการเขียนแผน แต ไมสามารถเชื่อมโ ยงกับ อบต.ได แตถาชาวบ านมีสวนรวมก็จะ 

เกิดความเชื่อมโ ยงขึ้น นอกจากนี้มีการประเมินคุณภาพแผนชุมชนทุกๆ ส้ินปอีกดวย 
 

สรุปแผนการดําเนินงานแตละปมีดังนี้ 
 

ปที่ 1   ใหทํากระบวนการ “แผนชุมชนพึ่งตนเอง” ขับเคลื่อน 

 ปที่ 2   ขบวนการเสริมใยเหล็ก  ทําให KM ดํารงอยูได 

 ปที่ 3   การปรับทิศทาง มีการปรับโครงการใหสอดคลองกับสถานการณใหม  

 ปที่ 4   การผองถายอํานาจ  
 

เมื่อครบ 4 ป ตามแผนการดําเนินงานนี้แลว ก็จะชวยพัฒนาบุคลากรภาครัฐดวย ทําใหเกิด

ความสุข รูสึกวาทุกคนเปนคนของชุมชน จากเดิมที่มีความคิดแบงแยก วาหนวยงานนี้เปนของหมู บาน

นั้น กลายเปนทุกหนวยงานราชการเปนของชุมชน 

 

โครงการจัดการความรูแกจนเมืองคอน 
 

โครงการจัดการความรูแกจนเมืองคอน มีเปาหมายคือชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจพอเพียงและ

ชาวบานมีความสุข โครงการนี้จะจัดการความรูกับชาวบาน โดยมีหนวยราชการเขารวม 7 หนวยงาน คือ 

เครือขายยมนา และมีปราชญชาวบานรวมดวย สาเหตุที่นําเอาเครือขายหลายหนวยงานมารวมกันเพราะ

หนวยงานเหลานี้มีบุคลากรอยูทุกหมูบาน ไมเชนนั้นจะสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชาวบานจะทําได

ลําบาก ซึ่งบุคลากรเหลานี้ แบงเปน 3 ทีม คือ 
 

1. ทีมคุณอํานวยกลาง (ดําเนินการโดยจังหวัด) มีผูวาราชการจังหวัดเปนคุณอํานวยกลาง รวมกับ

หนวยงานตางๆ ที่คัดคนเขามา รวม 44 คน ทํางานประสานกับทีมวิชาการ จาก

สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด มาเปนทีมวิชาการ เพื่อมาพัฒนาความรูและทักษะ เรื่อง KM  

2. ทีมคุณอํานวยอําเภอ จัดเปนวงการเรียนรู โดยจะมีกิจกรรมการถอดหมวก คือ ทุกคนทํางานโดย

ไมยึดถือยศ ตําแหนง  

3. ทีมคุณอํานวยตําบล มีจํานวน 3 คน ประกอบดวยคุณกิจ คุณลิขิต และคุณประสาน  
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ในการดําเ นินงานจะมีการจัดเวทีแสดงความเห็นทั้งหมด  6 ครั้ง โดยทีมคุณอํานวยตําบลจะ

สรุปบทเรียนจากเวทีระดับตําบลหรือการประชุมระดับตําบล นําเสนอคุณอํานวยระดับอําเภอ จากนั้นนํา

ทั้งหมด 23 อําเภอ ไปนําเสนอทีมคุณอํานวยระดับจังหวัดโดยมีกําหนดการในทุกวันที่ 4 ของเดือน 

โดยเบื้องตนไดมีการวางแผนวาควรจะจัดฝกอบรมในรูปแบบหองเรียนแกคุณอํานวย เชน ทักษะการฟงที่ดี แต

ไมไดดําเนินการเปนรูปธรรมเพราะติดภารกิจ เชน การเลือกตั้ง ส.ส. จึงใหทุกคนไปเรียนรูดวยตนเองในพื้นที่ 

เปนการเรียนรูทางลัดในพื้นที่ เพื่อหาประสบการณจริง หรือเรียกวาแบบ Action- Based Training Model 

  

ประสบการณจากการดําเนินงานในฐานะคุณอํานวย 
 

คุณพัชณี พนิตอังกูร ไดรับหนาที่

เปนคุณอํานวยรับผิดชอบ ตําบลบางจาก 

อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปน

ตําบลนํารอง โดยการใช KM มาใชในการ

ดําเนินงาน มีที่ปรึกษาหรือพี่ เลี้ยงจาก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เริ่มตนโดยการ

ตั้งเปาหมายวา จะพัฒนาคุณอํานวยให

เปนมืออาชีพ มีการใชตารางอิสรภาพ

ของแตละคนวามีศักยภาพในเรื่องใดและ 

                                                                         ยังมีจุดดอยในเรื่องใด  

แลวจึงวางแผนวาไปทํางานในตําบลบางจาก ยกตัวอยางเชน การจัดพัฒนาองคกรทางดานการเงิน 

ของตําบลบางจากใหเขมแข็ง มีการจัดเวทีใหองคกรทางดานการเงินทั้งหมดรวมกันกําหนดเปาหมาย 

การดําเนินงาน ซึ่งไดแก การจัดตั้งสถาบันการเงินระดับตําบลเพื่อใหกลุมสถาบันการเงินที่มีความ

เขมแข็ง ชวยเสริมกลุมสถาบันการเงินที่ออนแอกวา โดยมีการกําหนดกระบวนการ และจัดกิจกรรมให

ชุมชนมีองคความรูเรื่องการบริหารจัดการบัญชี และเพิ่มเติมเรื่องที่ยังไมมีความรู ไดแกเรื่องสวัสดิการ

ชุมชน นอกจากนั้นยังมีการไปศึกษาดูงานที่หนวยงานอื่น เพื่อพัฒนาหนวยงาน ซึ่งปจจุบันตําบลบางจาก

สามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับตําบลดวยตนเองได 
 

นอกจากนี้ยังมี โครงการแกจนเมืองคอนของจังหวัดซึ่งนํามาใชกับตําบลบางจาก โดยมีหมูบาน

เปาหมาย 3 หมูบาน มีเจาหนาที่ของ อบต.เกษตร มารวมเปนคุณอํานวย กับคุณอํานวยเดิม 3 คนซึ่งมา

จากโครงการนํารองชวยกันรวมวางแผน และเปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ สามารถกําหนด

เปาหมายครัวเรือนของตนเองได โดยนําแผนงานบริหารชุมชนมาศึกษา เปดกระตุนใหครัวเรือนแกจนดวย

ตนเอง เชน ปลูกผักสวนครัวกินเอง หาวิธีพึ่งพากันและกันโดยการรวมกลุม กลุมที่ทําแลวเกิดประสบ

ความสําเร็จกจ็ะนําความรูทีไ่ดมาถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน และการดําเนินการขั้นตอไปก็

นําไปฝกปฏิบัติ แลวจัดเวทีสรุปผลวาไดเรียนรูอะไรบาง และมีการประเมินการเรียนรูในแตละครั้ง มีการ

เปด Internet Blog แตมีขอจํากัด คือไมไดใชอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการจัดทํา KM ทําใหสวน

ราชการตางหนวยงาน สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนและเปาหมาย

รวมกัน มุงเนนประโยชนของประชาชนมากกวาผลประโยชนของหนวยงาน 
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การพัฒนาการจัดการความรูอยางยั่งยืน 
 

1. เพื่อใหเกิดการพัฒนาในชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน ตองมีการดําเนินการ 3 องคประกอบ 

และ 2 เครื่องมือ  
 

 
 
 
 

        + 
 

 

 

2. สรางวงเรียนรูเจาหนาที่รัฐ ทําใหเจาหนาที่รัฐไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเอง สรางสัมพันธกับ

ชุมชน เกิดความสุขในการทํางาน  
 

3.  สรางคุณคามหาศาล  
 

3.1 ประโยชนตอชุมชนคือ มีวิธีการคิดที่เปลี่ยนไป ไมพึ่งพิงรัฐจนเกินไปโดยพึ่งพิง

เฉพาะเรื่องที่ไมสามารถทําได 

3.2 คนในชุมชนหันหนามาปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 

3.3 ชุมชนมีโอกาสจัดการเงินทุนตนเอง บางครั้งสามารถหาวิธีดําเนนิการแกปญหา โดย

ไมตองใชเงินได 

3.4 ชุมชนเริ่มพึ่งตนเองได โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ซึ่งจะนําไปสูดานอื่นตอไป 

  

คําถามจากผูดําเนินรายการ 
 

คําถาม: 1. การเรียนรูแบบ ATM (Action-based training) ตางจากแบบเดิมอยางไร  
 

คําตอบ: 

การเรียนรูแบบ ATM คือ การเรียนรูที่เกิดขึ้นจริงจากหนางาน ซึ่งจะดีกวาการ

เรียนรูในรูปแบบหองเรียน เพราะความรูบางอยางเปน Tacit Knowledge ที่มาจาก

ประสบการณการทํางาน ซึ่งการจะดึงความรูเชนนี้ออกมาตองทําเปนกระบวนการ 

เนื่องจากวงเรียนรูของการจัดการความรูมอียูหลายระดับ จนถึงระดับที่ทําใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงในองคกรของหนวยราชการ และบุคลากรเริ่มนําความรูที่ไดจากการไป

ปฏิบัติในชุมชนไปแลกเปลี่ยนกันในองคกร เกิดเปนวัฒนธรรมองคกร เปนบรรยากาศ

ของการเรียนรู มีบรรยากาศความทัดเทยีมกัน และแลกเปลี่ยนความรูกันในหนวยงาน  

 

3 องคประกอบ  

1. ระบบคณะผูนําของชุมชน 

2. กองทุนชุมชน 

3. วิธีการจัดการของชุมชน (ใหคุณอํานวย

เขาไปอยูชุมชน เมื่อชุมชนชํานาญแลว 

คุณอํานวยก็จะออกมาเปนที่ปรึกษา ) 

2 เ ครื่ องมือ 

1. แผนชุมชนพึ่งตนเอง 

2. วิธีการบันทึกความรู 
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คําถาม: 2. ทําอยางไรจะให KM เปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเชื่อมโยงกับคนรุนใหมที่กําลัง

ศึกษา 

ในระดับประถมและมัธยมศึกษา ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับระบบการศึกษาที ่

เปนทางการ 

คําตอบ:  

ในการจัดเวทีการเรียนรูที่ผานมาสามารถถายทอดไปยังกลุมเด็กในทิศทาง

เดียวกันได เชน การใหครวัเรือนตั้งเปาหมายการขจัดความยากจน ทั้งครัวเรือนควรรวม

เรียนรูและ ปรึกษาหารือกัน ระหวาง พอ แม ลูก ส่ิงสําคัญที่ควรคํานึงถึง อยางไรก็ตาม 

ปจจุบันยังตอบไมไดชัดเจนเพราะเปนเรื่องระดับชาติ 

 

 สรุป  

คนทุกระดับจะตองรูเปาหมายของตนเองอยางชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สม่ํา  เสมอ มี

มิตรภาพและความจริงใจตอกัน ความรูที่เปน Tacit Knowledge หรือเทคนิคที่สรางขึ้นมาเองจากการ

ทํางาน เปนการตอบคําถามเฉพาะในสถานการณนั้น หากผูอื่นจะนําไปปรับใชก็ตองพิจารณาบริบทของ

ตนเองดวย 
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งานสัมมนาเรื่อง “มหกรรม KM ราชการไทย กาวไกลสู LO” 

 วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.00 – 14.30 น. 

เรื่อง “KM กับการพัฒนาบุคลากร (HRD)” 

โดย กรมศุลกากร และ กรมราชทัณฑ 

_________________________ 
 

 บรรยายโดย: กรมศุลกากร  

1. คุณรัชนีวรรณ รวิรัฐ    กรมศุลกากร 

2. คุณวัฒนา อาชาประดิษฐกุล             สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

3. คุณกัณฑสิ สาระเขตต   เจาหนาที่ประเมินอากรกลุมพิกัดศุลกากร 
 

กรมราชทัณฑ 

1. คุณนัทธี จิตสวาง   อธิบดีกรมราชทัณฑ 
 

KM กับการพัฒนาบุคลากร (HRD) กรมศุลกากร 
 

 กรมศุลกากรไดเริ่มดําเนินการเรื่องการจัดการความรู (KM) เมื่อตนป พ.ศ. 2549 นี้ โดยเปน

หนวยงานนํารองในโครงการของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการจัดการความรู และมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

เปนที่ปรึกษา เริ่มตนไดมีการประชาสัมพนัธใหขาราชการทราบความหมายของ KM โดยจดัใหเปนรูปแบบ

ชัดเจน แลวกําหนดหัวขอโดยพิจารณานโยบายรฐับาลที่เกี่ยวของ ไดแก ความตองการที่จะใหประเทศ

ไทยเปนดีทรอยดแหงเอเชยี ความเกี่ยวของของกรมศุลกากรคอืเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเกี่ยวกับ

ยานยนตและสวนประกอบยานยนต เพราะจะตองมีการนําเขาชิ้นสวนรถยนตจากตางประเทศมายังทาเรือ

แหลมฉบังและทาเรือกรุงเทพ ซึ่งจะตองพิจารณาวาจะตองเสียภาษีแตละสวนอยางไร ประเด็นหัวขอนี้จึง

เปนเรื่องสําคัญที่จะนํามาจัดทํา KM ซึ่งในการจัดทํา KM นั้นสามารถพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมตอไปได 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร (HRD)  อกีทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องเดียวกันจาก

บุคคลหลายคน เชน ขาราชการในหนวยจัดเก็บภาษีของทาเรือแหลมฉบังซึ่งอาจมีมุมมองตอสินคาตวั

หนึ่งตางกันในการจัดเก็บภาษี 
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กิจกรรมการจัดการความรูในสํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ (สทก. ) / KM Process 
 

 การจัดการความรูในสํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพเปนการจัดทํากิจกรรมแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู  ประกอบดวยพื้นที่ จํานวน 16 จุด และมีขาราชการรับผิดชอบดานพิกัดยานยนต 150 คน  
 

 ในการจัดทํา KM นั้น มีองคประกอบสําคัญคือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานดังนี้ 

- กําหนดจํานวนและคุณสมบัติสมาชิก โดยไมใหมีสมาชกิจํานวนมากเกินไป 

- จัดทําเอกสารเชิญชวนใหเจาหนาที่มาเปนสมาชิก CoP 

- จัดทําหอง KM ใหสมาชิกพบปะสนทนา จัดใหมีพื้นที่มุมกาแฟ หองสมุด ใหทุกคนสามารถ

ใชไดตลอดเวลา 

- จัดสมาชิกเปน 3 กลุม พบกันตามวัน เปนกลุมวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัส มีกลุมละ 11 คน 

- แตละกลุมคัดเลือก คุณอํานวย (Facilitator) และคุณประมวลหรือคณุลิขิต (Historian) 
 

การพัฒนาคณุอํานวย มีวิธีการดังนี้ 
 

- ประชุม Core Team เพื่อวางแผนและเตรียมการประชุมลวงหนา  

- เลนเกมเพื่อสรางความคุนเคย ใหมีการมอบรางวัล 

- สรางกติกาโดยกําหนดวาใหแตละคนมีเวลาพูดไดเทาใด 

- สอบถามความคาดหวังจากสมาชิก 

- เชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรูเมื่อสมาชิกมีปญหาหรือไมสามารถตกลงหาขอสรุปได เชน  

     จากสภาอุตสาหกรรม และขาราชการเดิมที่เกษียณแลว 

- กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดหลักรวมกัน 

- เตรียมการใหสมาชิกที่มีประสบการณเปดประเด็นการสนทนาและกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 
 

หลังจากที่ไดดําเนินการแลวจึงจัดทํา (AAR) After Action Review ดังนี้ 
 

- กําหนดเปาหมายของการจัดทํา CoP ครั้งนี้คืออะไร: สรางความเขาใจหลักเกณฑและขอสังเกต

ในการพิจาณาความแตกตางระหวางประเภทพิกัด 84 และ 87 

- ส่ิงที่บรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร: การไดรับความรูพิกัดดานนีเ้พิ่มขึ้น เพราะได

แลกเปลี่ยนความรูกับผูมีประสบการณ 

- ส่ิงที่เกินความคาดหวังคืออะไร: สามารถตอยอดความรูในการพิจารณาสาระสําคัญของสินคา 

- ส่ิงที่ไมบรรลเุปาหมายคืออะไร เพราะอะไร เชน ขอจาํกัดดานเวลาเนื่องจากเจาหนาที่มีภาระงาน

มากและขอจํากัดดานระบบ IT 

- คิดจะกลับไปทําอะไรตอไป: การเผยแพรความรูและจดบันทึก และประกาศลง web board  
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ตัวอยาง: เทคนิคการทํา CoP กลุมพิกัดอัตราศุลกากร 
 

ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวและเกิดผลสัมฤทธิ์ดังตอไปนี้ 

1. ประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบที่มาของ KM, CoP ติดประกาศไวบอรด KM ซึ่งตั้งอยูหนาลิฟท 

เพราะโดยธรรมชาติคนมักไมชอบอานประกาศหรือขอความจํานวนมาก การติดประกาศที่หนา

ลิฟทจะดึงดูดใหคนอานระหวางรอลิฟท 

2. กําหนดวัน หัวขอสนทนา และสถานที่ลวงหนา โดยติดประกาศที่บอรด 

3. กําหนดกลุมเปาหมายในการจัดทํา CoP คือ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานนั้นหรือที่มี

ความสัมพันธกับดานพิกัดยานยนต 87  

4. ประเมินผลโดยการจัดทํา AAR:  มุงหวังอะไร เปาหมาย (เกินเปาหมายหรือนอยกวา) จะนํา

ความรูไปใชอยางไรตอไป 
 

ผลท่ีไดรับจากการจัดทํา CoP 
 

1.  เปาหมายของสมาชิกที่เขารวม คือตองการทราบประเภทพิกัดของสินคาที่เปนหัวขอของ CoP 

และทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชจําแนกประเภทสินคา 

2.  ส่ิงที่บรรลุเปาหมาย:  สมาชิกมีความเขาใจดานพิกัดยานยนต 87 

3. ส่ิงที่เกินความคาดหวัง: สมาชิกทราบเทคนิคการพจิารณาประเภทรถตู ไดรับความรูที่ตองอาศัย 

    ประสบการณเฉพาะ (จุดติดตั้งถาวร/ Anchor Point), ภาษีสรรพสามิต 

4. จะนําความรูไปใชอยางไรตอไป:  นําความรูไปใชประยุกตกับงานอื่นได เจาหนาที่สามารถตอบ

ปญหาผูมาติดตอได ผูรับบริการไดรับความสะดวกเพราะไดรับสินคาออกไปอยางรวดเร็ว 

เจาหนาที่พิจารณาจัดเก็บภาษีถูกตอง ครบถวน และโปรงใส อีกทั้งชวยลดปญหาขอโตแยง

ระหวางผูรับบริการกับเจาหนาที่ 
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กรมราชทัณฑ 

 

งานของกรมราชทัณฑตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการทํางาน และสวนใหญตองอาศัยการ

ส่ังสมจากประสบการณของคนรุนเกา เราจึงตองคิดหาวิธีในการถายทอดความรูและประสบการณจากคน

รุนเกาไปสูคนรุนใหมใหไดหรือตองนําความรูที่อยูในตัวคนและถายทอดความรูจากตัวคนไปสูองคกรให

ได เราจึงใช KM เปนเครื่องมือในการถายทอด   
 

กรมราชทัณฑมีการทํา KM “ราชทัณฑสูการจัดการความรูอยางเปนธรรมชาติ” เปนแบบ 

Milestone  

 

ปที่ 1         มีการทดลองนํารอง หารูปแบบที่เหมาะสมกับองคกร เพราะการจัด KM ในแตละองคกรจะ   

                ไมเหมือนกันทุกที่ โดยใหบริษัทที่ปรึกษามาชวยหารูปแบบที่เหมาะสมให 

                   

ปที่ 2         ขยายทั่วองคกร และสรางนวัตกรรม KM  โดยในปแรกจะทําในสวนกลาง และจะกระจายไป 

                 ทั่วประเทศ 136 แหง 

 

ปที่ 3          สรางความยั่งยืน สรางความเปนธรรมชาติของ KM และทําอยางตอเนื่อง  

 

 

ปที่ 4,5,6      0 >>1 

 

ปจจุบัน ไดมีการเชื่อมโยง KM เขากับ HRD จากการกําหนดหัวขอ จัดตั้งคลังสมอง และนําเผยแพรเพื่อ

นําไปใชในเชิงการพัฒนาบุคลากร และนําไปสู  LO 
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กระบวนการ KM ของกรมราชทัณฑ 

กรมราชทัณฑไดนํา KM มาใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

กําหนดหัวขอการเรียนรู                       1. องคความรูเกี่ยวกับสมรรถนะ  

                                                     2. องคความรูในการปฏิบัติหนาที่  

   

ผูเอื้อกระบวนการเรียนรู    กรมฯ กําหนด KM เรื่องการควบคุมผูตองหารายสําคัญ ฝกผูอํานวยการเรียนรู  

ทําหนาที่จัดเก็บความรูเขามา จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติแลวให FAR จัดเก็บขอมูล 

จัดตั้งคลังสมอง ...  

    

      

         จัดเก็บ             1. จัดเก็บความรูผานการสัมภาษณผูมีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติ                

                    หนาที่และการประชุมการปฏิบัติงาน 

                 2. ความรูผาน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จัด Event 

 

            

         จัดตั้ง                              1. คลังสมอง 5 -7 คนเพื่อกลั่นความรู นําไปเผยแพร  

                                              2. ประชุมรวมทุกฝาย เพื่อกําหนดหลักสูตร  

 

  

      จัดเผยแพร                        การนําไปใช  1. จัดหลักสูตรฝกอบรม เชน การควบคุมผูตองขัง 

                  ผานชองทาง 

                - web                                      2. คูมือการปฏิบัติงาน เชน คูมือการควบคุมผูตองขัง 

                - CoP  

 

  องคการแหงการเรียนรู                           

 

 

  องคการแหงนวัตกรรม 
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โครงการของกรมราชทัณฑ ท่ีใช KM เปนเครื่องมือ  
 

- การชําระประวัติศาสตร กรมราชทัณฑ 

1. แบงคณะทํางาน ออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 1. กลุมคนเราเกา 2.กลุมคนรุนปจจุบัน 3.

กลุมคน  รุนใหม และกําหนดหัวขอประมาณ 10 หัวขอในการพูดคุยกัน  เชน การแหกหักและ

การกอจลาจล  

2. ใหกลุมคนรุนใหมไปจัดเก็บขอมูลจากคนรุนเกา โดยใชการสัมภาษณ  

3. นําขอมูลมาวิเคราะหและกลั่นกรองโดยคนรุนปจจุบัน  

4. นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการทั้งสามฝายแลหาขอสรุป 

5. นําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการ(วันวิชาการ) ใหคนรุนใหมนําเสนอ 
 

ประโยชน KM ในการชําระประวัติศาสตรราชทัณฑ เพื่อดึงความรูที่ไดจากคนที่เกษียณไดถายทอด

ความรู ไปสู คนรุนปจจุบัน และเด็กรุนใหมที่ยังไมมีความซาบซึ้งในการดูแลผูตองขังเทากับคนรุนเกา นํา

ผลงานไปเก็บไวใน Time Capsule  

 

-จัดรายการแฟนพันธุแทราชทัณฑ และเกมทศกัณฑ 

 

-จัด Work Shop กับเจาหนาท่ีเรือนจํา  

โดยกําหนดใหเจาหนาที่เลาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณตางๆ ประมาณคนละ 5 นาที โดยสมัครใจ 

และมีแบบฟอรมใหกรอก ในเรื่องที่จะพูดเพื่อจะไดไมออกนอกกรอบที่จะพูด ไดแก วัตถุประสงค ขอพึง

ระวังขอคิดเห็นและตองการที่จะเลาใหใครฟง เปนตนโดยมีกลองถายไวดวยแตชวงแรกๆ เจาหนาที่ไม

กลาเลาเพราะมีกลองถายไวดวย เราจึงตองสรางบรรยากาศ วัฒนธรรมที่เปนกันเอง มีความคุนเคยกันจน

ทําใหเขาสามารถถายทอดเลาเรื่องราวตางๆได หลังจากนั้น เขาสามารถเลาดวยความสบายใจและ

ตองการเลามากขึ้น เชน ชนิดของลายสักที่มีความแตกตางกันอยางไร การตรวจสอบกรงขัง ชวง

เทศกาลปใหม เปนตน  

 

เรือนจําจังหวัดสระบุรี (คุณสรุสิทธ์ิ จิตรชอบใจ) 
 

         มีการจัดหองใหพูดคยุกันเองระหวางเจาหนาที่เรือนจํา และมีกลองถายไวดวย แตคนในหองจะไม

ทราบ เพื่อใชเปนขอมูล ความรู ประสบการณจากคนรุนเกาไปสูคนรุนใหมได  หรือเจาหนาที่ที่มี

ประสบการณถายทอดไปสูเจาหนาที่คนอื่นๆตอไป  
 

ประโยชนของการทํา KM   

1.ทําใหเจาหนาที่ของเราสามารถทราบวิธีการตรวจสอบสิ่งตางๆ ในเรือนจําได เชน  

ตรวจสอบกรงขัง ลักษณะของลายสักที่แตกตางกัน, ชวงเทศกาลปใหมวาจะมีเหตุการณอะไร

เกิดขึ้นบาง  

2. เจาหนาที่สามารถหาแนวทางปองกัน ทําใหการหลบหนีของผูตองขังลดนอยลง 
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บทสรุป ผลท่ีไดรับจากการทํา KM ของกรมราชทัณฑ 

1.กรมราชทัณฑมีแผนทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคกรที่ชัดเจนและสามารถ

ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม 

2.สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลในองคการใหสอดรับกับยุทธศาสตรหลักของกรมฯ 

3.กรมราชทัณฑมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

4.กรมราชทัณฑมีกระบวนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนหลักรายการสมรรถนะ 

5.กรมราชทัณฑไดรับการพฒันาเปนองคกรแหงการเรียนรู ผานกระบวนการจัดการองคความรู 

6.มีระบบการประเมินบุคคล และกระบวนการบริหารผลการปฏบัิติงานที่เปนรูปธรรม 

7.บุคลากรไดรับการยอมรับจากองคกร 

8.บุคลากรไดรับพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม และมีความสมดุลกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

คําถาม: 1. อุปสรรคในการดําเนินการ KM ของกรมราชทัณฑ  
 

คําตอบ:   

 กรมราชทัณฑมีอุปสรรคในดาน 

1. พื้นที่ กรมมีหนวยงานกระจายอยูทั่วประเทศ  136 หนวย ดังนั้นการทํา KM จึงทําใน

หนวยงานนํารองกอน เพื่อใหมีตนแบบกอนกระจายออกไปในภาพรวม นําเทคโนโลยีมาใช

เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงชุมชนนักปฏิบัติในแตละชุมชน โดยยกระดับใหเกิดการเรียนรู

รวมกันในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค สูระดับประเทศ  

2. อุปสรรคของคนรุนเกาที่การเปลี่ยนแปลงอาจทําไดยาก การจัดส่ิงใหมๆ เขาไปจึง

เปนเรื่องยาก ตองหาสิ่งจูงใจในการทํา KM   

        3. เจาหนาที่มีจํานวนนอยทําใหการดึงคนเขามาทําไดยาก  
 

คําถาม: 2. การฝก FAR ทําอยางไรบาง 
 

คําตอบ:       

ใหหนวยงานคัดเลือกคนในหนวยงานนั้นๆ เขามาดวยความสมัครใจ แลวให

หนวยงานที่ปรึกษาเปนผูฝกเทคนิคการจัดเก็บความรูจากกลุมคนเปาหมาย เพื่อใหคน

กลุมนี้เขาใจใหเปนทั้ง FAR และ CoP จับประเด็น และ FAR ตองเปนผูที่มีความรูใน

เรื่องนั้นๆดวย ลักษณะของFAR ที่ดีนั้นตองเปนผูที่เขาใจภารกิจของกรม และเขาใจ

เนื้อหาที่จะเขาไปจัดเก็บจาก CoP 
 

คําถาม:  3. เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนคนที่มีความรู เปนผูบริหารระดับสูง ไดอยางไร 
 

คําตอบ:  

การอบรมทั่วไปจะไดเฉพาะทักษะความรูเทานั้น ทําใหปรับทัศนคติไดยาก 

ดังนั้นจึงตองปรับทั้งองคกร ไมปรับทีละคน โดยตองสรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิดขึ้น 

ทั้งองคกร เชน กรมราชทัณฑใชวัฒนธรรมแหงความพอเพียง  สวนกรมศุลกากร มี

ผูบริหารที่เห็นความสําคัญของ KM และจูงใจใหผูบริหารของหนวยงานไดทราบวา KM 
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คืออะไร โดยการสัมภาษณผูบริหาร และแสดงคําตอบของแตละทานที่ทราบ เพื่อใหเกียรติ 

และแสดงถึงการมีสวนรวมของแตละทาน 

 

คําถามจากผูเขารวมสัมมนา 
 

 คําถาม: 1. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ KM ของกรมราชทัณฑคืออะไรบางและ 

                 แกไขไดอยางไร 
 

 คําตอบ:  ปญหาและอุปสรรคมีดังนี้  
 

- ดานพื้นที่ เจาหนาที่ในหนวยงานมีเปนจาํนวนมากและกระจายอยูหลายพืน้ที่ทั่วทั้งประเทศ ถึง 136 หนวย 

ดังนั้นจึงจัด KM ใหเปนโครงการนํารองกอน เพื่อเปนตนแบบแลวกระจายออกไปยังหนวยอื่นๆ 

- การแลกเปลี่ยนความรู โดยภาพรวมดําเนนิการไดยาก เพราะมีหลายหนวย ตั้งอยูในพื้นที่ตางกัน 

ดังนั้นจึงตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยใหเกิดความสะดวกมากขึ้นจากการจัดใหมี CoP แตละ

เรือนจํา นอกจากนี้ยงัโดยมีจุดมุงหมายคือ ใหเกิด KM ระดับภูมิภาคหรือประเทศ และสามารถ

แบงปนความรูกับหนวยงานอ่ืนที่มีเนื้องานใกลเคียงกัน เชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน  และสามารถจัดประชุมกรมราชฑัณทของกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  

- การตอตานจากคนรุนเกา พบวาคนรุนเกาจํานวนหนึ่งในหนวยงานไมยอมรับความเปลี่ยนแปลง

และการนําสิ่งใหมเขาไปทําไดโดยยาก ตองใชเทคนิคกระตุนคนเหลานั้น 

- ภารกิจงานรัดตัวของเจาหนาที่เพราะกรมราชทัณฑขาดแคลนกําลังเจาหนาที่ การจะใหคนเขา

รวมกิจกรรม KM จึงทําไดยาก ตองใชเทคนิคแตกตางกันไปในแตละเรือนจํา  
 

 คําถาม: 2. การคัดเลือกและการฝกคุณอํานวยของกรมราชทัณฑเปนอยางไร 
 

 คําตอบ:   

 ใหหนวยงานคัดเลือกคนมาเขารวมดวยความสมัครใจ เพราะการคัดเลือกคน

โดยเจาะจงไมสามารถทําไดในกรมราชทัณฑเพราะเจาหนาที่ติดภารกิจงานประจําซึ่ง

เปนงานควบคุมบุคคล  จากนั้นใหทีมที่ปรึกษาฝกคุณอํานวยให โดยมีการกําหนด

บทเรียน เชน เทคนิคในการสัมภาษณ  การจัดเก็บความรู และจะตองกลั่นความรูตามที่

กรมกําหนด ซึ่งเปนเรื่องที่มีตองการในขณะนั้น และใหเขาใจวาจะเกิดประโยชนอยางไร  

ทั้งนี้ผูที่จะเปนคุณอํานวยนั้นควรมีคุณสมบัติสําคัญคือ จับประเด็นเกงและมีความรูความ

เขาใจในหัวขอที่จะดําเนินการ KM รูภารกิจหลักของกรม เขาใจเนื้อหาที่จะไปจัดเก็บใน

กลุม CoP  
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คําถาม: 3. KM ในหนวยงานจะประสบความสําเร็จไดตองมีการเปลี่ยนทัศนคติ  

(Attitude) คนในหนวยงาน ซึ่งทําไดโดยยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งคนระดับสูง 

ในองคกรที่จะชวยผลักดันให KM สําเร็จได มีวิธีการอยางไรที่จะปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติคนกลุมนี้ 

 

 คําตอบ:  

            ในสวนของกรมราชทัณฑ การพัฒนาบุคลากรทั่วไปนั้นสามารถพํฒนาไดเฉพาะ

ความรูและทักษะ ในสวนของพฤติกรรมและทัศนคตินั้นทําไดโดยยาก การที่บุคลากรเขา

อบรมเพียงครั้งเดียวแลวกลับไปในหนวยงานก็จะพบกับสภาพแวดลอมแบบเดิม จึงไมได

นําสิ่งที่ฝกอบรมมาใชประโยชนไดอยางเต็มที่  ส่ิงที่สามารถทําไดคือสรางวัฒนธรรม

องคกรใหม เชน กรมราชทัณฑสรางแนวคิดองคกรแหงความพอเพียง ปรับขาราชการใหมี

ชีวิตแบบพอเพียง การฝกอบรมนั้นไมสามารถจะทําใหเกิดแนวคิดนี้บรรลุผลได ดังนั้นตอง

สรางใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองคกร แลวคนก็จะเปลี่ยนแปลงตาม 

 

  ในสวนของกรมศุลกากรทัศนคตินั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทันที ตองให

ผูบริหารระดับสูง (ระดับ 9 ขึ้นไป) เขามามีสวนรวม ตองสรางวัฒนธรรมองคกรใหม  

อยางนอยตองใหทราบวา KM คืออะไร กรมศุลกากรมีคํากลาวจากทานอธิบดีคือ  

ถาไมเรียนรูจะตามกระแสโลกไมทัน ถาลูกนองทํา CoP แตผูบริหารระดับสูงไมทํา  

ก็จะตามไมทัน ทั้งนี้การสรางทัศนคติตองใชวิธีการแทรกซึมทีละนอยและดําเนินการ

พรอมกันทั้งองคกร ตัวอยางเชน วันครบรอบวันสถาปนากรมศุลกากร มีการบันทึกเทป

วิดีทัศนโดยไปสัมภาษณผูบริหารระดับ 9 วา KM คืออะไร และจะมีสวนรวมอยางไร  

ซึ่งอยางนอยผูบริหารทานนั้นก็จะไปสอบถามลูกนองกอนมาตอบคําถามเพื่อบันทึกเทป 

และหลังจากนั้นก็นําเอาเทปไปโชว  เชน  ที่หองโถง  ทําใหผู ให สัมภาษณเกิด

Commitment ในการจัดทํา KM และสรางความภูมิใจแกผูใหสัมภาษณดวย 
 

สรุป 

 หัวใจของการจัดการความรู คือ  การไปสูไปถึงเปาหมายใหได  ไมจําเปนตองยึดติดกับรูปแบบ

ซึ่งอาจทําใหเกิดความยุงยากสับสน ควรนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม ทําใหเกิดวัฒนธรรมการ

แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันและนําความรูไปใชได นอกจากนี้ส่ิงสําคัญที่จะทําใหการดําเนินการ

จัดการความรูประสบความสําเร็จคือการสรางพื้นที่และสรางบรรยากาศใหคนไดแลกเปลี่ยนความรูกันได   
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งานสัมมนาเรื่อง “มหกรรม KM ราชการไทย กาวไกลสู LO” 

วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 15.00 – 16.15 น. 

เรื่อง “จาก KM สู LO ดวย KM Inside” 

โดย ดร.ประพนธ ผาสขุยดื  

ผูอํานวยการฝายสงเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู 

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 

__________________________________ 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลาวไว จะประกอบดวย 5 เรื่องดวยกัน โดยจัดรวมเปน 3 ระดับ คือ 
 

 ระดับองคกร 

 1. Shared Vision มีวิสัยทัศนรวมกัน 

 ระดับกลุม 

 2. Team Learning เรียนรูจากกันและกัน 

 ระดับปจเจก 

 3. Personal Mastery ใฝรู มุงมั่น พัฒนาตน 

 4. Mental Model ฝกฝนสรางแผนที่ความคิด 

 5. Systems Thinking ไมยึดตึด เห็นความเชื่อมโยง 
 

 ซึ่งในงานมหกรรม KM ราชการไทยกาวไกลสู LO ที่จัดขึ้นครั้งนี้ไดใชโมเดลของ Senge มา

ประยุกตใชดวย กลาวคือในหองประชุม A ที่จัดในหัวขอ KM กับการพัฒนาวิสัยทัศนรวม ซึ่งก็คือ 

Shared Vision ตามโมเดลของ Senge สวนหองประชุม B ในหัวขอ KM กับกระบวนการเรียนรู  

ซึ่งตรงกับเรื่อง Team Learning และสวนหองประชุม C ในหัวขอ KM กับการพัฒนาบุคลากร (HRD) ซึ่ง

สอดคลองกับเรื่อง Personal Mastery Mental Model และ Systems Thinking นั่นเอง 

ตามพระราชกฎษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 ไดกลาวถึง 

เรื่องการจัดการความรูของสวนราชการ สรุปได

วา สวนราชการมีหนาที่พฒันาความรูใน 

สวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน  

องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยที่

การเปนองคการแหงการเรียนรู ตามโมเดลของ 

Peter Senge ในหนังสือ The Fifth Discipline  
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 ส่ิงสําคัญที่อยากสรุป คือ  KM ไมใช KM ที่ลอยๆ หรือไมใชการทํา KM เพื่อเปน KM แต 

KM ที่ดีจะตองเปนไปใน 3 เรื่อง คือ 
 

 1. เปน KM ที่เชื่อม ขางบน กับ ขางลาง   

     หมายถึงการทํา KM จะตองเชื่อมขางบน คือ การนําไปสูอะไรบางอยาง ซึ่งก็คือ 

เปาหมาย วิสัยทัศน หรือยุทธศาสตรขององคกร และตองเชื่อมกับขางลาง คือ KM ตองมุงเนนการ

เสริมสรางสมรรถนะของบุคลากร ที่จะทําใหบุคลากรมีความรูความสามารถที่จะดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมาย วิสัยทัศน หรือยุทธศาสตรขององคกรไดดวย  
 

 2. เปน KM ที่เชื่อม ขางซาย กับ ขางขวา 

     หมายถึงการทํา KM ไมควรทําเฉพาะความรูที่อยูในตํารา หรือในเชิงวิชาการ หลักการ 

หรือทฤษฎี (Explicit Knowledge) เทานั้น แตควรจะตองแสวงหาความรูที่อยูในตัวคน (Tacit Knowledge) 

ดวย องคกรสวนใหญมักจะทํา KM โดยมุงเนนไปที่ Explicit Knowledge แตเพียงอยางเดียวเนื่องจาก

สามารถจัดหาไดงาย โดยละเลยการหา Tacit Knowledge จึงทําให KM ขององคกรไรพลัง และไม

สมดุล 
 

 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะของ Explicit Knowledge กับ Tacit Knowledge 
 

Explicit Knowledge Tacit Knowledge 

1. เปนวิชาการ หลักวิชา 1. เปนภูมิปญญา เคล็ดวิชา 

2. ทฤษฎี (Theory) ปริยัติ 2. ปฏิบัติ (Practice) ประสบการณ 

3. มาจากการสังเคราะห วิจัย ใชสมอง 

   (Intellectual) 

3. มาจากวิจารณญาณ ใชปฏิภาณ 

    (Intelligent) 

4. เปนกฎเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนที่ผานการ

พิสูจน 

4. เปนเทคนิคเฉพาะตัว เปนลูกเลนของแตละ

คน 

  

 3. เปน KM ที่เชื่อม ขางหนา กับ ขางหลัง 

    หมายถึงการทํา KM ตองใหเชื่อมระบบเทคโนโลยีที่ใช (ขางหนา) กับคนที่จะเรียนรู  

(ขางหลัง) กลาวคือ ระบบเทคโนโลยีตองทําใหคนเขาถึงความรูไดงาย สะดวก มีการจัดเก็บรวบรวม

อยางเปนระบบ ในขณะที่คนที่นําความรูไปใช จะตองมีทักษะในการนําความรูไปประยุกตใช และ 

มีใจแบงปนความรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และสงผลใหไดความรูใหม (มีการยกระดับความรู)  

 อยางไรก็ตาม การแบงปนความรู คงไมใชเรื่องงาย ๆ เพราะ ส่ิงที่อยูในใจของคนทั่วไปสวน

ใหญคือ แบงปนไปแลว “ฉันจะไดอะไร” ดังนั้น จึงตองพยายามสรางใหเห็นวาเมื่อองคกรได หนวยงานได 

คนที่แบงปนความรูก็จะไดตามไปดวย  

 เคล็ดสําคัญของการแบงปนความรูที่ดี คือ จะตองมีทั้ง การให และ การรับ และการแบงปน

ความรู ไมควรจะมุงไปในเรื่องของการระดมสมอง หรือการวางแผน หรือการนําปญหาหรือส่ิงที่ยังไมได

เกิดขึ้นมาเปนตัวตั้ง แตควรเปนการเลาถึงความสําเร็จของคนในวงที่จะมาแลกเปลี่ยน โดยมี facilitator 

ที่ดี ที่จะทําใหคนในวงสามารถนําเอา tacit ลึกๆ ที่ทําใหเกิดผลสําเร็จของคนๆ นั้นออกมาเลาได  
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และอยาแบงปนความรูในเรื่องที่เปน Explicit  ควรเปนเรื่องที่เปน Tacit ซึ่งไมใชเรื่องของเทคนิค แต

เปนแรงบันดาลใจ หรือเรื่องที่เขาไปเขยาจิตใจ (ตัวอยางที่วิทยากรนํามาใชคือ บางสวนของบท

สัมภาษณ ดร. อภิวัฒน จาก www.gotoknow.org)  

 จากที่ไดกลาวมาขางตน เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลปลา อาจสรุปได ดังนี้ 

 หัวปลา  (Knowledge Vision) ตองเชื่อมตอกับภาพใหญ ตองไดผลผลิต ผลลัพธ “คุณ

เอื้อ” เขาใจในบทบาท และตองใชภาวะผูนําในทุกระดับ 

 ตัวปลา (Knowledge Sharing) เพื่อหาสิ่งที่เปน Tacit เพื่อทําใหไดคิด และสรางแรง

บันดาลใจ โดยมี “คุณอํานวย” เปนคนชวยกระตุน และหมนุเกลียวความรู 

 หางปลา (Knowledge Assets) ไดมาจาก “คุณกิจ” ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง จะมี

ทั้งสวนที่เปน Explicit และ Tacit มีระบบ/เทคโนโลยีที่ทําใหเขาถึงไดงาย สามารถนําไปใชประโยชนได 
 

บทสรุป 

 การจะสรางใหเกิด KM ภายในตนเอง หรือ KM inside จะประกอบดวย 3 กระบวนการ 6 

ปจจัย และผลที่ได คือ 
 

 3 กระบวนการ ไดแก 

    1) เชื่อมตอภาพใหญ (Knowledge Vision + Strategic Management) 

    2) เปดใจเรียนรู (Knowledge Sharing + Personal Development) 

    3) นําสูการใชประโยชน (Knowledge Assets+ Knowledge Dissemination) 
 

 6 ปจจัย ไดแก 

   1) บทบาทที่สําคัญ (ของคุณเอื้อ) 

   2) ทักษะที่จําเปน (ของคุณอํานวย) 

   3) คุณลักษณะที่พึงประสงค (ของคุณกิจ) 

   4) ภาวะผูนํา (ที่สงเสริมการทํา KM) 

                  5) บรรยากาศ (ที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

   6) ขีดความสามารถ (เชิงระบบ/ดานเทคโนโลยี) 
 

 จาก 3 กระบวนการ และ 6 ปจจัย จะสงผลที่ได คือ ผลลัพธ และผลกระทบที่ไดจากการทํา 

KM นั่นหมายถึงไดเขาถึงการทํา KM ที่ออกมาจากภายใน (Inside) ที่ไมใชการทํา KM เพื่อ KM หรือ

การทํา KM ลอยๆ หรือเพื่อใหไดคะแนนตามตัวชี้วัด แตจะเปนการทํา KM เพื่อมุงไปสู LO หรือการเปน

องคการแหงการเรียนรู โดยที่ไมจําเปนตองใชคําเรียกวา “KM” มาสื่อเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันอีก

ตอไป เพราะทุกคนมี KM อยูภายในตนเองแลวนั่นเอง 

    

 


