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บทนำ 

 
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 

ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การพัฒนาบุคคลอาจจำแนก
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู ้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง  นอกจากนั้น       
การพัฒนาบุคคลากรยังเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที ่ด ีขึ ้นเพื ่อให้บุคลากรที ่ได้รับการพัฒนาแล้วนั ้นปฏิบัติงานได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี           
พ.ศ. 2546  มาตรา  11  ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
นำมาประยุกต์ใช้ในราชการได้อย่างถูกต้อง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์    
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารที่ดี  จึงได้นำแผนจัดการความรู้ (knowledge  Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนด
ขึ้น และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดความรู้ และแผนการดำเนินการจัด
องค์ความรู้ 
 
 
 
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
                                    กันยายน  2563 
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การจัดการองค์ความรู้ (KM)  
 

  
 
 
ที่มาของการจัดการ KM การพัฒนาองค์กร : องค์กรต้องมีความรู้ 

 
ความหมาย KM  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้จัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้

ได้มาซึ่งข้อมูลและนำมาประมวลผลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นความรู้ พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย เป็นแหล่งขุมปัญญา และนำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ 

 
เป้าหมาย KM  เพ่ือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ประโยชน์ KM  - พัฒนาคน (เพ่ิมศักยภาพ) 

- พัฒนางาน (สร้างสรรค์นวัตกรรม)  
- พัฒนาองค์ความรู้ (มี/ใช้/รักษา) 

 
 

 
 “ความรู้ได้จากการปฏิบัติงาน” 

 
 
 
จัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความรู้ที่สำคัญและเป็นปัญหาที่

ต้องนำ KM มาช่วย และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ (Knowledge Assets) มีการรักษา 
พัฒนาให้ทันสมัย สร้างแหล่งขุมปัญญา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่
ความรู้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม 

“ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)” 
1. ความพอประมาณ 

- ไม่หวังสูงเกินไป 
- สามารถบรรลุสำเร็จได้ 
- ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
- ตามการเอ้ืออำนวยของสภาพแวดล้อม 

2. ความสมเหตุสมผล 
- สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- มีความเป็นมาตรฐาน 
- มีความยั่งยืน 
- พัฒนางาน/พัฒนาคน 

กรอบแนวคดิ 

แนวทาง 

ทำความเข้าใจร่วมกัน (เกี่ยวกับความหมาย/บริบท) 
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3. มีภูมิคุ้มกัน 
- พ้ืนฐานความถูกต้องเป็นธรรม 
- การมีส่วนร่วม 
- วัดผลได้ 

 
 
 
ทัศนคติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คน (เพิ่มศักยภาพ) 

  
   (พัฒนา) งาน    ความรู้ (องค์ความรู้ใหม่) 
 

KM 

ไม่จ ำเป็นตอ้ง ขันแข่ง 

 

เพิ่มงาน 

แบ่งชนชัน้วรรณะ รอโอกาส 

มีสถานที่ 

 

มีกฎ/ระเบียบ 

KM ต้อง 

พึ่งพา/ช่วยเหลอื/เอือ้เฟื้อ 

 
แบ่งปัน/แลกเปลี่ยน/ถ่ายทอด 

 

ไขวค้วำ้/แสวงหำ/เรียนรู้ 
 

ลด EGO 

 

ต่อเนื่อง/ทุกเวลา 

รวมพลัง/สามัคคี 

สร้างสรรค์/จนิตนาการ 

ทัศนคต ิ

วงจรการจัดการความรู้ 



3 
 

   
 
 

 

1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
2. นำไปใช้ได้จริงเหมาะสมกับงานและได้จากการปฏิบัติงานประจำ (ความชัดเจนของ

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการ/ผลผลิต/วัดได้) 
       3. ตอบสนองเป้าหมาย 
      4. ไม่จำกัดรูปแบบ 
 
 
การกำหนด  KM (Knowledge  Management) 

 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ พระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11  กำหนดให้ส่วนราชการ มี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสมารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู ้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

2. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 

เป้าหมาย KM (Desired State) 
• เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดำเนินการ

ประกอบด้วย 
๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์หารบริหราส่วนตำบลสระ ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 

ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
๒).   การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนรว่มในการดำเนินงาน/ 

กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีส่วนร่วมในการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
๔).   การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕).   การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและกำลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

หลักการ 
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ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ (Key Success Factor) 
                 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ดำเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM 
ที่เลือกทำ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
                     ๑).   ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
                     ๒).  บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
                     ๓).  คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งม่ันในการดำเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
                     ๔).  มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

การกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมาย (ปัจจัย) 
ปัจจัยท่ี 1.     พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage)  
                           ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำองค์ความรู้ 
                           (จำนวนองค์ความรู้) 

ระดับ 1  ไม่มีองค์ความรู้ 
ระดับ 2  องค์ความรู้ที่ได ้1 - 2 เรื่อง 
ระดับ 3        องค์ความรู้ที่ได ้3 - 4 เรื่อง 
ระดับ 4        องค์ความรู้ที่ได้ 5 - 6 เรื่อง 
ระดับ 5        องค์ความรู้ที่ได้ตั้งแต่ 7 เรื่องขึ้นไป 

 
ปัจจัยท่ี 2.  พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน  

- ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จของการจัดทำขั้นตอนและ 
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ/หรือการจัดทำ 
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน  
 

(ขั้นตอน/ระยะเวลาและเครื่องมือเครื่องมือฯ ของกลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ) 
ระดับ 1       ไม่มีการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

         และ/หรือเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 
ระดับ 2        มีการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

        และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 1 - 2 กลุ่มภารกิจ 
ระดับ 3        มีการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

          และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 3 - 4 กลุ่มภารกิจ 
ระดับ 4        มีการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
                    และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 กลุ่มภารกิจ 
ระดับ 5        มีการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
          และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกกลุ่มภารกิจ 

 
ปัจจัยท่ี 3.  การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้   

- ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
(จำนวนช่องทางการเผยแพร่) 
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ระดับ 1        มีการเผยแพร่จำนวน 1 ช่องทาง 
ระดับ 2        มีการเผยแพร่จำนวน 2 ช่องทาง 
ระดับ 3        มีการเผยแพร่จำนวน 3 ช่องทาง 
ระดับ 4        มีการเผยแพร่จำนวน 4 ช่องทาง 
ระดับ 5        มีการเผยแพร่จำนวนตั้งแต ่5 ช่องทางขึ้นไป 
 

วิเคราะห์กระบวนงาน ความรู้ที่จำเป็น  
1.  เป็นความรู้ที่ใช้ปฏิบัติงานประจำของแต่ละกลุ่มภารกิจ (Actionable Knowledge) 
2. เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 
3. เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

 
วิเคราะห์ตนเอง 

1. บุคลากรมีความรู้เฉพาะตัวบุคคล (จุดแข็ง) 
 -  การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
2. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ (จุดแข็ง) 

-  ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
3. ขาดการรวบรวมความรู้องค์รวมของกอง (จุดอ่อน) 

-  พัฒนา/ยกระดับองค์ความรู้ของกอง (ทุกกลุ่มภารกิจ) 
4. ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร/การประสานงานระหว่างกลุ่มภารกิจและคณะทำงาน 

(จุดอ่อน) 
 -  จัดทำองค์ความรู้เป็นกลุ่มภารกิจ 
5. การรวมตัว(ประชุม)ของคณะทำงานฯ (จุดอ่อน) 
 -  การอุทิศเวลาของคณะทำงานฯ 
 -  การให้ความสำคัญกับ KM ของผู้บังคับบัญชา 
6. ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำ (จุดอ่อน) 

-  อุทิศเวลาตามสมควรแก่เหตุ 
  7. แผนปฏิบัติการของ KM กรม (โอกาส) 
   -  กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

8.      ขาดงบประมาณ (อุปสรรค) 
 -  ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน (กอง) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
- การสนับสนุนของ CKO 
- การอุทิศเวลาของคณะทำงานฯ(Facilitator) และเจ้าหน้าที่ทุกคน 
- ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกคน 

 - ความมีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
 - ความกระตือรือร้นของคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

- ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
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แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
         การจัดการความรู้  Knowledge Management 
                การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้รู ้ รวมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 
                     ๒.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย  ๖  ประการต่อความรู้  ได้แก่ 
                    ๑).   การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
                    ๒).   การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

 ๓).   การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 ๔).   การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน 
 ๕).   การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัด “ขุมความรู้”  ออกมาบันทึกไว้ 
๖).   การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
                    โดย  ที่การดำเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicil Knowledge) และ (เหตุผล) และอยู่ใน
มือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดำเนินการโดยรี่เข้าไปที่
ความรู้ คือ เริ ่มที่ความรู้ นี ่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถู กต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือ
เป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สำคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ที่เรียกว่า 
Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๘ ส่วน คือ 

๑).    การสนองตอบ (Responsiveness)  ซึ ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบ
ความต้องการของสังคมส่วนรวม 

๒).   การมีนวัตกรรม (Innovation)  ทั้งที่เป็นวัตกรรมในการทำงาน และวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
หรือบริกา 

๓).   ขีดความสามารถ (Competency)  ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร 

๔).   ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทำงาน
ที่ประสิทธิภายสูง หมายถึง การทำงานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ  การที่กลุ่มคนที่ดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกับสร้างเอง สำหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา  โดยที่ 
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การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน  เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้
เหมาะต่อสภาพของ  ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรื อเกี่ยวกับเรื ่อง
ความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า  บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทำงาน 
และท่ีสำคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 

เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน 
องค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 

1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย คืออะไร  
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา 
ความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการ 
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน  
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย และสะดวก เช่น ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยอาจทำเป็นเอกสารฐานความรู้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ จัดทำระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งความรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น 
 

กระบวนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง(Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เป็นกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  
,โครงการพื้นฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กำหนดปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จชัดเจน 

การเรียนรู้ 
(Learninig) การวัดผล             

(Measurements) 
 

กระบวนการและ
เคร่ืองมือ Process 

and Tools 
 

 

การสื่อสาร  
(Communication) 
 

การยกย่องชมเชยและ 
การให้รางวัล          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( 

Transition and Behavior) 
 

เป้ำหมำย 
(Desired 

State) 
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2. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

 3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื ่องมือ ขึ ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทำงาน 
วัฒนธรรมองค์กร  ทรัพยากร  

3. การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้  
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 

4. การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนำผลของการวัด 
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ
ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้ นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ 
วัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ 

5. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา 
 
หัวใจของการจัดการความรู้ 
 มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมขึ้นของคำตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหน โดยอาจ
กล่าว่าเป็นลำดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้ คือ พลัง 
(DOPA  KM Team) 

1. Knowledge is power : ความรู้คือพลัง 
2. ความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์  

ระหว่างคนด้วยกัน 
3. จุดหมายปลายทางสำคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติ 
4. นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทำให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 

จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอทำให้มองเห็นหัวใจของ KM  เป็นลำดับชั้นมาเริ่มแต่ข้อความ
แรกท่ีว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออำนาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และ
ภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ว่า
เครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคล ต่างๆดี
เพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่นำไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของความรู้และที่
ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ว่า
นั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ทำหน้าที่เป็นจัดการเลย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ  KM อยู่ที่การนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาชุมชนต้องมี 4 องค์ประกอบ 

1. ชุมชน หมายถึง การอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน 
2. เป็นสุข หมายถึง ความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการ 
3. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผ่านการปฏิบัติ 
4. การเสริมสร้าง หมายถึง การเอ้ืออำนวย ส่งเสริม ไม่ใช้เข้าไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้ 
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การจัดการ KS (Knowledge Sharing) 

 
 
กิจกรรม/โครงการ 

1. การเรียนรู้ 
- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  
- เรียนรู้จากการฝึกอบรม  
- เรียนรู้จากการอ่าน  
 

2.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมสร้างสิ่งเร้ากระเซ้าจิตสำนึกระลึกถึง KM  
 (ประชาสัมพันธ์) 
- กิจกรรมสนทนาหน้างาน (ปัจจัย 1- 2) 
-          กิจกรรมนำทางสร้างคุณภาพ(ปัจจัย 2 ) 
- จัดโครงการเชิงการส่งเสริมการเรียนรู้ (ค้นหาคนเด่นสรรหา, การ

จัดการให้เกิดความรู้) (ปัจจัย 1) 
- กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา (ปัจจัย 1-2) 

    - กิจกรรมการแปลงความรู้สู่ขุมความรู้ (ปัจจัย 1) 
    - กิจกรรมการปลดปล่อยความรู้ (ปัจจัย 3) 
 

3. สร้างแรงจูงใจแก่ผู้แบ่งปันความรู้ 
การให้รางวัลแก่ทีมหรือตัวบุคคล เช่น ประกาศเกียรติคุณ/ 

โล่ห์เกียรติยศ/สิ่งของต่างๆ แก่ผู้ที่สมควร ได้แก่ 
-  ผู้ถ่ายทอดความรู้  
- ผู้สร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม 

  - ผู้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ (Facilitator) 
 
4. การบันทึกข้อมูล 

การเก็บข้อมูลที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    - กำหนดผู้บันทึก 
    - กำหนดวิธีการบันทึก/รูปแบบ 
    - ข้อมูลที่จะบันทึก 
 

5. การวัดผลการดำเนินการ (After Action Review : AAR) 
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การจัดการ KA (Knowledge Asset) 
 
การสร้างขุมความรู้ 

1. การสร้าง/ยกระดับความรู้ (ประมวลผลเป็นองค์ความรู้)  
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นำมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้  
- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแบบตรวจสอบงาน 

2. การจัดทำฐานข้อมูลความรู้  (Knowledge Base) 
3. การใช้ความรู้ (Knowledge Acting) 
4. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Access) 

-  เอกสาร, คู่มือ 
-  เวทีกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มภารกิจ/กอง 
-  ตลาดนัดความรู้ 
-  การใช้สื่อโดยช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน,Web Site, Board   
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การดำเนินกิจกรรมตามแผน 
 

 
 
1. การเรียนรู้ (Learning Management)  
 

กลุ่มกิจกรรม ลักษณะ การวัดผล หมายเหตุ 
1. เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
(Leaning by Doing) 

 

-  การปรับเปลี่ยนหน้าที่ 
- การมอบหมายงาน 

- จำนวน..... ครั้งที่
ได้รับการปรับ 
เปลี่ยนงาน 

รวบรวมข้อมูล
จากแต่ละกลุ่ม

ภารกิจ 
ตลอดปี 

2. เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ฝึกอบรม (Leaning by 
Training) 

 

-  การเข้ารับการอบรม - จำนวน......คนที่
ได้รับการอบรม 
 

รวบรวมข้อมูล
จากแต่ละกลุ่ม

ภารกิจ 
ตลอดปี 

3. เรียนรู้จากการอ่าน 
(Leaning by Reading) 
 

 

-  ส่งเสริมการอ่าน แหล่งความรู้     
    - มีศูนย์เรียนรู ้
    - มีWEB ความรู้ 
และ WEB ของแต่ละ
กลุ่มภารกิจ 

รวบรวม 
ข้อมูลจาก 
- แบบสอบ 
ถามการใช้
ห้องสมุด
,เปิดWEB 
SITE  
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)                      
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กิจกรรม/โครงการ ลักษณะการดำเนินการ ระยะเวลา หมาย
เหตุ 

1. กิจกรรมสร้างสิ่งเร้ากระเซ้า
จิตสำนึกระลึก ถึง KM 

 

  ประชาสัมพันธ์ KM 
   -  ทดสอบความรู้โดยรวม 
       ด้านต่างๆ ในงานการเจ้าที่       
       (กิจกรรมนำความรู้สู่งานเลี้ยง) 
   -  ให้ความรู้เพิ่มเติมจากการ 
      ตอบคำถาม 
   -  ป้ายเอกสารแนะนำ KM 
 

ม.ค.64 - มี.ค.64 
 (คณะทำงาน) 

 

2. กิจกรรมสนทนางาน 

 

 

1. การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน 
     -  ถ่ายทอดความรู้แต่ละคน/ทีม 
     -  การแนะนำ/สอนงาน/วิเคราะห์งาน/
แก้ไขข้อผิดพลาด/เสนอความเห็น 
2.  การรวบรวมความรู้ (บันทึก) 
    -  จัดทำแบบบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน 
    -  เก็บความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอด 
3.  นำข้อมูลความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน 
 

ก.พ.64 – ส.ค.64 
(ทุกกลุ่มงาน/กลุ่ม

ภารกิจ) 
 
 
 
 
 
 

 

3. โครงการค้นหาคนเด่นสรร
หา 

 

-  การส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้มีพฤติกรรม
เหมาะสม/มีสมรรถนะสูง/มีความคิด
สร้างสรรค์/ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ/แบ่งปันและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน 
-  การบันทึกข้อมูลความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน 
 

ม.ค. 64- ส.ค. 64 
(กลุ่มภารกิจสรรหาฯ) 

 

 

4.  กิจกรรมนำทางสร้าง
คุณภาพ 

 

-  กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
-  จัดทำ Flow chart 
-  จัดทำแบบตรวจสอบงานเพ่ือเป็นกรอบ
สำหรับการปฏิบัติและตรวจสอบผ่านงาน 
 

พ.ย. 64- ส.ค. 64 
(ทุกกลุ่มงาน/กลุ่ม

ภารกิจ) 
 

 

5.  กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา 
? 

-  ถามตอบ หารือประเด็นที่เป็นปัญหา 
-  เสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน 
-  พิจารณาสั่งการในการแก้ปัญหาและ
พิจารณาแนวทางการดำเนินการจาก
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้เป็นความรู้ที่ถูกต้อง 

ม.ค. 64- ส.ค. 64 
(สรรหาฯ) 

 



-  จัดทำแบบการสอบถาม 
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3. การสร้างขุมความรู้ (Knowledge Asset)  
 

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมการแปลงความรู้สู่
ขุมความรู้ 
 

          

1.  การเรียบเรียง(ประมวลผล)ข้อมูล
ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นองค์ความรู้ 
(ขุมปัญญา) 
2.  การจัดเก็บองค์ความรู้ 

มิ.ย.64 - ก.ค.64 
 
 

ก.ค.64 – ส.ค.64 

 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมปลดปล่อยความรู้ 
 

 
 

 
 

 

1.  วธิีการเผยแพร่ 
     -   คู่มือ  
      -  (HOW TO/KNOW HOW) 
2.  ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 
       - website 
      - แจ้งเวียน 
      - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
      - ประชุม/สัมมนา 
      - ตลาดนัดความรู้ 
      - นิเทศงาน 
 

ตลอดเวลาที่มีข้อมูล
ความรู้ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ ( KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้รับการพัฒนา 
                  ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เช่น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การสร้างและ 
แสวงหาความรู ้
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

ส่งอบรม / 
สัมมนา ใน
หลักสตูรตา่งๆ 

ปีงบประมาณ 
2564 เป็น
ต้นไป 

จำนวน
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม / 
สัมมนา 

บุคลากรไดร้ับการ
อบรม / สมัมนา 

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

2 การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 

-รวบรวม
ความรู้เป็น
หมวดหมู่และ
จัดทำ
ฐานข้อมูล 
-สร้างคลัง
ความรู้ ข้อ
ระเบียบต่างๆ  

ปีงบประมาณ 
2564 เป็น
ต้นไป 

จำนวน
ฐานความรู้
ด้านต่างๆ 

บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมลูให้
เป็นมาตรฐาน 
สมบูรณ ์

ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
ความรู้ของ
บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

ปีงบประมาณ 
2564 เป็น
ต้นไป 

จำนวน
ฐานความรู้
ด้านต่างๆ 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

4 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
-ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

รวบรวม
ความรู้ตดิ
ประกาศ 

ปีงบประมาณ 
2564 เป็น
ต้นไป 

จำนวน
บุคลากรที่
เข้าถึง
ฐานข้อมูล 

บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

5 การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้
-บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
-แผ่นพับ 

ให้บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
ต่างๆเข้าร่วม
ทำบอร์ดและ
แผ่นพับ 

ปีงบประมาณ 
2564 เป็น
ต้นไป 

จำนวน
บุคลากรที่
แลกเปลีย่น
ความรู ้

จำนวนครั้งในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

6 การเรยีนรู ้
-การสร้างองค์
ความรู ้

ประชาสมัพันธ์ 
/ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร 

ปีงบประมาณ 
2564 เป็น
ต้นไป 

จำนวน
บุคลากรที่
เรียนรู ้

จำนวนครั้งในการ
เรียนรู ้

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 



-การนำความรูไ้ป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
  


