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เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

อำเภอเวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย 



บทนำ 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธี
บริหารที่ดี จึงได้จัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดขึ้น
และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางเทศบาลได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดำเนินงาน
การจัดองค์ความรู้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ต่อไป 
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๑. คณะทำงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 

 ๑. นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า    ประธาน CKO 
 2. รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คนที่ 1   ที่ปรึกษา CKO 
 3. รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คนที่ 2   ที่ปรึกษา CKO 

4. ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า     หัวหน้า KM Team 
5. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล     KM Team  
6. ผู้อำนวยการกองคลัง      KM Team 
7. ผู้อำนวยการกองช่าง      KM Team 
8. ผู้อำนวยการกองการศึกษา     KM Team 
9. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   KM Team 
10. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     KM Teamและเลขานุการ 

 

คณะทำงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบดังนี้ 

  CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ให้การสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา และร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทำงานจัดการความรู้  
  หัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กร 
เพ่ือนำเสนอประธาน รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตาม ความก้าวหน้า
และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขประสานงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดันติดตาม ความก้าวหน้า 
และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 
   KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้ ดำเนินการตาม แผนงานที่
ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น“แบบอย่างที่ดี”ในเรื่องการจัดการ
ความรู้เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ 
 

๒. ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
 กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช -กฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา 

 

 

 

 



 
  ขอบเขต KM (KM Focus Area)ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 
 ๑) ส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากรและให้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติงาน 
 ๒) เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 

๓.  เป้าหมาย KM (Desired State) 
 เป้ าหมาย KM (Desired State) ทั้ งหมด ที่ สอดรับกับขอบเขต KM ที่ จะเลือกดำเนินการ
ประกอบด้วย 
 ๑) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่างๆ 
 ๒) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน / 
กิจกรรมของเทศบาลอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 ๓) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
องค์กรความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
 ๔) การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
 ๕) การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

๔.  ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ (Key Success Factor) 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ดำเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM     
ที่เลือกทำ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
 ๑) ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒) บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ๓) คณะทำงานจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

๕.  แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
การจัดการความรู้ Knowledge management 

 การจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ อันจะส่งผลให้มี
ความสามารถมีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ  
  1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่นทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 
 



 
 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการ 
ต่างๆเช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 ๑) การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 ๒) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 ๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 ๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 ๕) การนำประสบการณ์จาการทำงาน และประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด        
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
 ๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด ความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 โดยที่การดำเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ใน
มือ และส่วนอ่ืนๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำได้โดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดำเนินการโดยที่
เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งาน
หรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สำคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
 ๑) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงานและสนองตอบความ
ต้องการของสังคมส่วนรวม 
 ๒) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ 
 ๓) ขีดความสามรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร 
 ๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทำงานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทำงานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
 เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมา
ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรือ 
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรม
ของการทำงาน และที่สำคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 
 

 
 



 
 ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
 งาน พัฒนางาน 
 คน พัฒนาคน 
 องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้ 

 ความเป็นชุมชนในที่ทำงาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางข้อที่ 
๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดำเนินการเพียงเพ่ือให้ได้
ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจ การริเริ่ มดำเนินการจัดการความรู้เป็น
ก้าวแรก ถ้าก้าวถูกวิธี ก็มีโอกาสสำเร็จสูงแต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวกำหนดที่สำคัญคือ
แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 
- สัมมาทิฐิ : ใช้ในการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาว 
- การจัดทีมริเริ่มดำเนินการ 
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดำเนินการต่อเนื่อง 
- การจัดการระบบการความรู้ 

  แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้  แรงจูงใจแท้ต่อการดำเนินการจัดการความรู้ คือ
เป้าหมายที่งาน  คน  องค์กร  และความเป็นชุมชนในที่ทำงานดังกล่าวแล้ว  เป็นเงื่อนไขสำคัญ  ในระดับที่เป็น
หัวใจสู่ความสำเร็จในการจัดการความรู้  แรงจูงใจเทียมจะนำไปสู่การดำเนินการจัดการความรู้แบบเทียม  และ
ไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด  แรงจูงใจเทียมต่อการดำเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยมี
มากมายหลายแบบที่พบบ่อยที่สุด  คือ  ทำเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าทำ  ทำเพราะถูกบังคับตามข้อกำหนด  ทำตาม
แฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย  และวิธีการดำเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 
6. องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge  Process) 
  1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้          
ให้เกิดประโยชน์ 
  2. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น 
  3. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการ เพ่ือนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ 
เพ่ือทำให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 
 องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้  จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล  การจัดการความรู้ของเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ 
กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  
ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   



 
 

๗. แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
แนวคิดการจัดทาแผนการจดัการความรู้  (Knowledge Management Action Plan)  

กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Process)  และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้นำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1. การบ่งช้ีความรู ้
(Knowledge Identification) 

 

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร 

 เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง 

ความรู้อยู่ท่ีใคร อยู่ในรูปแบบอะไร 
 จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation andAcquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

จะทำให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อยา่งไร 

เรานำความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 
5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม ่
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7.การเรียนรู้ (Learning) 
ความรู้นั้นทำให้เกดิประโยชน์กับองค์กรหรือไม่  

ทำให้องค์กรดีขึ้นหรือไม ่



 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร
มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอนคือ 

๑) การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย คืออะไรและ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเราจำเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร 

๒) การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษาความรู้เก่า
กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต 

๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

๕) การเข้าถึงความรู้เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น  Explicit Knowledge อาจจัดทำ
เป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบทีมข้ามสาย
งานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพ่ีเลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวที
แลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น 

๗)  การเรียนรู้ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้
การนำความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 

 
 



 
 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย

แวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย๖องค์ประกอบดังนี้ 
๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 

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

๒) การสื่อสาร – เช่นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ, ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับทุกคน, 
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

๓) กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้ , ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง
ฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

๔) การเรียนรู้ - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

๕) การวัดผล - เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนำผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ข้ันตอนไหนได้แก่วัด
ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)  

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา 

 

8. หัวใจของการจัดการความรู้ 
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบว่าหัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้โดย

อาจกล่าวเป็นลำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับขั้นของความต้องการ ( Hierarchy of needs ) ของ
Mcgregor ได้โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team)  

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

rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) :ความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้
ไม่ใช่อยู่ท่ีคอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน 

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

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

จะเห็นว่าจากข้อความที่กล่าวถึงความรู้ดังกล่าวพอทำให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลำดับชั้นมาเริ่มแต่
ข้อความแรกที่ว่าความรู้คือพลังหรือความรู้คืออำนาจซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากลทั้งภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคราชการจากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสำคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่าแม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
ของบุคคลต่างๆดีเพียงใดก็ตามถ้ามีความรู้เกิดความรู้ขึ้นแล้วหากไม่นำไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง 



 
 

ของความรู้และที่ชัดเจนก็คือประโยคสุดท้ายที่เน้นการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า
ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยทีเดียวดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ 
KM อยู่ที่การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
  อ.นพ.วิจารณ์พานิชกล่าวไว้น่าคิดหลังจากการไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” 
โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” ทำให้เกิดความเข้าใจ
เรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมากจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังท่านบอกว่าการพัฒนาชุมชนต้องมี๔องค์ประกอบ 

๑. ชุมชนหมายถึงการอยู่ร่วมกันความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน 
๒. เป็นสุขหมายถึงความเป็นทั้งหมดความเป็นปรกติสมดุลบูรณาการของปัจจัยต่างๆอย่างน้อย ๘ ด้าน

ได้แก่ชีวิตสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมศาสนธรรมครอบครัวและชุมชน 
๓. การเรียนรู้หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆผ่านการปฏิบัติ 
๔. การสร้างเสริมหมายถึงการเข้าไปเอ้ืออำนวยส่งเสริมเสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือ

ถ่ายทอดความรู้ 
ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้คือหัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบทไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของ

ชาวบ้านหรือของชุมชนในเรื่องการจัดการความรู้นี้การเรียนรู้สำคัญกว่าตัวความรู้เพราะถ้าไม่ระวังตัวความรู้จะ
เป็นความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัวการเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือมีชีวิตเป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction learning 
through action) อ.บดินทร์วิจารณ์เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้านการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อคราวสัมมนา
วิชาการเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าการจัดการความรู้ (KM) สิ่งสำคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ใช้ภาษาเดียวกันสื่อ
ความหมายกันให้ได้การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสำคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอ่ืน  (Learning from 
Teaching) และสิ่งที่สำคัญของการจัดการความรู้ก็คือเรื่องของคนการพัฒนาคนคนพัฒนาตนเองการวางแผน
ทำงานการจัดลำดับความสำคัญของงานขององค์กรเครื่องมือในการจัดการความรู้ 

 

9. การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การจัดการความรู้หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่า

องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆกับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการอันส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึง
เปลี่ยนไปและมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์
กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่งหากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
เรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นภายในองค์กรก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความรู้มีความ
ซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อภายหลังจากท่ี
บุคลากรมีความรู้ความชำนาญแล้ว องค์กรจะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อ่ืนและในขั้นตอนสุดท้ายองค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบ
เพ่ือที่จะนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธี
บริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเองเพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สำหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่อง
ท้าทายสำหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคลและการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอด 



 
 

ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงานซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้นการฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอุปสรรคท่ีมัก
พบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัว
บุคคล" หากองค์กรสามารถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป
สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการวางกรอบแนว
ทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขตแบบแผนวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๑ ได้กำหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน 

 

10. CoP (Community of Practice)  
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไรคือชุมชนที่มีการรวมตัวกันหรือเชื่อมโยงกัน

อย่างไม่เป็นทางการประสบปัญหาลักษณะเดียวกันโดยมีลักษณะดังนี้ 
⚫ มีความสนใจในเรื่องเดียวกันต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน 
⚫ มีเป้าหมายร่วมกันมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนาวิธีการทำงานได้ดีขึ้น 
⚫ มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคล้ายกันใช้เครื่องมือและภาษาเดียวกัน 
⚫ มีบทบาทในการสร้างและใช้ความรู้และยึดถือคุณค่าเดียวกัน 
⚫ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันอาจจะพบกันด้วยตัวจริง 
⚫ มีช่องทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู้หรือผ่านเทคโนโลยี 
⚫ มีความร่วมมือช่วยเหลือทำให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย 
⚫ มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง 
⚫ มีวิธีการเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม 
 

ทำให้เพ่ิมพูนความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆในระดับที่ง่ายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติคือคนกลุ่มเล็กๆซึ่งทำงาน
ด้วยกันมาระยะหนึ่งมีเป้าหมายร่วมกันและต้องการที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการทำงาน
กลุ่มดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยองค์การเป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคมและความ
พยายามที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จเป็นกลุ่มที่ไม่มีอำนาจไม่มีการกำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กรและ
อาจจะมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกับผู้นำองค์กรในหนึ่งองค์กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจำนวนมากและคนคนหนึ่งจะ
เป็นสมาชิกในหลายชุมชนชุมชนนักปฏิบัติมีความสำคัญอย่างไรเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการเกิดจาก
ความใกล้ชิดความพอใจและพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกันลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ความรู้ใหม่ๆมากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการคำว่าปฏิบัติหรือ practice ในCoP ชี้จุดเน้นที่การเรียนรู้ ซึ่งได้รับ
จากการทำงานเป็นหลักเป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติปัญหาประจำวันเครื่องมือใหม่ๆพัฒนาการในเรื่องงานวิธีการ
ทำงานที่ได้ผลและไม่ได้ผลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกสร้าง
ความรู้และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือหรือการฝึกอบรมตามปกติเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ 
ซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงานช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ดีกว่าการสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็นทางการ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ 

 
 
 



 

แนวคิดCoP 
⚫ CoP เป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัวมากกว่าการรวบรวมความรู้เพ่ือส่งมอบให้ผู้อ่ืน 
⚫ CoP เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพ่ือเป็นคนทำงานที่เก่งขึ้นมิใช่แค่เรียนรู้ว่าจะทำงานอย่างไรหรือเรียนรู้

แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม 
⚫ การเป็นสมาชิกของCoP คือมีส่วนร่วมในชุมชนนั้นอย่างมีความหมาย 
⚫ CoP ควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร 
แนวคิดของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติหรือ P ในCoP หมายถึงการกระทำในบริบทเฉพาะ 
สิ่งท่ีมีผลต่อการปฏิบัติและเป็นผลจากการเรียนรู้ได้แก่ 
⚫ สิ่งที่ปรากฏชัดแจ้ง : เครื่องมือเอกสารภาพลักษณ์สัญลักษณ์บทบาที่ชัดเจนเกณฑ์ที่กำหนดไว้กฎ

ข้อบังคับสัญญา 
⚫ สิ่งที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง: ความสัมพันธ์กฎเกณฑ์ในใจความหยั่งรู้การรับรู้ความอ่อนไหวความเข้าใจ

สมมติฐานมุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
การปฏิบัติมิใช่สิ่งตายตัวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะเดียวกันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆด้วยคำสั่งหรือ

กฎระเบียบ 
มีคนอ่ืนในองค์กรซึ่งมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับเราพวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์

นั้นให้ผู้อ่ืนและเราเต็มใจที่จะช่วยพวกเขาเราสามารถค้นหาพวกเขาได้พบแม้จะไม่รู้จักพวกเขาธรรมชาติของ
CoP 

องค์กรประกอบไปด้วยCoP จำนวนมากทับซ้อนกันอยู่คู่ขนานไปกับโครงสร้างที่เป็นทางการของ
องค์กร 

รอบชีวิตของCoP ไม่มีความชัดเจนว่าเริ่มต้นเมื่อไรสิ้นสุดเมื่อไรขึ้นกับความพร้อมและโอกาสเหมาะ
สำหรับการเรียนรู้ 

ประเด็นที่CoP ให้ความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความต้องการและความสนใจของสมาชิกการสนับสนุน
CoP 

ปฏิบัติต่อCoP เสมือนทรัพย์สินขององค์กรให้การสนับสนุนทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารดูแลเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกับองค์กร 

ส่งเสริมการสร้างCoP ด้วยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นจากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการและดึงชุมชนเข้า
มาร่วมกันทำงานให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นอีก 

มองว่าองค์กรเป็นที่รวมของชุมชนที่ เชื่อมต่อกันส่งเสริมให้มีจุดยืนที่เหมาะสมและมีส่วนต่อ
ความสำเร็จขององค์กร 

ส่งเสริมใหC้oP เรียนรู้จากภายในกลุ่มและจากกลุ่มอื่นๆ 
ดูแลว่ากลไกขององค์กรมีส่วนในการสนับสนุนCoP 
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบและเชื่อมต่อทั่วทั้งองค์กรมุมมองต่อการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่เรามักจะมองไม่เห็นว่าเกิดการเรียนรู้ดีขึ้น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสารของคนอ่ืนแต่เกิดจากการทำความเข้าใจในตรรกะ

หรือวิธีคิดของคนอ่ืน 
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความเข้าใจและความคิดกันได้กว้างขวางขึ้นแต่หัวใจของ

การแลกเปลี่ยนคือความสนใจร่วมกันใส่ใจความคิดของกันและกันและสร้างชุมชนซึ่งเชื่อใจกันการหาโอกาส
เรียนรู้ 



 
 

ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ให้มองหาแบบแผน  / สาเหตุของการมีส่วนร่วมและการแยกตัวของ
สมาชิก 

เมื่อมีการนำความรู้ไปใช้ในบริบทอ่ืนหรือมีการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งให้ติดตาม
เรียนรู้การปรับเปลี่ยนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและการแผลความหมายใหม่ 

รับรู้การเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆในท่ีไกลหูไกลตา 
การเรียนรู้ที่ชายขอบของCoP ก็มีความสำคัญได้แก่การดึงดูดสมาชิกใหม่การตอบสนองสิ่งกระตุ้น

จากภายนอกการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอ่ืนๆข้อควรระวัง 
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึกมาเข้าไว้ในลักษณะของเอกสารอาจจะก่อให้เกิดผลเสีย

มากกว่าผลดีเกิดเป็นขยะของข้อมูลข่าวสารที่ไม่คนใช้สุดท้ายคนก็ยังต้องการความช่วยเหลือในเรื่ อง
ประสบการณ์จากเพ่ือนร่วมงาน 

ให้มีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติให้มากที่สุดอย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้ความรู้จากCoP หรือ
เปลี่ยนความรู้จากCoP ไปเป็นหลักสูตรเพ่ือการฝึกอบรม 

แนวคิดปัจจุบันเปลี่ยนจากการเก็บเก่ียวความรู้ไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างบุคคลอย่าสร้างห้องสมุดที่เต็ม
ไปด้วยเอกสารให้สร้างบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพ่ือช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคลปัจจัย
สู่ความสำเร็จกลุ่มที่ไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วในองค์กรมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตเติบโตขึ้น
เมื่อเป็นที่ประสงค์ของสมาชิกการที่จะให้มีคุณค่าต่อองค์กรจะต้องได้รับการเพาะบ่มดูแลด้วยความระมัดระวัง
การสนับสนุนมาเกินไปอาจจะทำให้ไม่เป็นที่สนใจจากสมาชิกการปล่อยปละละเลยก็อาจจะทำให้แคระแกร็น
เหี่ยวเฉาความท้าทายนี้แตกต่างจากปัจจัยต่างๆที่ผู้นำองค์กรเคยประสบความท้าทายสำหรับCoP ปัญหาสำคัญ
ของชุมชนที่กำลังเติบโตคือการที่สมาชิกสูญเสียความสนใจและปล่อยให้ผู้ประสานงานรับผิดชอบไปคนเดียว
เมื่อผู้ประสานงานหันไปทำงานอ่ืนชุมชนก็ล่มสลายปัญหาสำคัญของชุมชนที่ประสบความสำเร็จคือการที่สนใจ
อยู่แต่ความสำเร็จของตนเองข้อเสนอแนะต่อไปนี้จะช่วยรักษาพลังของชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องนำสมาชิก
ใหม่เข้ามาร่วมและมุ่งไปที่ประเด็นที่แหลมคม 

เชิญผู้นำทางความคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแต่เริ่มแรกเพ่ือสร้างพลังให้แก่ชุมชน 
จัดให้มีเวทีพบปะกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือสร้างความตื่นตัวความไว้เนื้อเชื่อใจความรู้สึกร่วม 
ส่งเสริมการติดต่อระหว่างสมาชิกของชุมชน 
จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขันไม่จำเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันสนับสนุนกลุ่มแกน

ด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชนและไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษความท้าทายด้านเทคนิค 
ทำให้การติดต่อการให้ข้อมูลและการเข้าถึงชุมชนเป็นเรื่องง่ายเช่นการใช้ Software computer ที่

ใช้ง่ายและคุ้นเคยความท้าทายสำหรับสมาชิกสิ่งที่มีคุณค่ามากของชุมชนคือการร่วมกันแก้ปัญหาแต่การ
อภิปรายปัญหาอย่างเปิดอกในขณะที่ความคิดยังไม่สุกงอมดีหรือคิดดังๆในที่ประชุมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของ
เราความท้าทายของสมาชิกท่ีสำคัญคือการพูดถึงปัญหาของตนเองต่อหน้าผู้คนจำนวนมากท่ีเราไม่รู้จัก 

สร้างเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคมให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับเป็นผู้ขอความช่วยเหลือและหาผู้ที่
มีกึ๋นไปร่วมอยู่ในเวทีผู้ประสานงานช่วยกระตุ้นให้อธิบายหลักคิดของข้อเสนอเพ่ือให้สมาชิกอภิปรายไปที่
สมมติฐานที่ใช้และเลือกการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนาดเล็ก๒ -๓คนอาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการ
สร้างชุมชนได ้

ตามนิยามของ DOPA KM Team ได้กล่าวไว้ว่าCoP เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพ่ือช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลที่ดีข้ึนส่วน 
 



 
 

ใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
รว่มกันซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเป็นสิ่งที่สำคัญ 

Cop จะมีความแตกต่างจากการที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเป็นทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่  Cop เป็น
การรวมตัวกันอย่างสมัครใจเป็นการเชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันโดยกิจกรรมทางสังคมไม่ได้มีการมอบหมายสั่ง
การเป็นการเฉพาะและจะเลือกทำในหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่านั้น 

ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่มCoP จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ทำงานของบุคคลและองค์กรต่อไปและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการในท่ามกลาง
บรรยากาศแบบสบายๆประกอบกับการใช้เทคนิคที่เรียกว่าสุนทรีสนทนา  (Dialogue) ซึ่งเป็นการสนทนาที่
เคารพความคิดเห็นของผู้พูดให้เกียรติกันให้โอกาสกันและไม่พยายามขัดขวางความคิดใครกับรับฟังผู้อ่ืนพูด
อย่างตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11.  แผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 
แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
ช่ือหน่วยงาน  :  เทศบาลตำบลเวยีงป่าเป้า 
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ  ความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สมัมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  พนักงาน ในสังกัดได้รับการพัฒนาศกัยภาพ 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหต ุ
1 การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

จัดหรือส่งอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ 

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ 

บุคลากรได้รับ
การอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

2 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต์เทศบาล 
-จัดทำรายงาน 

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดทำ
ฐานข้อมูล 
-สร้างคลังความรู้
ระเบียบข้อกฎหมาย
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

จำนวน
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานสมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐานข้อมูล
ความรู้ของบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์เทศบาล 

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

จำนวนฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ที่ได้ 
รับการปรับปรุง 

จำนวน
ฐานข้อมูลความรู้
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

4 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต์เทศบาล 
-ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร 

รวบรวมความรู้เพื่อ
ติดประกาศ/บันทึก/
จัดเก็บ 

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

จำนวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ 

มีจำนวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

5 การแบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-จัดทำรายงาน 
 

ให้บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ เข้ารว่ม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม 

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

จำนวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดทำ
รายงาน 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

6 การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การนำความรู้นำไปใช ้

ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์เทศบาล./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทำแผ่นพับแจก 

ต.ค.63 
เป็นต้นไป 

การจัดทำ/
บันทึกข้อมูล
ประชาสัมพันธ ์

มีจำนวนการ
จัดทำ/บันทึก
ข้อมูล 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

 

 
 

 

 

 



 

แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change 
Management Process) 
ช่ือหน่วยงาน  :  เทศบาลตำบลเวยีงป่าเป้า 
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม : บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหต ุ
1 การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด เห็นความสำคัญ
ของการจัดการความรู ้

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด  
ทราบเป้าหมาย 
KM ของเทศบาล 

จำนวนบุคลากร
ที่ทราบเป้าหมาย 
KM ของเทศบาล 
อย่างน้อย 50% 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

2 การสื่อสาร ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมที่ทำให้ทกุ
คนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู ้

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด 
เข้าใจถึงการ
จัดการความรู ้

จำนวนบุคลากร
ที่เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้
อย่างน้อย 50%  

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 
-การค้นหา 
-การถา่ยทอด 
-แลกเปลี่ยนความรู ้

มีการจัดทำให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์เทศบาล/
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้มีการค้นหา 
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

จำนวนครั้งบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์
เทศบาล./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์
เทศบาล/ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

4 การเรียนรู้ จัดการประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/จัดกิจกรรม
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความสำคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนักถึง
ความสำคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

จำนวนบุคลากร
ที่เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความสำคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

5 การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้
เทศบาล 

ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

มีการติดตามและ
ประเมินผลแผน 
การจัดการความรู้ 
เทศบาล 

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้เทศบาล 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

6 การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล 

การให้รางวัล ต.ค. 63 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด 
มีความเข้าใจการ
จัดการความรู ้

จำนวนบุคลากร
ที่เข้าใจการ
จัดการความรู้
อย่างน้อย 50% 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

 

 

 

 

 



 

๑5. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ประกอบด้วย 
๑. ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า   เป็นประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   เป็นกรรมการ 
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา   เป็นกรรมการ 
6. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ 
7. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าและดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
นายกเทศมนตรี  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


