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     จากที่ได้รับฟังผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ
การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ นั้น 
 
      ได้เล่าถึงการจดัการความรู ้ตามหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
     การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ 
 วิทยากรได้กล่าวถึง พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยกล่าวถึง มาตรา 11 
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถ ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้ เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
     การจัดการความรู้ อะไร ท าไม อย่างไร 
 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร (Organization’s Learning - 
OL) สิ่งที่เราต้องการ คือ การมีการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เป็นฐาน อันก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Innovation and Improvement) เพื่อให้
องค์กรของเราเติบโตอย่างมั่นคงไปเป็นองค์กรระดับโลก (World Class 
Organic Enterprise)  
 แรงผลักดันที่ท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ใน
องค์กร จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรรวมทั้งการแข่งขัน
ที่เกิดขึ้น จากปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายนอกเข้ามา
กระทบท่าให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นกระแส
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันประการแรกที่สามารถสัมผัสได้ถึงเรื่อง
ของระบบการสื่อสารและการขนส่งที่รวดเร็วท่าให้โลกแคบลงและรับรู้
สิ่งต่างๆ ในซีกโลกต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ส่วนต่อมาคือ เรื่องของเทคโนโลยีที่
ทันสมัย, การปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนในโลกการท่างาน และอิทธิพล
ทางด้านการตลาดโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป นั้น 
 ส่วนอุปสรรคการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยท่างาน และมีวุฒิภาวะ จน่าท่าให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา , การขาดความเช่ือมั่นในตนเอง, 
การขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้, ความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง, ความ
กลัวต่อความล้มเหลว และสิ่งที่ส่าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงเรื่องทัศนคติ 
       

การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 
     การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ 
 วิทยากรได้กล่าวถึง พระราชกฤษฏีกา
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยกล่าวถึง มาตรา 11 
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ 
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ 
ประมวลผลความรู้ ในด้ านต่ า งๆ  เพื่ อน่ ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขา้ราชการใน
สังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
 
     การจัดการความรู ้อะไร ท าไม อย่างไร 
 เ ป็ น ก าร เ รี ยน รู้ เ กี่ ย ว กั บอ ง ค์ ก ร 
(Organization’s Learning - OL) สิ่งที่เราต้องการ 
คื อ  ก า ร มี ก า ร จั ด ก า ร ค ว าม รู้  (Knowledge 
Management) เป็นฐาน อันก่อให้เกิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรระดับนานาชาติต่อไป 
                ส่วนอุปสรรคการเรียนรู้ของบุคลากร
ในองค์กร ซ่ึงโดยส่วนใหญ่อยู่ในวัยท่างาน และมีวุฒิ
ภาวะ จน่าท่าให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา, การขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง, การขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้, ความกลัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง, ความกลัวต่อความล้มเหลว 
และสิ่งท่ีส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงเร่ืองทัศนคติ 
       
      ชุมชนนักปฏิบัติ CoPs 
 เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
ทางการ เกิดจากความใกล้ชิด ความพอใจ และ
พื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะ
เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ๆ 
มากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการ  
 
      กระบวนการจัดการความรู้  
 เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้
องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท่าให้เกิด กระบวนการ
จัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะ
เกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1)   การบ่งชี้ความรู ้  
               2)   การสร้างและแสวงหาความรู้
 3)   การจดัความรู้ให้เป็นระบบ
 4)   การประมวลและกลั่นกรองความรู้  



   
      ชุมชนนักปฏิบัติ CoPs 
 เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เกิดจากความ
ใกล้ชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทางการ
จะเอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็น
ทางการ ค่าว่า ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoP ช้ีจุดเน้นที่ การเรียนรู้ซึ่ง
ได้รับจากการท่างานเป็นหลัก เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ ปัญหาประจ่าวัน 
เครื่องมือใหม่ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการท่างานที่ได้ผล และไม่
ได้ผล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท่าให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้    ฝังลึก สร้างความรู้ และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้ จาก
หนังสือ หรือการฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมี
สมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความส่าเร็จได้ดีกว่า 
การสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็นทางการ 
 
      กระบวนการจัดการความรู้  
 เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอน
ที่ท่าให้เกิด กระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะ
เกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี ้
 1)   การบ่งช้ีความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ 
เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ่าเป็นต้องรู้อะไร , 
ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ท่ีใคร 
 2)   การสรา้งและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม,่ 
แสวงหาความรูจ้ากภายนอก, รักษาความรู้เก่า, ก่าจัดความรู้ที่ใช้ไมไ่ด้
แล้ว 
 3)   การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้าง
ความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส่าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบใน
อนาคต 
 4)   การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุง
รูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้
สมบูรณ ์
 5)   การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท่าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึง
ความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT), Web board ,บอร์ดประชาสมัพันธ์ เป็นต้น 
 6)   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ท่าได้หลายวิธีการ โดย
กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท่าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน็ Tacit Knowledge อาจจัดท่าเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคณุภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่ง
การเรยีนรู,้ ระบบพ่ีเลีย้ง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวที
แลกเปลีย่นความรู้ เป็นต้น 
 7)  การเรยีนรู้ – ควรท่าให้การเรยีนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน 
เช่นเกิดระบบการเรียนรูจ้าก  สร้างองค์ความรู้>น่าความรูไ้ปใช้>เกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์ใหม ่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
     การจัดท าแผนการจัดการความรู้  
 การจัดท่าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)  
 1)  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่
แสดงถึงรายละเอียดการด่าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กร
บรรลุผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ที่ก่าหนด 

 5)   การเข้าถึงความรู ้  
               6)   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
 7)  การเรียนรู ้ 
 
       การจัดท าแผนการจัดการความรู้  
 การจัดท่าแผนการจัดการความรู้  (KM 
Action Plan)  
 1)  แผน กา ร จั ด ก า รค ว าม รู้  (KM 
Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียด
การด่าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กร
บรรลุผลตามเป้าหมาย  
 2)  จากการทวนสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) 
และเป้าหมาย KM (Desired State) มาจัดท่า
แผนการจัดการความรู้   (KM Action Plan)  
 3)  องค์กรสามารถเลือกวิธีการ
ประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ที่
เหมาะสมกับองค์กรได้ตามสมควร 
 4)  การประเมนิองคก์รตนเองเป็นการ
ระดมสมองกันภายในองคก์รตนเอง โดยอย่างน้อย
จะต้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบเขต
และเป้าหมาย  
 5)  ผลลัพธ์  ที่ ได้จากการประเมิน
องค์กรตนเองเรื่องขอบเขตและเป้าหมาย KM  เพื่อ
จัดท่าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
มาสอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน 
 6)  ผู้รับผิดชอบในการประเมินองค์กร
ตนเองเรื่องการจัดการความรู้  อย่างน้อยจะต้อง
เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขอบเขตและ
เป้าหมาย KM ที่เลือกขึ้นมาจัดท่า 
 7)  ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร   
จะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเรื่อง
การจัดการความรู้   
 8)  ให้ก่าหนดรายชื่อผู้มีส่วนร่วมกับ
ผู้บริหารระดับสูง ที่ร่วมในการประเมินองค์กร
ตนเองเรื่องการจัดการความรู้   
 
 



   
 2)  จากการทวนสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต 
KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State) มาจัดท่า
แผนการจัดการความรู้   (KM Action Plan)  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โดยการจัดท่าแผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ท่าให้
เป้าหมาย KM บรรลุผลส่าเร็จ   
 3)  การเริ่มต้นจัดท่าแผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan)   องค์กรควรจัดท่าการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู้   เพื่อให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค) 
ในเรื่องการจัดการความรู้   และน่าผลของการประเมินนี้ ใช้เป็นข้อมูล
ส่วนหน่ึงในการจัดท่าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ให้สอด
รับกับเป้าหมาย  KM (Desired State)  ที่เลือกไว้  โดยองค์กรสามารถ
เลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับ
องค์กรได้ตามสมควร 
 4)  การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว ให้เป็นการระดมสมอง
กันภายในองค์กรตนเอง โดยอย่างน้อยจะต้องเป็นบุคลากรที่เกีย่วข้อง
โดยตรงกับขอบเขต KM และเป้าหมาย KM (KM Focus Area และ 
Desired State) ที่เลือกไว้  
 5)  ผลลัพธ์  ที่ได้จากการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการ
จัดการความรู้ตามแบบฟอร์ม 5-9 หรือ 10 จะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจนกับขอบเขตและเป้าหมาย KM  ที่เลือกขึ้นมาจัดท่า   
เพื่อที่จะสามารถจัดท่าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มา
สอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน  และส่งผลให้เป้าหมาย  KM  
บรรลุผลส่าเร็จได้ตามแผน 
 6)  ผู้รับผิดชอบในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู้  อย่างน้อยจะต้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขอบเขต
และเป้าหมาย KM  (KM Focus Area และ Desired State) ที่เลือก
ขึ้นมาจัดท่า 
 7)  ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร   จะต้องมีส่วนร่วมในการ
ประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับขอบเขตและเป้าหมาย KM  ที่เลือกขึ้นมา
จัดท่า 
 8)  ใหก้่าหนดรายชื่อผู้มีส่วนร่วมกับผูบ้ริหารระดับสงู ที่ร่วมใน
การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  โดยให้ระบุถึง  ช่ือ -
นามสกุล,  ต่าแหน่งงาน  และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กร
ปัจจุบัน ของผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน 
 
 

 


