














 
 
 
 
 
 

                   ารจัดการความรู ารจัดการความรู   ::  จากทฤษฎีสูการปฏิบัติจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ  
 

วันเพ็ญ ทรงวิวัฒน 1 

ความเปนมา 

  การจัดการความรู (KM - Knowledge Management) ข้ึนอยูกับบริบทของ 
แตละองคกร การนําเสนอในที่น้ีจะเปน KM   ที่โรงพยาบาลศิริราชไดทํามา  โดยแบงเปน 
2 หัวขอคือ   (1) Concept ของการจัดการความรู   (2) ศิริราช ทําเรื่อง KM อยางไร  
 กพร. กําหนดใหทําแผนการจัดการความรูต้ังแตป 2546 แลว ตอนน้ันทุกคน
คิดวางาย ไมมีปญหา ก็ทําตาม  แตมาเดือดรอนชวงป 2548 - 2549  เพราะสํานักงาน 
ก.พ.ร. มาดูแลวบอกวาไมใช ใหทําใหมหมด  ก็เลยมีปญหาวาทําอยางไรกันแน 

 กระบวนการจัดการความรูของสํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนดใหจัดทํา 2 แผน คือ 
1. แผนจัดการความรู  
2. แผน 6  Steps  เพ่ือจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ  

 
 
 

 
 
 
 

                                                        
1  กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียบเรียงจากคําบรรยาย

ของนางวราพร แสงสมพร หัวหนางานจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 
มหิดล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 ณ หองประชุม 1 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  
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พัฒนาจากขอมูลเปนความรู : เกิดสินทรัพยทางปญญา 

 ความรู คืออะไร?   เดิม คนมองวาความรูคือตัวหนังสือ เปนเอกสาร เปน
ขอเท็จจริง เปนตัวเลข  ซ่ึงเม่ือไดสังเคราะหเพ่ือใหพรอมที่จะใชในงานก็จะกลายเปน
สารสนเทศ (Information) และเม่ือนํามาใชในงานจะเรียกวาความรู  (knowledge) 

   สมมุติวาในหางสรรพสินคาแหงหน่ึง มีตัวเลขการขายสินคาพวกริบบิ้น และ
การด   สินคา 2 ตัวน้ีอยูแยกกันคนละชั้น  ถาดูในใบเสร็จ คนซื้อจะพบวาสวนใหญซ้ือสอง
อยางนี้ คลายๆ กัน ตัวเลขการขายนี้  ยังเปนเพียง Data อยู  แตเม่ือเอาใบเสร็จมา
วิเคราะหเปรียบเทียบดู เห็นวาคนจะซื้อสินคาบางอยางพรอมกัน เชน คนซื้อของขวัญแลว
จะตองซ้ือการดดวย  ก็เกิดเปน Information ข้ึนมา และเม่ือนําไปปรับใช ก็เกิดเปนความรู
วาควรเอาสินคาสองอยางนี้มาอยูในจุดเดียวกัน เพ่ือสะดวกซื้อ 
  หลังจากนั้น  อาจนําความรูน้ีไปใชกับสินคาตัวอื่นอีก เพ่ือดูวามีสินคาชนิดใดที่
สามารถจับคูกันได  ก็เกิดเปนปญญา (wisdom) ข้ึน 

 ถาในองคกรมีคนที่ไมมองแคเพียงตัวเลขขอมูลเฉยๆ  แตสามารถนํามา
วิเคราะหและปรับใชกับอยางอื่นได   จะทําใหเกิดสินทรัพยทางปญญาขึ้น 

ความรูมี  2 ประเภท  

 1.  ความรูที่ผานกรอบแนวคิดมาแลว จนกลายเปนลายลักษณอักษร (Explicit) 
เชน กฎ ระเบียบ คูมือ แผนปฏิบัติงาน   
 2. ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit)   เกิดจากประสบการณ  ยิ่งอายุมาก ความรู
ก็จะสูงข้ึน  

 ความรูทั้ง 2 ประเภท  สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได เพราะคนๆ หน่ึงถาอาน
กฎระเบียบ คูมือปฏิบัติ  จาก Explicit  จะกลายมาเปน Tacit   และความรูสวนที่เปน Tacit 
ถาเขียนออกมาใหคนอื่นไดรับรู สามารถถายทอดไปยังคนอื่นได  ก็จะแปลงจาก Tacit  
เปน Explicit 

กระบวนการจัดการความรู 

 กระบวนการจัดการความรู หมายถึงการสรางและการใชความรู   ยกตัวอยาง
เชน การสอบเขามหาวิทยาลัย  จะตองมีการสรางความรูเพ่ือไปสอบ  คนที่ไปเรียนกวดวิชา
สวนใหญจะสอบได เพราะไดทําแบบฝกหัด  ผานกระบวนการคิด การฝกปฏิบัติ   คนที่
ไมไดเรียนกวดวิชา ไดแตอานหนังสือเอง บางทีอานเขาหูซายทะลุหูขวา    
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 จากการบอกเลาของอาจารยที่สอบสัมภาษณเพ่ือใหทุนนักศึกษาแพทย พบวา
เด็กที่สอบเขาเปนนักศึกษาแพทยไดสวนใหญจะเรียนกวดวิชามา  แสดงวาทุกคนมีฐานะดี   
จึงไมรูจะใหทุนกับใคร   

 การสรางความรู 
 การสรางความรู  เกิดได 2 ทาง คือ  (1) เกิดจากการอานในสิ่งที่เปน Explicit  

แลวนํามาคิดพิจารณา  เพ่ือใหความรูเขามาอยูในตัวเอง  (2)  เกิดจากประสบการณ และ
การปฏิบัติมาชานาน 

 ดังน้ัน ถาตองการใหมีความรูไปใชในการปฏิบัติงานจะตองใหคนสรางความรู 
น่ันคือการไดผานการอานและการฝกปฏิบัติ   เม่ือสรางความรูแลวตองรูจักใช  เรียกวา
เปนการจัดการความรูในหนวยงาน  คนที่มีความรูอยูในตัวตองรูจักแบงปน นําสิ่งที่ตนเอง
ทํา ไปเขียนเปนลายลักษณอักษรเปดเผยตอไป 
 การจัดการความรู จะตองมีอยูในแผนของหนวยงาน  มีการจัดทําโปสเตอร  
แผนพับ  เอกสารความรูเพ่ือแจกจายใหแกผูปฏิบัติงาน  ถาไมมีส่ิงเหลานี้ แสดงวายังไมมี
การจัดการความรู 

 กลยุทธของการสรางและใชความรู  
 วิธีการจัดการความรูคือ ใหคนที่ทํางานคลายๆ กัน ไดมาพบปะแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน  ทําใหเกิดการถายทอดความรูที่สามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติงาน ทั้งการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม ไดดียิ่งข้ึน     

 ข้ันตอนของกระบวนการจัดการความรู 
1.  ทําการวิเคราะหวาในหนวยงานจําเปนตองมีความรูในเรื่องอะไรบาง  แลว

เลือกเรื่องที่คิดวาจําเปนที่สุดมาทํา  เพียงเรื่องเดียวกอน  
2.  สํารวจคนหาทุนความรูเดิมที่มีอยูในหนวยงาน  วามีความรูเร่ืองน้ันๆ  

หรือไม อยูที่ไหน  อยูในรูปธรรมแบบไหน ทั้งความรูที่เปน Explicit  และ  Tacit    
3. ประเมินกลั่นกรองคุณคาของความรู   โดยอาจใหผู เ ช่ียวชาญเปน 

ผูพิจารณากลั่นกรอง  หรือถาความรูที่มีอยูยังไมดีพอ ก็ไปแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจาก
ภายนอก  เอามาเสริมความรูที่มีอยูเดิมใหดีข้ึน  

4.  นําความรูมาจัดเปนหมวดหมู  เพ่ือเปนสินทรัพยเก็บไวในหนวยงาน  
พรอมใหคนอื่นคนควาไปใชงานได    

5.  กระบวนการใชความรูที่มีอยู   คนที่จะจัดการตรงนี้คือ Core Team  ซ่ึง
ตองพยายามทําใหคนในหนวยงานสามารถเขาไปเอาความรูน้ันไปใชงานได  
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 การสรางและการใชความรูไมใชเพียงการจัดบอรด จัดโปสเตอร  จัดอบรม 
แลวก็เสร็จ เทานั้น  แตตองพิจารณาดวยวาความรูน้ันถึงผูใชหรือไม  คนมีความรูเพ่ิมข้ึน
สําหรับใชในการปฏิบัติงานหรือไม   

 6.  การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู   เปนวัฒนธรรมที่แตละคนนําสิ่งที่รูมา
แบงปนคนอื่น ขณะเดียวกัน คนอื่นก็พยายามที่จะคนหาความรูน้ัน  การแบงปนความรู
สามารถนําไปสูการตอยอดไดเร็วข้ึน  

เทคนิคการจัดการความรู  

 จัดการความรูตองไมเร่ิมที่ศูนย 
 กลยุทธที่สําคัญอีกขอหน่ึงของการจัดการความรู  คือ (1) พยายามจับคนที่อยู

ในกองตางๆ มาเช่ือมโยงกัน  ตอนทําแผนการจัดการความรู ตองใหคนทําแผนฯ มา
เช่ือมโยงกัน  มาทําแผนรวมกัน เขาจะไดชวยเหลือแบงปนแลกเปลี่ยนกัน    รวมทั้ง (2) 
การไปดูจากหนวยงานที่ทําไวดีแลว นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  เปนการตอยอดจากที่เขา
ทําไวแลว เกิดเปนการเรียนรู (Learning)     

 IT  เปนเคร่ืองมือที่สําคัญของการจัดการความรู  

 ตัวอยาง  สิงคโปรเห็นความสําคัญของการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ได
ดําเนินกระบวนการ 3  เร่ือง คือการกําหนด (Identify) เนื้อหาความรูที่จําเปน   การสราง
ความรู (Generate)  และการเผยแพรความรู    

 มีการสรางความรู  (Create) ใหเกิดขึ้นในที่ทํางาน   มีการคนหาความรูใหมๆ 
ดีๆ เอามาใส  โดยใช  ICT  เปนเคร่ืองมือชวยจัดการความรู  เชน ในลักษณะของ Web 
Link   สามารถเชื่อมแหลงความรูมาใหคนในหนวยงานพรอมใช    Click เขาไปแลว
นํามาใชไดทันที หรือในลักษณะของ Bar Code  Search    

 การจัดการความรูในแบบระบบผูเช่ียวชาญ 

 Tacit  knowledge  คือความรูในตัวคน  ซ่ึงบางอยางไมสามารถทําออกมาเปน
เอกสารได   ก็จะจัดการความรูแบบระบบผูเช่ียวชาญ เชน ที่ศิริราช  ความรูความชํานาญ
ของศัลยแพทย  นํามาเขียนเปนลายลักษณอักษรไมได   ก็ใชวิธีระบุวาใครเปนผูเช่ียวชาญ
ในเรื่องน้ี  คุณสามารถไปหาคนๆ น้ีได   โดยใชระบบ Online  เชน  e-mail  สอบถามได  
  ที่บริษัท Sub Micro System  ก็เชนเดียวกัน  เม่ือเขาไปนั่งทํางานจะมีการ
บอกถึงสิ่งที่ตองรูเกี่ยวกับงานของคุณวามีอะไรบาง   ส่ิงที่ไมจําเปนตองรูแตคุณควรรูมี
อะไรบาง  และสามารถไปหาความรูดังกลาวไดอยางไร  รวมทั้งบอกดวยวาผูเช่ียวชาญคือ
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ใคร แลว Show ดวยวา Online หรือเปลา ถา Online  อยู ก็ Click  ถามไดเลย และเขาจะ
ตอบใหทันที  น่ันคือความรูที่พรอมใชสําหรับคนทํางาน  

 โครงการติดดาว 

 ที่ศิริราชมีโครงการติดดาว   คือมีทีมไปสํารวจคนหาหนวยงานตางๆ เม่ือ
พบวา  โครงการใดดี  ก็เอามาใสไวใน Web  ใหบุคลากรเปดเขาไปดู  ไปเรียนรูงานที่เปน  
Best Practice   เพราะการจัดการความรู  ตองไมเร่ิมที่ศูนย  ใหเร่ิมจากคนที่ทําไดดี  แลว
เอามาตอยอด   

 อีกสวนหน่ึงคือ Transfer  โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู  ถาเปนระบบ  IT  ก็
อาจเปน Web Board  ใหบุคลากรสามารถเขาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได 

 Web Blog 

 คนที่ทันสมัยตองมี  Web ของตัวเอง  ขณะน้ี Web Blog  กําลังเปนที่สนใจ  
 Web Blog มีลักษณะเหมือนไดอารี่ คือใหคนเขาไปเขียนเลาสิ่งที่ตัวเองทํา  

แลวมีคนอื่นเขามาเสริม  หรือมาเลาเรื่องของตัวเองบาง  ทําใหเกิดวัฒนธรรมของการ
เรียนรูรวมกัน  เราจะรูเองวาใครที่เลาเกง  มีประสบการณมาก  ทําใหเราอยากติดตาม
เร่ืองเลาจากเขา  เพราะอยากจะเรียนรูจากเขา  พอไดอานเรื่องของเขาเรื่อยๆ  ก็
กลายเปนเพื่อนสนิทกัน   
 ถาหนวยงานมี Web Blog  เปนเคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแลว   ก็ตอง
มีการประเมินเสมอๆ วาความรูเหลานั้นทันสมัยหรือยัง   ถายังไมทันสมัย  ตองไปหา
ขอมูลความรูขางนอกมาใสเพ่ิม   เพ่ือเพ่ิมคุณคา   

 ตองใหผูปฏิบัติงานรวมจัดการความรูดวย   
 ในกระบวนการจัดการความรู   ผูที่สรางและใชความรูก็คือผูปฏิบัติงานนั่นเอง  

หลายหนวยงาน ผูดําเนินการคือทีมงานจัดการความรู  พบวาไมเกิดผลสําเร็จ   ถาให
ผูปฏิบัติงานตองดําเนินกระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง   จะทําใหเขาเกิดการเรียนรู 
(Learning) ไปเอง   

 ตัวอยางบริษัท Xerox 

 บริษัท Xerox  ซ่ึงดําเนินการเรื่อง KM  สําเร็จ  ไดขอสรุปที่นาสนใจคือ 
1. คนที่จะจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดดี  ก็คือผูนํา 
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2. การสื่อสารเปนสิ่งสําคัญ   ตองมีคนที่จัดการเรื่องน้ี และสื่อสารใหตรงกับ
กลุมเปาหมายที่จะตองเรียนรู   เพ่ือใหคนในองคกรรูวาขณะนี้บริษัทกําลังทําเรื่องอะไร 
และเห็นความสําคัญ  เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน   

3. กระบวนการ หรือเคร่ืองมือ (Process Tool) ที่จะใช ข้ึนอยูกับบริบทของ
แตละองคกร และข้ึนอยูกับกิจกรรมของแตละบุคคลดวย 

 ตัวอยางศิริราช 

 ที่ศิ ริราช  กระบวนการจัดการความรูในกลุมแพทยจะไมเหมือนกับกลุม
พยาบาล   ในกลุมพยาบาล  การทํางานเปนศิลปะที่เขาจะอาศัยซ่ึงกันและกัน  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการพูดคุยกัน แตในกลุมแพทยไมมี เพราะแตละคนเปนมือหน่ึงอยูแลว 
การจะใหมาจับกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูน้ัน โดยวัฒนธรรมแลวทําไดยาก   จึงตองใช
วิธีการอัดเทป คือหลังจากที่แพทยทําการผาตัดเสร็จแลว  จะมีการพูดคุยกันวา  Case  น้ี
ทําแบบไหน  ผาตัดโดยวิธีใดไมไดผล  ขณะที่พูดคุยกัน  ก็อัดเทปหรืออัด VDO  เก็บ
เอาไว  แลวนํามาจัดความรูไวเปนหมวดหมู บุคลากรสามารถ  Click  เขาไปดูได วิธีการ
ที่ศิริราชใช  จะมองบริบทของตัวเองวาควรทําดวยวิธีไหน  แลวก็เลือกใชกระบวนการแบบ
น้ัน 

  การวัดผลสําเร็จ  
              ส่ิงที่ทํา  ตองมีการวัดผลสําเร็จใหไดวาทําอยางนี้ถูกตองหรือไม  เพียงใด   
เปนการเพิ่มคุณคาของคนทํา ใหรูสึกภูมิใจวาสิ่งที่เขาทํานั้นเปนสิ่งที่กอประโยชน   และ
สุดทายหนวยงานตองใหการยกยองชมเชยและใหรางวัลคนทํา อาจจะเปนเงินหรือ
ประกาศนียบัตร   

จัดการความรู  ไมใชเพื่อสง ก.พ.ร.  แตเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการทํางาน 

 การจัดการความรู ตองรูเปาหมายและมองภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  สามารถ
บอกคนในหนวยงานไดวาทําแลวจะเปนภาพแบบนี้  เพ่ือใหคนอยากทํา   ถาบอกวาทํา
เพ่ือสง ก.พ.ร.  คนจะมองวาเปนการเพิ่มภาระหนาที่   
 ตัวอยาง ศิริราช มีสํานักงานภาควิชา  เปนเหมือนเลขานุการของแพทย   มี
คณะกรรมการในแตละกลุมเพ่ือชวยกันดูแล  เม่ือจะพัฒนาสํานักงานภาคฯ  เราถามวาจะ
ทํา  KM ไวชวยงานหรือไม   เขาถามวาทําแลวไดอะไร   เราบอกวาทําแลวไดแบบน้ีคือ   
นําคนที่ทํางานเหมือนกันใหมาเจอกัน   คุณรูวาใครทําเรื่องใดไดดี  ก็นําคนนั้นมา
แลกเปลี่ยนความรู  มาเลาใหฟงวาเขาทําแบบไหน   คนอื่นไดทราบ ก็ทําตามได  เปนการ
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เรียนรูที่นําไปใชในงานของตัวเองไดดี   ถาทําตรงนี้ไดสําเร็จ  เม่ือ Click เขาไป จะรูเลยวา
เร่ืองน้ีเขาทํากันอยางไร  พอเห็นภาพอยางนี้ เขาบอกวาดี   
 ฉะน้ัน ตองทําใหเขามองเห็นวา ถาเขามาทําตรงน้ี เขาจะไดความรูที่พรอมจะ
ใชงาน  ถาติดขัดปญหาสามารถที่จะ click  หาไดตรงไหนและทันเวลาดวย  เพราะเรามี
เครื่องมือที่เปน Web Site ที่สามารถจัดเก็บขอมูล จัดระบบใหสามารถ Click เขาไปได   
อีกสวนหน่ึงก็คือเขาไดรวมกันสรางความรู 

เคร่ืองมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่นิยมใชกันมี ดังน้ี   
 1 Innovation & Best Practice  Database  เปนการทําฐานความรู   โดย

สะสมจัดเก็บความรูจากคนเกงหรือผูที่ทํางานประสบความสําเร็จ   ถาหากไมทําไว ความรู
ตางๆ เหลานั้นจะติดตัวอยูเฉพาะกับคนเกง  บางครั้งจะรูก็ตอเม่ือมีคนมาใหรางวัล    

 2 Story Telling โดยใหคนตางๆ มาเลาเรื่องที่ประสบความสําเร็จ  ซ่ึงจะตาง
จาก  Brainstorm หรือการระดมสมอง ซ่ึงเปนเพียงการระดมความคิดเห็นในเร่ืองที่
นาสนใจ  แต Story Telling  เนนในเร่ืองที่ทําจริงจากประสบการณ  และถาเปนเร่ืองที่
ประสบความสําเร็จจะยิ่งเห็นผลฉับไว  เพราะมีคนทําแลวเห็นผล   เทคนิคนี้ดูเหมือนงาย
แตทํายาก  ข้ึนอยูกับผูดําเนินรายการ (facilitator) ที่จะตองฝกทําบอยๆ เพ่ือใหรูวาวิธีไหน
ที่จะดึงความรู ใหคนกลาพูด กลาเลาถึงประสบการณของตนเอง  

  ที่ศิริราชเมื่อทําครั้งแรกๆ จะพบวาคนไมกลาพูด   เน่ืองจากคิดวาตนเอง
ไมเกงพอ และไมรูวาตัวเองจะพูดอะไร  เพราะพอบอกใหเลาความสําเร็จ  มันไมสําเร็จใน
ทุกเรื่อง จึงไมคิดวาตนเองเกงที่จะบอก  ดังน้ันความรูจึงไมออกมา  ซ่ึงทั้งหมดนี้ขอแนะนํา
วาไมตองไปเสาะหาวาที่ไหนดี  ใหเร่ิมตนลงมือทําในหนวยงานตนเอง    
   3.  Yellow Pages  คือ แหลงที่มาของความรู  ประเภทความรู  ผูเช่ียวชาญ  
ซ่ึงตองไปดูวาใครเปนผูเช่ียวชาญ ที่สามารถจะใหความรูที่เปนลักษณะ Tacit Knowledge  ได 
  4.  Knowledge Base  คือ การจัดฐานความรูใหคนสามารถเขาถึงไดงาย  
โดยอาจจัดเปนหมวดหมูเร่ือง  หรือจัดตามลักษณะหนาที่ของหนวยงาน ฯลฯ 
  5.  Cross–Functional Team  คือการจัดตั้งทีมครอมสายงาน  โดยปกติ
หนวยงานจะมีโครงสรางขององคกร Top Down  ซ่ึงตางทํางานของตัวเอง  แทงใครแทง
มัน  เม่ือจัดต้ังทีมครอมสายงานจะไดทีมที่เปนแนวราบ  เพ่ือใหตัวแทนมาเจอกัน  
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน   
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  ทีมน้ีจะเปนหลัก (core)  คือมองเห็นภาพรวมทั้งหมด  รูวาเรื่องน้ีมี
หนวยงานไหนเขาทํากันบาง   แลวก็ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอเรื่องใหผูอื่นรู   ใหรู
วามีใครสนใจที่จะเขารับการอบรมในเรื่องน้ีบางหรือไม   เม่ือมีคนเขามาก็หมายถึงทีม
กําลังเช่ือมโยงใหคนเหลานี้มาเจอกัน  มาแลกเปลี่ยนความรูกัน  ถาไมมีคนทําตรงนี้ก็จะ
ไมเกิดความรู  เพราะจะใหคนมาคุยกันเองในเรื่องน้ันๆ ไมมีทางเปนไปได  ธรรมชาติของ
คนจะไมเปนเชนน้ัน 
  6.  Communities of Practice (CoP) ชุมชนแนวปฏิบัติ  คือการดึงคนที่
สนใจเหมือนกันมาเจอกัน  ไมใชคําสั่งของหัวหนา  แตเขามาเจอกันในเร่ืองงาน อยางมี
เปาหมาย 
   ตัวอยางเชน  คนขับรถของผูบริหาร เม่ือสงเจานายเสร็จแลว เขาจะเดินมา
คุยกันเร่ืองงานบาง  นินทานายบาง และยังคุยกันเร่ืองเสนทางวามาทางนั้นทางนี้รถไมติด  
ทางนี้ทางลัด  ทําใหผูรวมสนทนาไดรูในสิ่งที่ไมรูมากอน  เชน รูทางลัด  รูวิธีบริการอื่น ๆ 
   CoP  ซ่ึงมีเปาหมายรวมกัน  เขาจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  นําสิ่งที่ทํามา
เลาสูกันฟง  โดยมีเปาหมายเดียวกัน  แลวนําสิ่งที่ไดจากอีกคนหนึ่งมาใชงาน  จากนั้นมี
การกลับมาเลาใหกับกลุมฟงอีก   หมุนเวียนกันไปเร่ือยๆ   (อยาลืมวาพูดคุยแลวตอง 
จดบันทึกไวดวยวาถาเกิดสถานการณแบบน้ีจะตองทําอยางไร  บันทึกที่ดีจะตองเก็บ
รายละเอียดใหไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นน้ัน เกิดขึ้นในสถานการณแบบไหน  เกิดขึ้นกับใคร  ใน
เร่ืองเดียวกัน อาจไมสามารถนําวิธีที่ไดจากสถานการณหน่ึงไปใชไดกับอีกสถานการณ
หน่ึง)   

 ปจจุบัน CoP แพรหลายในเว็บไซตหรืออินทราเน็ตขององคกร  ที่จะเปน
ชองทางใหแตละฝายไดเขียนความคิดเห็นตอเร่ืองที่นาสนใจ  แบบบันทึกลงไปเหมือน
ไดอารี่   เหมือนเลาเรื่อง  คนที่มาอานจะเก็บไปใชได  เรียกวา   Blog to Blog   ซ่ึง
แตกตางจากการบันทึกเอกสาร 

 ตัวอยาง  วิธีทํา CoP ที่ศิริราช 
  เม่ือหนวยงานในศิริราช  สนใจอยากจะทํา  CoP  เขาจะมาติดตอที่งานจัดการ
ความรู  ซ่ึงมีความพรอมตอบสนองความตองการนี้ได   จะดูขอมูลวากลุมที่มาติดตอเปน
อยางไร  แลวจะวางกรอบใหวา  CoP  ตองมีอะไรบาง  

 หลังจากนั้นจะใหเขาลงทะเบียน  จัดฝกอบรมวิธีการที่ถูกตองให  วาผูมี
บทบาทแตละดาน เชน ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)   ผูทําหนาที่จดบันทึก 
(Historian)  ตองทําอยางไร กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู (Sharing) ทําอยางไร   แนะนํา
ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณ (Expert) วาเปนใครบาง  อยูที่ใดภายในองคกร  ภายนอก
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องคกรหาจากที่ใด เชน คนหาในเว็บไซต  กลุมผูปฏิบัติงาน (Practitioner) ที่มองวาเปน
เปาหมายมีใครบาง   

  และตองต้ังเปาหมายวาควรจะทําเรื่องอะไรกอน  เพ่ือใหได Explicit 
Knowledge  โดยดูวาสนใจเรื่องอะไร และทุนเดิมมีอะไรอยูแลวบาง  ถาไมบอกไว CoP จะ
ไปสรางใหมทั้งหมด  จึงเสมือนเปนการบังคับวาตองไปหาของเดิมมากอนแลวมาชวยกัน
ตอยอด      

 ภายหลังเสร็จส้ินกระบวนการ ก็ตองหาสถานที่ สําหรับนําความรูจาก  CoP  
ไปเผยแพร  เชน ติดบอรดประชาสัมพันธความรู   หรือให  Admin  นําไปวางในเว็บไซต  
เปนตน  
  จากประสบการณที่ทํา CoP ของศิริราชเห็นวา  คนที่มาอบรมบางคนยังใช
เมาทกับคอมพิวเตอรไมเปนเสียดวยซํ้า  แตถูกเลือกใหมาเปน Admin  เพราะใน
หนวยงานหาคนไมได   โปรแกรมเมอรของศิริราช จึงตองสรางโปรแกรมใหงาย  เพ่ือให  
Admin ของหนวยงานมาปอนขอมูลไดโดยไมยุงยาก  จัดอบรมวิธีนําขึ้นแสดงในเว็บไซต  
ประมาณครึ่งวันก็สามารถทําได   ตองทําใหเจาหนาที่ไมกลัววาจะทําหนาที่  Facilitator  
หรือทํา KM ไมได  ตองผลักดันกระตุนใหเขาทํา  เพราะถาไดทําแลวจะเรียนรูไปเอง   
“งานจัดการความรู”  ที่เปนหนวยสนับสนุนหลัก  ตองคอยชวยเปนกําลังใจ 

  การสราง  Facilitator  ใหเกง  
             วิธีการคือให Facilitator มาพบกัน แลวแลกเปลี่ยนเรียนรูกันวาจะดึงคนใหพูด 
ทําอยางไร  จะควบคุมกลุมคน ทําอยางไร เชน  เทคนิคการจัด CoP  หากมีคนพูดนอย  
อาจจะใชวิธีจับหมายเลข   ใครที่ลงทายดวยเลขคูตองพูด  คนก็จะเตรียมตัวพูดเมื่อใกลถึง
เลขตัวเอง  หรือใชวิธีต้ังปายช่ือ  เม่ือมาลงทะเบียนใหเขียนช่ือเลน เพราะ Facilitator จะ
เรียกช่ือตามปายช่ือ  เปนการสรางความสัมพันธ 

 การสรางแรงจูงใจ 
 การยกยองชมเชยใหรางวัล  เชน จัด CoP of the month  จะไดรางวัล 1,500 
บาท  ซ่ึงเปนแรงจูงใจใหคนมาใช Web มากขึ้น   ถึงแมเราจะรูวาเทคนิคการเขามาใน 
Web  บอย บางครั้งอาจจะเปนประโยชนตอ CoP ไมมากนักก็จําเปนตองให  เพราะถึง
อยางไรก็เปนการสรางกระแสใหคนหันมาสนใจไดอยางหน่ึง 

 ปญหา  CoP  ที่ตองระวัง   
  ข้ันตอนแรกในการทํา CoP  คือตองเลือกวาจะทําเรื่องอะไร  แลวเสนอ
ผูบริหารใหความเห็นชอบ  เคยมีปญหาคือ จะมีคนที่นําเครื่องมือของ CoP ไปเสนอเปน
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ผลงาน  ก็มาจัดตั้ง CoP  แลวมีคนมาทักทวงวาบุคคลกลุมน้ีมาตั้ง CoP ไมได เพราะไมใช
งานที่เขาทํา  คือกรณีการใหเคมีบําบัดทางหลอดเลือด  ทางกลุมแรกที่ทําไดมาจดทะเบียน 
นําเผยแพรข้ึนเว็บไซต  โดยอางวาเปนการทําเพราะสนใจ   

 เปนไปตามหลักวาเปนเร่ืองที่สนใจ เปนเร่ืองความรูที่อยากจะทํา เพราะกฎ 
ระเบียบของศิริราชบัญญัติไววา  ถาสนใจก็ทํา Cop ไดไมจําเปนตองหัวหนาสั่ง  เพราะ
องคกรแหงการเรียนรูเปดกวางไว   แตสุดทายมาถูกทักทวงเพราะอีกกลุมเห็นวาความรูที่
เผยแพรออกไป เปนของกลุมคนที่ไมไดปฏิบัติจริง  ทําเพราะจะไปขอทุนจากภายนอกแลว
มาเสนอผลงาน   ถาทําแบบนี้จะทําใหผูที่ปฏิบัติอยูจริงเสียหาย   เพราะทําอยางหน่ึง  แต
ที่เผยแพรออกไปเปนอีกอยางหน่ึง   
  หลังจากมีการทักทวง  จึงแกไขตอมาวา  CoP ไมใชจะต้ังโดยอิสระ เพียงผาน
หัวหนายังไมพอ เพราะหากมีการทักทวงจะตองถูกยุบ   

 ประโยชนจาก  CoP  ได  Tacit Knowledge   
 จากการจัดกลุม CoP   ใหเขาเลาสูกันฟง  บางคนบอกวาเปนสิ่งที่มหัศจรรย

จริงๆ  ไดรูอะไรที่ลึกกวาเดิมที่เราไมเคยรู   ได Tacit Knowledge  ที่ไมนาเช่ือวาจะได 
เชน จะจัดทาแบบไหนใหคนปวยไดหายปวย  ซ่ึงทฤษฎีคือจัดใหคนไขอยูในทาที่เหมาะสม
ที่สุด  แตไมมีรายละเอียดวาหากคนไขบวมมาก   จะใหนอนทาไหน    เม่ือมีคนมาเลา
ประสบการณที่เคยทํา  คนที่ฟงก็จะเห็นจริงตาม และเอาไปทําตาม  จะเห็นวาเปนส่ิงที่ไมมี
ในเอกสาร   

 ตัวอยาง   คนไขแขนบวมทั้ง 2 ขาง หายใจไมได นอนราบก็ไมไดเพราะอึดอัด 
ซ่ึงทฤษฎีบอกวาทาที่ดีใหจัดหัวสูงจะทําใหคนไขหายใจสะดวก   แตเม่ือมาทํา  ไมวาจะทํา
ใหหัวสูงอยางไรคนไขก็ยังหายใจไมสะดวกอยูดี   มีนองคนหน่ึงบอกวาควรนําเอา 
overhead  มาไวที่โตะขางเตียง เอาหมอนวางทับ ใหคนไขนอนครอมลักษณะนี้ จะเปนทา
ที่สบายที่สุด  (น่ีคือตัวอยางของ Tacit Knowledge ที่ไดมาจากการปฏิบัติ)   โดยสรุป  
CoP ของกลุมน้ีคือ ตองขวนขวายหาวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับนํามาปฏิบัติตอคนไข  แม
ทฤษฎีจะบอกหามทํา แตทางปฏิบัติเขาบอกวามันชวยได   
 7.  Mentoring System  คือระบบพ่ีเลี้ยง  หนวยงานตางๆ มีระบบน้ีอยูแลว
คือการปฐมนิเทศ  แตตองทําใหเปนระบบมากขึ้น  ไมใชเพียงพูดใหผูมาใหมฟงตามสิ่งที่ได
ทํา แลวก็จบ  แตตองใหเขาเขียนออกมาเชิงเลาเรื่องจะไดนําไปเก็บไวอยางเปนระบบ  
ดังน้ัน หากมีผูมาใหมเพ่ิมเติมก็ไมจําเปนตองคิดอีก แตใหนําความรูเดิมเหลานั้นมาเพิ่มมูลคา
ดวยการเพิ่มเติมส่ิงที่สําคัญลงไปอีก  เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปนอยู 
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  8.  Job Rotation   คือการหมุนเวียนงานในลักษณะตางๆ     
  9.  Knowledge  Forum    คือการจัดประชุมเพ่ือใหโอกาสคนในหนวยงาน
ตางๆ ไดมาแสดงผลงานของตัวเอง  ใหคนอื่นๆ ไดมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ ของหนวยงาน ส่ิง
ที่ทําไดดี 
  10. Peer Assist   คือวิธีเพ่ือนชวยเพื่อน   เพ่ือนที่ทําดีอยูแลว  เม่ือทราบวา
เขาอยูที่ไหน ใหเชิญเขามาชวยสอนเรา    

 การบรรยายในวันน้ีถือเปนเทคนิค Peer Assist  เหมือนกัน คือ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) มองวาศิริราชประสบความสําเร็จในเร่ือง KM อยูในระดับ
หน่ึง  จึงไดเชิญมาเลาประสบการณให สป.มท. ฟง ซ่ึงตอไปศิริราชอาจจะเชิญ  สป.มท. 
ไปเลาใหฟงบาง   

Tacit Knowledge   

 Tacit Knowledge  คืออะไร จะจัดการอยางไร 

  ใหลองสังเกตวา เม่ือเวลาทํางานเราไดเปดคูมือทํางานดวยหรือเปลา  หรือ
มาถึงที่ทํางานตองรีบคนหาเอกสารคูมือกอนทํางานบางไหม  คําตอบคือ ไมใช  แตเม่ือ
คุณทํางานไปแลว ผิด หัวหนาจะมาบอกวาตองทําแบบนี้  แลวคุณคิดตอไปวาทําไมไม
บอกเสียแตแรก  ซ่ึงหัวหนาไมรูวาตนเองรู   ตอเม่ือมีเหตุการณเกิดขึ้นแลว  หัวหนาจึงรูวา
ตองทําแบบนั้นแบบน้ี   เพราะลักษณะเชนน้ีมันเปนทักษะ  เปนประสบการณที่อยูในหัว  
ซ่ึงบอกไมไดวาตัวเองรู   การแลกเปลี่ยนความรูแบบนี้จึงยากเทาๆ  กับการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมของคน  เพราะโดยมากวัฒนธรรมของคนจะไมปลอยความรูออกไปจากตัว ดวย
เกรงวาตนเองจะไมเดน  จะไมมีใครมาหาเพื่อใหคุณชวย   

  ฉะน้ัน ตองคิดกระบวนการวาทําอยางไรใหวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกิดขึ้นในองคกร  โดยคนที่รูแลวก็แบงปนใหคนอื่น  ซ่ึงเปนส่ิงที่ทาทายมาก  เพราะคน
หน่ึงทํางานจนถึงครบอายุ 60 ป ยอมมี Tacit Knowledge ในตัวเขาเยอะมาก   จะตอง
คนหาและรักษา  Tacit  Knowledge น้ันไวใหได เพ่ือไมใหความรูสูญเปลาและเพิ่ม
สินทรัพยใหแกองคกร 

  เทคนิคการจัดการ Tacit Knowledge  ที่ดีที่สุดคือการสรางความสัมพันธ  เม่ือ
ความสัมพันธที่ดีตอกัน  ก็จะอยากพูดใหกันฟง  ยิ่งพูดก็จะไดเรียนรูรวมกัน  น่ันคือเกลียว
ความรูในการคนหา Tacit Knowledge   

 วิธีถายเทจัดเก็บ   Tacit Knowledge     
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  วิธีที่หน่ึง   ใชกระบวนการ  Socialization  คือจัดใหคนมาเจอกัน  มา
แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ในลักษณะการพบปะที่เปนธรรมชาติ   เชน การพักในชวง Coffee 
break   แลวพยายามตั้งประเด็น  ใหมีการคุยกันในเรื่องใดเรื่องหน่ึง    หรือในลักษณะงาน
กลุม ชุมชน ก็ใหจับชุมชนท่ีทํางานคลายๆ กันมาเจอกัน  แลวพูดคุยกันในประเด็นหรือ
เปาหมายเดียวกัน 
  วิธีที่สอง  สราง Website  ใหมี Web blog  ที่สามารถพูดคุยกันผาน IT   หรือ
การใช  VDO Conference   เปนตน 

 วิธีเหลานี้  จะชวยใหมีการสงผาน  Tacit Knowledge  จากคนหนึ่งไปยังอีกคน
หน่ึงได  หลักคือตองทําใหเปนระบบมีหลักวิชาการ  คือมีคนคอยจับประเด็น เก็บเน้ือหา  
มี Facilitator  คอยดึงความรูของคนออกมา  การสอบถามดึงความรูออกมา  อาจจะยาก
ตอนเร่ิม  ใหทําโดยไมตองคํานึงวาจะทําไดไมดีเทาคนอื่น  เม่ือทําบอยๆ จะเกิดความ
ชํานาญ 

 แปลง  Tacit Knowledge  ใหเปน Explicit Knowledge 

  เม่ือได Tacit Knowledge   มาแลว  ตองนํามาจัดทําใหเปนสินทรัพยองคกรใน
รูปแบบเอกสาร หรือส่ือตางๆ ที่จับตองได   แตความรูที่ไดในข้ันตอนนี้ ยังไมไดรับการ
ยอมรับจากองคกร  เพราะเปนความรูจากคนเพียงกลุมเดียวเทานั้น  ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับทั่วทั้งองคกร  ตองมีผูมาคอยประสานความรู (Combine)  โดยไปเอาความรูจาก
ขางนอกมาประสาน เพ่ือตรวจดูวาความรูน้ันใชไดหรือยัง  

  ตัวอยาง   CoP  ของศิริราช  จะมีกลุมที่ทําแผลใหคนไข ซ่ึงอุจจาระออกทาง
ชองทอง เขามาแลกเปลี่ยนความรูกัน พบวาแตละ ward ทําแผลโดยใชนํ้ายาคนละแบบกัน  
แตผลที่ได  คนไขหายเหมือนกัน  ไมมีตัวช้ีวัดวาแบบไหนหายดี  ความรูของเขาไดมาจาก
ประสบการณ  ไมมีแหลงอางอิง  เขาก็ไปหาความรูจากภายนอก  จากทฤษฎี  จาก
นักวิชาการ  เอามาเสริมเพ่ิมเติม  โดยไปคนหาจากเว็บไซตที่เช่ือถือไดแลวมาบอกตอกัน   
ทุกคนก็จะรูสึกมั่นใจวา เปนความรูที่คอนขางแมนยํา  มากกวาจะใชความรูสึกวัดอยางเดิม   

  เม่ือเตรียมความรูไวพรอมสําหรับใหนําไปใช   และเม่ือมีคนนําไปใชแลว  กลับ
เขามาแลกเปลี่ยนอีก โดยนําความรูใหมๆ ที่แสวงหาได  มาเผยแพร  จะทําใหความรูหมุน
เปนเกลียวข้ึนสูงไปเร่ือยๆ    

 ในข้ันตอนจัดการความรู  การจัดใหคนมาเจอกันบอยข้ึน  รวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรูและจัดเก็บไปเร่ือยๆ  จะทําใหองคกรนั้นมีการเพิ่มพูนความรูยิ่งๆ ข้ึน 
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KM  ชวยพัฒนาคุณภาพงาน 

  ตองเขาใจประเด็น  KM  กอนวา  สนับสนุนงานไดอยางไร  ถาองคกรวิเคราะห
วางานขัดของในเรื่องใด  เชน อุปกรณไมเพียงพอ  ระเบียบไมเอื้ออํานวย  ก็ตองไป
ปรับปรุงแกไขเรื่องเหลานี้กอน  ซ่ึงเม่ือทําแลวตัวช้ีวัดจะสูงอยูในระดับหน่ึง   แลว KM จะ
เขามาเสริมใหงานสําเร็จได  โดยจะเขามาตอยอด เชน ไปหา Best Practice  ใหคนได
เรียนรู  แลวกระจายตอไปเร่ือยๆ   

 KM  จะตองเปนหนวยหน่ึงที่อยูในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ  ฉะน้ัน ในสวนของ
การจัดการความรู จึงเปนสวนหน่ึงของหนวยงานพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู    

 บางองคกรให KM อยูในศูนยคอมพิวเตอร เพราะเห็นวาคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือสําคัญของ KM    บางองคกรมองวาเสนทางการจัดการความรูตองเกี่ยวของกับ
การพัฒนาคน ก็จะยกไปอยูในหนวยงานทรัพยากรมนุษย (Human Resource : HR )   
แตที่ศิริราช มองวาเปนเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพ 

หนวยงานจัดการความรู  มี 3 สวน 

 งานจัดการความรู  แบงหนาที่ไดเปน 3  หนวยงาน  คือ 
1) หนวยที่ทําหนาที่ Facilitator  คือ เขาไปแทรกซึม จับคนมาเชื่อมโยง  จัด

เทคนิคใหเขา  เชน ถาเขาทําเรื่องใด  จะไปออกแบบใหเขาวาควรใชเครื่องมืออะไร หนวย  
KM  ตองทํางานเชิงรุกดวย  คือมองวาหนวยงานไหนจําเปนตองมีการจัด KM   แลวเขา
ไปแทรก   
  ขอเนนเร่ืองบทบาทคณะกรรมการจัดการความรู  ซ่ึงจะเปนกลุมที่ให
ความรูเร่ืองแนวความคิดของ KM   เร่ืองเครื่องมือตางๆ  และอํานวยความสะดวก โดยเขา
ไปชวยสอนในเทคนิคตางๆ  เชน การจัดใหชุมชนมาเจอกันควรใชหองใด  เบิก
งบประมาณไดอยางไร  ขออาหารวางไดอยางไร  รวมท้ังติดตามดูวามีปญหาอุปสรรคอะไร  
จะไดเขาไปชวยเหลือสนับสนุน เชน การใหรางวัล  การยกยอง   
 แกนกลางของกระบวนการจัดการความรู  จะรูดีที่สุดวาความรูอะไรที่
จําเปนตองใชตองมี ขณะน้ีมีหรือยัง   และคิดหากระบวนการวาจะสรางความรูไดอยางไร  
เครื่องมือแบบใดที่เหมาะสม  รวมทั้งทําประชาสัมพันธควบคูไปดวย   
 แกนนําตองวางแผนวางเปาหมาย วาจะใหบรรลุผลตองทําแบบใด  รวมทั้ง 
กําหนดองคความรู  การสรางองคความรู แลกเปลี่ยนความรู  จัดระบบผูเช่ียวชาญ  และ
สรางเครือขายการเรียนรู   (คนที่สรางและใชความรูคือผูปฏิบัติงาน  ดังน้ัน ตองพยายาม
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ใหเขาเขามารวมกิจกรรม เพ่ือใหเกิดการสรางและใชความรู)   แกนนําตองกระตุน  แลว
เชิดชูเขา  ไปดูวาใครทําอะไรที่ไดผลดีกวา  และใหเขาไปสอนกันและกัน 

2) หนวยจัดโครงสราง IT  เพ่ือเก็บความรูและกระตุนใหคนมาแลกเปลี่ยน
ความรู 

3)  หนวยสนับสนุนการจัดการความรู  ซ่ึงศิริราชจะไมบังคับ  คนที่มาคือ คนที่
สมัครใจ  “เรามีนโยบายวาสนับสนุนใหทําในเรื่องการจัดการความรู แตไมไดบังคับวาทุก
หนวยงานจะตองทํา”   เราจึงตองใชแรงจูงใจคอนขางมาก พยายามทําใหคนเห็นวา ถาทํา
แลวไดประโยชน เม่ือเวลาผานไป มีคนสนใจมากขึ้น มาขอใหไปพูดใหฟง ใหไปชวยวางแผน 

การสรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู   

  ตองพิจารณาวาควรจัดกันที่เวทีใด  ใหเขาเจอกันเม่ือใด  ใหผูสนใจไปลงนัด
ของตัวเขาเอง  เม่ือมีใครสนใจใหเขาโทรหาผูประสานงานเอง   การแลกเปลี่ยนจะเปน
แบบ  Face to Face  หรือแบบเสมือนจริง โดยใชเว็บไซตก็ได  

 การสรางระบบ IT ที่ดี   
 ตองรูวัตถุประสงคของการทํา   หลังจากนั้นเม่ือจัดเก็บความรูไดแลว  ตอง

จัดทําใหเปนหมวดหมู   และสรางเปนเวทีใหแลกเปลี่ยนกันได    
 ตัวอยาง  จัดใหมี Web board  สําหรับพูดคุย   หรือสรางเปน Web blog  

สําหรับพูดคุยในสิ่งที่สนใจในหัวขอเดียวกัน  สราง Link ไปยังเน้ือหาท่ีนาสนใจและเปน
ประโยชน   สราง e-mail ใหเช่ือมโยงไปถึงผูเช่ียวชาญได   หรือจัดใหมีการนํา   Best 
Practice มาเผยแพรไว    

 ระบบ IT  ของศิริราชมีทั้ง Internet  และ  Intranet  โดย Intranet จะเปนระบบ
ที่ใชเผยแพรเร่ือง KM  ภายในศิริราช  สะดวกตอหนวยงานที่จะเผยแพรไดโดยตรงและ
เขาถึงไดงาย   ตางจากระบบ Internet  ที่ใหบุคคลภายนอกมารวมในเวทีแลกเปลี่ยน
ความรูได  ไดจัดเวทีสําหรับ CoP ขนาด 30 Mb  

ภายในเว็บไซต  KM  จะมีผูเกี่ยวของ  3 กลุม  คือ  
(1) กลุมจัดการ เปน Management Team ซ่ึงเปนกระบวนการตรงกลาง  เปน

คนจัดการ จัดสรรหอง  คอยดูกฎระเบียบของเว็บไซต  
(2) กลุมผูใชงานทั่วไป  ใครก็ได บุคคลภายนอกก็ได  เขามาเพื่อจะดูวามี  

Best Practice อยูที่ไหน  มีความรูหรือ Content อะไรบางในขณะนี้  เร่ืองของการจัดการ 
มี Project อะไร มี Topic อะไร  
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(3)  กลุมของคนใชงานความรู   ซ่ึง Admin ของหนวยงานจะเขาไปเพิ่มเติม
สาระความรู  แมจะทําไดยังไมสวยงาม  แตใหเขาฝกจัดการดวยตนเอง   

สามคนสําคัญ 

  มีบางคําที่เอยถึงหากใครไดอานบทความที่ น.พ.วิจารณ พานิช พูดเรื่อง KM  
เชน  มีคุณเอื้อ  คุณอํานวย   คุณลิขิต    ขอใหเขาใจตรงกันวา เปนคําที่ใชเรียกกลุมคนที่
เขามาทําหนาที่ ในกระบวนการจัดการความรู   ซ่ึงจะอธิบายเพิ่มเติมพอสังเขป  ดังน้ี 
  - คุณเอื้อ  ยอมาจากเอื้อเฟอ คือคนที่จะสรางหรือสนับสนุนใหการจัดการ
ความรูดําเนินไปได ในที่น้ี คงหมายถึงผูบริหาร   ผูเช่ียวชาญ 
  - คุณอํานวย ยอมาจากอํานวยความสะดวก หรือในภาษาอังกฤษเรียก  
Facilitator  บางที่เรียกคุณ Fa  ทับศัพทไปเลยก็มี  จะเปนผูคอยประสานงาน เปน
ตัวกลางระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 
  - คุณลิขิต  คือคนจดบันทึกการเลาเรื่อง  บางเรียก textor  แตที่ศิริราชเรียกวา 
Historian   

ปจจัยที่จะทํา KM ใหสําเร็จ 

  อันดับแรกคือผูนํา  โดยเฉพาะผูบริหารตองใหความสนใจ  ศิริราชมีขอ
ไดเปรียบคือผูบริหารสูงสุดคือคณบดี  กําหนดเปนนโยบายวาใหดําเนินการในเรื่องการ
จัดการความรูแตไมบังคับ  ซ่ึงคณะผูจัดการความรูเห็นวา การใหผูบริหารทุกระดับรู
ข้ันตอนวิธีการจัดการความรูขององคกร เปนส่ิงสําคัญ  จึงไดผลักดันใหจัดการอบรม 1 วัน 
โดยเชิญ ผอ. รอง ผอ.  รองคณบดี  และหัวหนาภาควิชา  มานั่งอบรมพรอมกัน  มารวม
ฟงวา CoP ที่ทําแลวเปนอยางไร   เขาจะไดรูวาควรจะสนับสนุนอะไร  ถาหากไมรูอะไร
เลยแลวบอกใหผูบริหารทํา  เขาก็จะไมสนับสนุน   

  วัฒนธรรมองคกร เปนเร่ืองสําคัญไมแพกัน ที่ตองพยายามสรางใหคนรูสึกดี
กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู   ตองเชิญชวนโดยทําประชาสัมพันธ  ยกยองชมเชยเหมือน
เพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Assist) ที่ทํางานยอดเยี่ยมแลวมาเลาใหผูอื่นฟง เราตองสงเสริมเขา 
ใหรางวัลเขา หนวยงานที่ทํางานอยูปกติ  แลวพัฒนาไปเปนผลงานวิจัยได  ตองช่ืนชมเขา 
จัดรางวัลให  ยกยองชมเชยในเว็บไซต  แลวจัดเวทีใหเขาไดมาเลาใหกลุมอื่นๆ ที่กําลังจะ
เร่ิมทําบาง ไดรับฟง 
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ขอควรคํานึงในการจัดการความรู 

  การวัดผล  จะวัดจากงานประจําที่ทําอยู  วาเมื่อมี  KM  เขาไปแลวงานทําได
ดีข้ึนหรือไม  Output ของงานไดชวยลดระยะเวลา  แตคุณภาพไมนอยกวาเดิม  กิจกรรม
ตางๆ ที่เคยปฏิบัติอยูสําเร็จหรือไม  พฤติกรรมของคนมีความพึงพอใจมากขึ้นหรือไม   
(หากเมื่อไรที่รูสึกอึดอัดทรมานที่จะทํา ก็ไมจําเปนตองนํา  KM  เขามา)  และ  Outcome  
คือองคกรไดอะไร 

  คุมคาหรือไม  อยาลืมส่ิงที่ตองคํานึงคือเราลงทุนไปคุมคาหรือไม  ถา CoP ที่
ไดทํามาระยะหนึ่งแลวเห็นวาไมคุมคา  เพราะผลที่ไดเปนผลผลิตจาก CoP กลุมเดียว
เทานั้น  และคนของเราเสียเวลาไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมาก   ถาดูแลวไมคุมคา  
ใหดูกระบวนการวาดีหรือไม หากดีก็ตองหางานชิ้นใหญใหเขาทํา  หม่ันดูจํานวนคนที่เขา
มาอานหรือเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู  บางเรื่องแทบจะไมมีใครเขามาสนใจ 

บทสรุป     

  การจัดการความรู  หรือ KM  สุดทายตองดูที่ Outcome วาตัวโครงการที่เราทํา
บรรลุตามแผนที่วางไวหรือไม  หากบรรลุแลว  ไดใชทรัพยากรอยางคุมคาหรือไม  ในเรื่อง
เวลา คน เงิน  โดยเฉพาะคนที่ทํามีความพึงพอใจหรือไม   สวนที่เปน Output  คืองานที่
นํา KM ไปจับแลวงานดีข้ึนหรือไม   และสินทรัพยในองคกรมีเพ่ิมข้ึนหรือไม  ทั้ง Tacit 
Knowledge  ที่อยูในตัวคนมีการพัฒนาข้ึนหรือไม  ความเชี่ยวชาญทักษะในการทํางานดีข้ึน
หรือไม   (ซ่ึงอาจจะตองใชแบบสอบถามเขาชวย) และ Explicit  Knowledge  ซ่ึงเปน
ความรูที่จับตองไดมีเพ่ิมมากขึ้นหรือไม  
 
 
 

 
            
 
 



 
 
 
 
 
 

                    อมูลความรูเร่ือง อมูลความรูเร่ือง KKnnoowwlleeddggee    mmaannaaggeemmeenntt      

          เรียนรูเรียนรูจากประสบการณของ ปตทจากประสบการณของ ปตท..สผสผ.. 1 
 

สงวน ธีระกุล 
 

ความคิดเร่ืองการบริหารจัดการความรู  (Knowledge Management : KM)  

   คืออะไร 
  คือการพัฒนาโครงสรางการบริหาร กระบวนการทํางาน และองคกร ที่

จําเปนตองทํา  เพ่ือสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูกัน  ปรากฏผล 

   ประโยชนของ  Knowledge Management  

1. ลดคาใชจาย เพราะทําใหความสามารถในการวินิจฉัยตัดสินใจดีข้ึน และ 
ลดเวลาการคนหาขอมูลความรู 

2. คุณภาพงานสูงข้ึน เพราะมีการใชความรูที่ดีข้ึนตลอดเวลา และไมตอง
ทําสิ่งผิดพลาดซ้ําๆ ซากๆ  

                                                     
1

  นายสงวน  ธีระกุล   กลุมงานวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  แปลและเรียบเรียงจากเอกสาร   

“Lessons  Learn in  Creating  a  Learning organization  and  Knowledge Management  at  PTTEP”   
ของ Organization & Process Development  Department (PTTEP)  และจากคําบรรยายของคุณสุกัญญา  
วรรณเกษม  (ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาองคกร)   และคุณเบญจมาพร  บุญสิริยา    ใหแกคณะขาราชการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่  12  พ.ค.2548  ณ  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  ถนนวิภาวดีรังสิต  กทม. 

ขข  
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3. นวัตกรรมดีข้ึน เพราะทําใหทรัพยากรภูมิปญญาเปนอิสระจากงานประจํา
ปกติ  และการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความคิดกันมีมากขึ้น 

    ประเภทและแหลงความรูขององคกร 

 ความรูในองคกร ไดมาจาก 2  แหลงคือ  จากความรูที่อยูในตัวบุคคล  (tacit  
knowledge)   และจากความรูที่ปรากฏเปนรูปธรรม (explicit  knowledge)   

  ความรูในตัวบุคคล (tacit knowledge)  คือความรูความชํานาญที่บุคลากรมี  
ซ่ึงเกิดขึ้นจากประสบการณการทํางาน   เปนความรูที่จับตองไดยาก  และเปนเชิงคุณภาพ 
(qualitative) 

ความรูที่อยูในตัวคน ไดแก ความสามารถในการหยั่งรู (insights) ความรูสึก   
วัฒนธรรม  และคานิยม   อันไดจากประสบการณการทํางาน  เปนรูปแบบความรูที่สําคัญ
ที่สุดขององคกร แตทําใหปรากฏออกมาเปนระบบ/รูปธรรมไดยาก ส่ือสารแลกเปลี่ยนกัน
ไดยาก ขโมยและลอกเลียนแบบไดยาก  ถือเปนบอเกิดของความสามารถในการสรางสรรค 

ความรูที่ปรากฏ   ไดแกความรูที่มีการกําหนดไวเฉพาะเจาะจง อยางเปน
แบบแผนไวแลว  ซ่ึงจับตองไดงาย  และเปนเชิงปริมาณ (quantitative)  ความรูแบบน้ีมีทั้ง
แบบที่จัดเปนระบบไวแลว (structured  data) ในรูปฐานขอมูล ตารางขอมูล  และแบบที่ยัง
ไมไดจัดเปนระบบ (unstructured  data) เชน แผนเอกสาร ภาพ เสียง จดหมาย 

  ความรูที่ปรากฏ (explicit  knowledge)  - เอกสาร วัตถุ ตางๆ 

 เปนความรูที่ปรากฏ เห็นไดชัดเจน ในลักษณะรูปภาพ  เอกสาร  หุนจําลอง 
ฯลฯ ลาสมัยในเวลาอันสั้น คัดลอกและสงตอกันไดงาย จัดการและจัดเก็บดวยระบบ
อัตโนมัติได  แลกเปลี่ยน  เลียนแบบ และขโมยกันไดงาย 
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    ภาพสรุป  เห็นไดจากแผนภูมิตอไปน้ี 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   องคประกอบสําคัญของ  Knowledge Management  

 ดาน  People   ไดแก 
 ผูปฏิบัติงานที่ทรงความรู การสื่อสารและการฝกอบรม การรวมกลุมชํานาญการ

เฉพาะดาน  ระบบการประเมินและใหรางวัล   วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู 
 ดาน  Process   ไดแก 
 การสรางกลุมผูชํานาญการเฉพาะดาน   กระบวนการรวมมือชวยเหลือกัน   

มาตรฐานที่ใชรวมกัน   ระบบการจัดจําแนกชั้น/ชนิด (common  taxonomy)    การสํารวจ
และวิเคราะหความจําเปน ระบบการวัดและรายงาน   การบูรณาการขามหนวย   และวงจร
การแจงผลกลับ  (feedback  loop) 

 ดาน  Technology   ไดแก  
 การรวมมือชวยเหลือกัน การบริหารโครงการและขั้นตอนงาน แหลงพักเก็บ   

การจัดการเนื้อหาความรู การเรียนรู จุดเช่ือมตอ (portals) ระบบการคนหาความรู การ
จัดการเอกสาร   ระบบการแกไขปญหา 

ความรูขององคกร (enterprise knowledge) 

ความรูในตัวบคุคล  (tacit) 

จัดเปนระบบแลว ยังไมไดจัด เปนระบบ 

  ไดจากคนที่มีความรู 
  ตามแบบแผน เฉพาะดาน 
  ซ่ึงจับตองได 
   มีลักษณะเชิงปริมาณ

  ฐานขอมูล 
  Spreadsheets 

  เอกสาร  รูปภาพ 
  ส่ือเสียง  ส่ือภาพ  multimedia 
  e-Mail 

ความรูท่ีปรากฏ (explicit) 

 ไดจากคนทีรู่เทคนิควิธี (มทีักษะ ความชาํนาญ) 
  อันไดมาจากประสบการณปฏิบัติงานจริง 
  ซ่ึงจับตองไดยาก 
  มีลักษณะเชิงคุณภาพ 
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   โครงสรางของความรูในองคกร 

            Knowledge  Structure 
  ภายใน                              ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ที่มา : Cambridge Energy Research Associates. 

 วิธีพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความรูท่ีไดผล 

1. กําหนดและจัดกลุมบุคลากร  ออกเปน  กลุมสาขาความรู (discipline)  หรือ  
กลุมผูชํานาญเฉพาะดาน (communities of practice) 

2. แบงและแยกกิจกรรมของกลุมสาขาความรู  ออกจากกิจกรรมการปฏิบัติปกติ  
(line  management) 

3. มีองคกรที่มุงใชประโยชนใหมากที่สุดจากกลุมสาขาความรู  ข้ึนโดยเฉพาะ 
4. ความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรูได ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับ

ทองถิ่น 
5. ระบบการจูงใจใหมีการแลกเปลี่ยนเพ่ิมพูนความรูกัน 
6. ระบบการทํางานสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได 
7. ระบบขอมูลที่เช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตได 

• กลุมผูปฏิบตัิงานดานตางๆ 

• การคนหาผูสามารถปฏิบัตงิานไดดีเลิศ 

• การพัฒนากรอบงาน 

• การสรางสมความชํานาญของแตละบคุคล 

• ผูเชี่ยวชาญจากนอกองคกร 

• กลยุทธและทกัษะของหุนสวน 

• การพัฒนากรอบงาน 

• การใชงานรวมกัน

• กําหนดความสมัพันธและขอมูล 
เพื่อจัดเก็บ

Knowledge 
framework 

• มาตรฐาน 

• ศูนยขอมูล 

• Middleware

best 
practice 

• รวบรวม ซ้ือ จัดเก็บ และจัดการ

• จัดมาตรฐาน เพื่อใหใชงาน
รวมกันได 

information

data 
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กรณีศึกษา : การพฒันา (Learning Organization) LO  และ  KM  ของ ปตท.สผ.   

  จุดมุงหมาย   
                เพ่ือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร  จากการมุงปองกันแกตัว เม่ือประสบกับ
ปญหาหรือความผิดพลาด เปนการมุงสรางสรรคแทน (To  Drive  Organization  Change  
from  Defensive  to  Constructive  Culture) 

  ประวัติความเปนมา 

การนําความคิด LO และ  KM  มาใช  เกิดขึ้นเพราะความตองการของ ปตท.สผ.  
เอง  โดยมีการพัฒนางานดานนี้มาตามลําดับเวลา  คือ 

ป 1997  บริษัทไดเร่ิมรูจักแนวความคิดเรื่อง  Learning  Organization  และ 
Knowledge Management   

ป 1998  บริษัท เร่ิมเอาแนวคิดเรื่อง Learning  Organization   มาใชกับ
บุคลากรกลุมชวยงานนักบริหาร  และกลุมชวยเหลือทางเทคนิค    

ป 1999  มีที่ปรึกษาดาน Learning  Organization คนไทย เขามารวมทํางาน
กับกลุมพัฒนาบุคคล 

ป 2000  มีทีม  the  Learning  Circle  จาก Cambridge   สหรัฐอเมริกา เขา
มาเปนที่ปรึกษา ชวยเหลือโดยการกระตุนความสนใจดาน Learning Organization    และ
แนะแนวทางการนําความคิดนี้มาใชใน  ปตท.สผ. 

  LO  และ  KM   เกี่ยวของหรือตางกันอยางไร 
ควรดําเนินการดาน Learning Organization กอน  Knowledge Management   

เพราะ Learning  Organization  จะทําใหเห็นประโยชนของการรวมมือกัน (sharing)   
โดยเร่ิมจากรวมมือแลกเปลี่ยนความรูกัน สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถาเปน  
Learning Organization แลว จะทําใหทกุคนเขาใจตรงกันวาอนาคตจะไปเปนอะไร ความรูสึก
แขงกันระหวางบุคคลจะลดลง และหนัไปมุงที่ประโยชนสูงสุดขององคกรแทน แตละคนจะ
มองเห็นวาถาองคกรประสบความสําเร็จ  ทุกคนก็จะไดประโยชนดวย      

 ดังน้ัน  เม่ือเกิดขอผิดพลาดขึ้น   แทนที่แตละคนจะคิดวาเปนความผิด  และ
ตองมีคนรับผิดชอบ ตางคนก็มุงจะ “แกตัว” (defend)   เพ่ือไมตองเปนคนที่ตองรับผิดชอบ     
ก็จะเปลี่ยนเปนชวยกัน “แกไข”   แทน   
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น่ันคือ To drive  organization change  from  defensive  to  constructive  
culture     

LO   จะชวยสนับสนุนการบริหารจัดการความรู  (KM)  ไดหลายวิธี คือ 
*  ทําใหบุคลากรยึดถือวิสัยทัศนเดียวกัน  การแขงขันกันเองจึงลดลง และ

ยอมรับการรวมใชและแลกเปลี่ยนความรูกันมากขึ้น 
* การเรียนรูที่สําคัญๆ มักเกิดขึ้นจากความผิดพลาดลมเหลว การปฏิบัติไม

เปนไปอยางที่คาดหวังไว ในวัฒนธรรมของ LO จะมีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจาก
ความลมเหลวเหลานี้ 

   อะไรคือ องคกรแหงการเรียนรู  (Learning  Organization) 
 องคกรแหงการเรียนรู (LO)  หมายถึงองคกรที่มีการพัฒนาขีดความสามารถ

เพ่ือใหประสบผลสําเร็จที่ตองการจริงๆ   อยูตลอดเวลา 
 อีกนัยหน่ึงคือ  กลุมคน หรือองคกร ที่นําความตื่นตัวและขีดความสามารถที่มี

รวมกัน เอามาใชสรางสรรคผลสําเร็จใหสูงข้ึนๆ  อยูตลอดเวลา 

   วัฒนธรรมองคกร ที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู (Learning  Environment) 
  เปดใจรับ (Openness) 
  ยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน (mutual respect) 
  ยอมผูกพันรวมดวย (commitment) 
  มีวิสัยทัศนรวมกัน  (shared vision) 
  สนับสนุนการเสี่ยงภัย (safe to take risk) 
  ไมมีจอมเผด็จการ (no dictators) 
  ไมเห็นดวย ก็ไมเปนไร (OK to disagree) 
  พรอมรับฟง (being listened to) 

  ความรูสึกนึกคิดที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรู 

  ขณะน้ีฉันอยูในสถานะสบายดีแลว (I am  my  position) -ไมจําเปนตอง
ทําอะไรอีก 

 ปญหายังอยูอีกไกล  (the  enemy  is  out  there)  - เอาไววันหลังก็ได 
 สรางภาพก็พอ (The  illusion  of  taking  charge) - แสดงทาเหมือนจะ

จริงจัง  แตความจริง ไม 
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 คอยแกไขไปตามเหตุการณก็ได  (Fixation  on  events)    
 ไมรูรอนรูหนาวตอปญหาที่กําลังเกิดขึ้น  (Parable  of  the  boiling  

frog) 
 ยึดติดวาประสบการณในอดีตจะนํามาใชไดเสมอ (The delusion of  learning 

from  experience) 
 เปนเร่ืองเฉพาะของผูบริหาร (The  myth  of  the  management  team)    

- เราไมเกี่ยว 

  แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู ของปเตอร เซงเก  (the  five disciplines) 
 

5. Systems  Thinking 
เรา  หัดคิดนอกกรอบ และพิจารณาระบบตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพ่ือหาวิธีแกปญหา 
ของระบบ 

1.  Team  Learning 
             เรา  เรียนรูไปดวยกัน เพ่ือมุงสูวิสัยทัศน

เดียวกัน 

4. Personal  Mastery 
* ฉัน เปดเผยทัศนคติและวิสัยทัศนของ
ตัวเองอยางชัดเจน 
* ฉัน  ตัดสินใจพัฒนาทักษะที่จําเปนตอง
ใชเพ่ือใหวิสัยทัศนของฉันปรากฏผล 

             2.   Shared  Vision 
        เรา  ผสานวิสัยทัศนสวนตัวของเรา 
เขากับวิสัยทัศนในอนาคต ที่มีรวมกัน 

                                                                        3. Mental  Models 
ฉัน  เรียนรูการวิเคราะหแนวความคิด (mental models and  assumptions)  ของตัวเอง   
รูจักหัดเปดความคิด   ควบคุมผลกระทบจากความคิดนั้น   และยอมใหคนอื่นมีสวนกําหนด 
ความคิดนั้นดวย.  เพ่ือให เราไดมีแนวความคิด (shared mental  models) รวมกัน 

 
  ความสําเร็จหลายประการที่การเรียนรูในองคกรทําใหเกิดข้ึนได 

   ยุติการทําเรื่องผิดพลาดแบบเดิมซํ้าๆ ซากๆ  
   เรียนรูไดเร็วข้ึน 
   ชวยสรางวิสัยทัศนรวม และพลังของทีม 
   สรางความเขาใจที่ตรงกันกับบุคลากรในทีม และกับผูสนับสนุน (suppliers) 

5

2 4

3

1
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   ทําใหมองเห็นและเขาใจ ( mental  models) ส่ิงตางๆ ในองคกร ที่จะชวย
ให ตอบสนองหรือปรับเปลี่ยนความตองการของลูกคาได    

  เขาใจความซับซอนของระบบ ทําใหสามารถรักษาสมดุลระหวางคุณภาพ   
การทํากําไร  เทคโนโลยี  การตลาด  และการแขงขัน  

   พัฒนาความสามารถเฉพาะตัวเพื่อใหเปนผูเช่ียวชาญในสายงาน  และเปน
ผูนําในหนวยงานได  

  ขีดสมรรถนะการเรียนรูที่เปนแกนหลักขององคกร 

ความมุงมั่นกระตือรือรน (aspiration) 

  วิสัยทัศนและความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัว 

  วิสัยทัศนรวม 

การจัดการความซับซอน 

  การคิดอยางเปนระบบ (Systems  
Thinking) 

                              การสนทนาโตตอบ  (Reflective  Conversation) 

  รูปแบบความคิด (Mental  Models) 
  การสนทนา (Dialogue) 
  การเรียนรูของทีม (Team  Learning) 

 
ขีดสมรรถนะการเรียนรูทั้ง  3  ประการดังกลาว  มีแนวทางการพัฒนาได ดังน้ี 

การพัฒนาทีมแหงการเรียนรูและรูปแบบความคิด (Team  Learning  &  Mental  Models) 

วัตถุประสงค : 

  เพ่ือตรวจสอบรูปแบบความคดิของเราเอง 
  เพ่ือลดหรือกําจัดความเชื่อถือและความเขาใจที่ผิด  เม่ือเราตองไปติดตอ

เกี่ยวของกับคนอื่น 
เครื่องมือ :  

  ช่ังใจใหดี กอนพูดกอนทํา (The  Left  Hand  Column) 
  ไลเหตุเรียงผล  พิจารณาเปนข้ันเปนตอน ไมดวนสรุป  (The  Ladder  of  

Inference) 
  คิดพิจารณาใหรอบดาน  (The  Advocacy  and  Inquiry  Protocols) 
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  ฝกพูดฝกฟง  (Dialogue) 
  รวมมืออยางกระตือรือรน  (Reflective  Partnering) 

ผลลัพธที่คาดหวัง  (Expected  Outcomes)  : 

   เขาใจรูปแบบความคิดของเราไดชัดเจน 
 ใชรูปแบบความคิดเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูของทีม เพ่ือสรางเสริมความ
ซ่ือตรง ความเปดเผย  และการสนทนาที่จริงจังในการแลกเปลี่ยนความเห็น 
ความเชื่อ กับคนอื่น  เพ่ือใหไดทราบวาคนอื่นคิดอยางไร เพราะเหตุผลใด 

การพัฒนาวิธีคิดอยางเปนระบบ (Systems  Thinking) 

วัตถุประสงค  : 

  เพ่ือเรียนรูการนําวิธีคิดอยางเปนระบบ มาใชศึกษาความสัมพันธที่ซับซอน 
และคนหาวาสวนใดที่มีพลังในการผลักดันมากที่สุด  

เครื่องมือ  : 

  ใชเทคนิค  Systems  Mapping 
  ใชวงจร feedback ในระบบงาน (Feedback loops)  เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

มากขึ้น หรือรักษาระดับเดิม 
  ใชตนแบบ  (Archetypes)  ที่เปนปญหา เชน 

    -   การติดยึดที่ทําใหลมเหลว (Fixes  that  Fail)-  ขอจํากัดการเติบโต 
(Limits  to  Growth) 
    -   การผลักภาระ  (Shifting  the  Burden)    -   ปญหาที่เกิดบอย 
(Tragedy  of  the  Commons) 

ผลลัพธที่คาดหวัง : 

  เกิดความเขาใจวา  systems  maps  ชวยใหเราสรางรูปแบบความคิด  
(Mental  Models)  ที่ดีกวาไดอยางไร 

  ทําใหเขาใจโครงสรางของระบบและตนแบบปญหาของเรา  

การพัฒนาวิสัยทัศนรวมและความสามารถพิเศษเฉพาะตัว(Shared Vision  and  Personal  
Mastery) 
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วัตถุประสงค  : 
  เพ่ือเรียนรูความสัมพันธระหวางวิสัยทัศน (vision)   การคิดอยางเปนระบบ 

(system thinking)  และรูปแบบความคิด (mental models) 
  เพ่ือปรับวิสัยทัศนขององคกรกับของบุคคล ใหสอดคลองกัน 
  เพ่ือกําหนดแผนดําเนินการใหวิสัยทัศนขององคกรปรากฏผล 

เครื่องมือ  : 
  Reflective  conversation 
  Systems  Thinking 
  การแปรวิสัยทัศนในหลายมิติ  (Vision  Deployment  Matrix - VDM) 

ผลลัพธที่คาดหวัง  : 
  มีการปฏิบัติเพ่ือใหวิสัยทัศนขององคกรปรากฏผล 
 มีการพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของบุคลากร     ทําใหพัฒนาไปเปน

ผูเช่ียวชาญในสายงาน และเปนผูนําหนวยไดตอไป  

  การเรยีนรูในองคกร ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  (Creating  a  
Competitive  Advantage  for  the  21st   Century  Through  Organizational  Learning) 
         เพ่ือเสริมสรางจุดแข็ง/ความไดเปรียบ  ปตท.สผ  ไดดําเนินการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรู  โดยมีวิธีการ   (Methodology)  ดังน้ี   

(1) มีที่ปรึกษาจากนอกองคการ/ตางประเทศ   เขามาฝกอบรมและสอนแนะ
ใหแกบุคลากร  2  กลุม  คือ 

   กลุมผูนําของ ปตท.สผ.  (ระดับบริหารของ ปตท.สผ. ทั้งหมด)  รับการ 

ฝกอบรมแนะนํา เพ่ือ 
   -  เห็นและใหความสําคัญกับ  Learning  Organization  
  -  สรางความชัดเจนของวิสัยทัศน ผลลัพธที่ตองการ การวัดผล   และ
การใช  VDM (Vision  Deployment  Matrix) 
   -  จัดต้ังคณะทํางานกลุมยอย หาวิธีดําเนินการ/แกไขปญหา (close 
the gaps) 
   - ทบทวนประเด็นตางๆ (เร่ืองที่กําลังดําเนินการ และแผนดําเนินการ
ในปตอไป) 
   - ช้ีแจงใหเขาใจเครื่องมือวิธีการที่จะใช  และเร่ิมดําเนินโครงการ 
Reflective Partnering  
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    - นําวิธีคิดอยางเปนระบบ (Systems  Thinking)  มาใชกับวิสัยทัศน
ขององคกร 
 - ใช  VDM  กําหนดผลลัพธที่ตองการ 
 - กําหนดแผนปฏิบัติ และเคร่ืองมือที่ควรใช  (engine of success) 
 - วางแผนสงเสริม  LO  และทบทวน concept  เร่ืองประสิทธิผลของ
การบริหาร 

   กลุมผูนําแหงการเรียนรู เปนบุคลากรของ ปตท.สผ. ที่มีทักษะการ
ประสานสนับสนุน  สอนแนะ  ฝกอบรม  ฯลฯ   จํานวน  35  คน      

                  กลุมผูนําการเรียนรูจะรวมมือกับกลุมผูนําของ ปตท.สผ. (Leadership  
Group)  เพ่ือนําวิธีการและเครื่องมือ  OL  (Organizational Learning)  มาใชในองคกร  
โดยผูบริหารแตละคนในกลุมผูนํา  จะกําหนดใหมีผูเตือนใจ  (a  reflective partner)  เพ่ือ
ทําหนาที่ : 

-  คอยบอกเตือนผูบริหาร  เม่ือผูบริหารพูดและปฏิบัติในลักษณะที่ไม
สอดคลองกับแนวคิด LO   

- ใหขอเสนอ/แนะนําแกผูบริหาร  เพ่ือใหมีพฤติกรรมแบบ   “Master  
Mental  Model ll” 

- รวมกับผูบริหารในการสอนแนะความคิดและวิธีการของ  OL  ใหแก
บุคลากรในหนวย 

-  ชวยองคกรในการใชเครื่องมือและวิธีการของ  OL  ในการประชุม
ตามปกติ 

-  ใหความชวยเหลือดานการสอนและแนะนําแกกลุมเลขานุการของ
ผูบริหาร ตามที่รองขอ 

(2)  คณะทํางานพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู  ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของ ปตท.สผ. 
(In - house  Group)  ดําเนินการพัฒนาการเรียนรู (Learning  LAB)  ใหแกทุกหนวยงาน
ในองคกร    สงเสริมกิจกรรม  LO   และกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกรดาน
การเรียนรู (Organizational Learning) 

 

 



สําสํา  

  
  
  
  
  
  

                              นักงานปลดักระทรวงมหาดไทยกับนักงานปลดักระทรวงมหาดไทยกับ  

การจัดการการจัดการความรูความรู  

 
ณิทฐา  แสวงทอง 1 

  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุวา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมี
ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดใหการ
จัดการความรู  เปนตัวช้ีวัดหนึ่งในการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มา
ต้ังแตปงบประมาณ  2549   

ประสบการณและขอคิด จากการจัดการความรู 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

⊗   การเตรียม และเร่ิมดําเนินงานในเบื้องตน 

 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบใหสถาบันดํารงราชานุภาพ โดยกลุม
งานวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดการความรู  จึงไดดําเนินการ
ตามแนวคิดของการบริหารจัดการความรู  และตามขั้นตอนที่สถาบันเพิ่มผลผลิต และ
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ดังน้ี 

                                                           
1 กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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(1) เดือนสิงหาคม 2548 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที่ 
371/2548 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 แตงต้ัง “ผูบริหารดานการจัดการองคความรู (Chief 
Knowledge Officer : CKO) ในกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” 
ข้ึน ทําหนาที่สนับสนุนและผลักดันใหการจัดการองคความรูในกระทรวงมหาดไทย และ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม  
 (2) สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมใหความรูแก
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเรื่องการจัดการความรู หนวยงานละ 2 คน 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู และเตรียมความพรอม
ในการประเมินองคกรดวยตนเอง 
 (3) กลุมงานวิจัยและพัฒนา ศึกษาทําความเขาใจในแนวคิดเรื่องน้ี  โดยได
พิจารณาแนวทางดําเนินการ  และวางแผนดําเนินงานตอไป 
 (4)  สป.มท. จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นในการบริหารจัดการความรู
ของ สป.มท. จากขาราชการ จํานวน 700 คน  

(5)  เดือนธันวาคม 2548 สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดแจงคูมือฯ แนวทางดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดการความรู พ.ศ. 2549   
ใหสวนราชการดําเนินการตอไป สรุปดังน้ี 

⊗   การจัดทําแผนตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 (1) “จัดต้ังคณะทํางาน” โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งที่ 
9/2549 ลงวันที่ 10 มกราคม 2549 แตงต้ัง “คณะทํางานบริหารจัดการความรู และที่ปรึกษา” 
ข้ึน ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ประกอบดวย ที่ปรึกษาดานการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ เปนประธาน ผูอํานวยการสํานัก/กองที่เกี่ยวของ เปนคณะทํางานฯ  

คณะทํางานฯ  มีหนาที่จัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป (พ.ศ. 2548 – 2551) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนสํานัก/ศูนย/กอง ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู   และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนฯ 

(2) สถาบันดํารงราชานุภาพ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหความรูเร่ืองการ
จัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ แกผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานัก/ศูนย/กองใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยได
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เชิญคุณวราพร แสงสมพร หัวหนางานจัดการความรู ฝายพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทย
ศาสตร ศิริราชพยาบาล มาเปนวิทยากร  เม่ือวันที่  11  มกราคม  2549   

ในการนี้ ไดสรุปเน้ือหาการบรรยายดังกลาว จัดทําเปน ”เอกสารความรู สดร.” 
เผยแพรใหขาราชการไดศึกษา รวมทั้งนําเอกสารความรูดังกลาวลงเผยแพรในเว็บไซตของ
สถาบันดํารงราชานุภาพ (http://www.stabundamrong.go.th) ดวย 

 (3) ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู โดยสถาบันดํารงราชานุภาพ ได
เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาประชุมปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดขอบเขต เปาหมาย KM และ
ดําเนินการตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด พรอมกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
ในแตละกิจกรรม แลวนําเสนอคณะทํางานบริหารจัดการความรูและที่ปรึกษา พิจารณาให
ความเห็นชอบ 

⊗ การดําเนินการตามแผน 

  ภายหลังจากการสงแผนการจัดการความรูให ก.พ.ร. แลว ทีมงานฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ และผูที่เกี่ยวของรวมประชุมเพื่อมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม
รวมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงาน   การติดตาม  และการรายงานผลการดําเนินงาน  เชน  
(1)  การสํารวจหาองคความรูที่จําเปนตอองคกร/ขาราชการตองการไดรับการอบรม  (2)  สราง 
Webpage เร่ือง KM  ในเว็บไซต http://www.stabundamrong.go.th หรือ http://km.moi.go.th  
(3) รวบรวมความรูเปนหมวดหมูและจัดทําเปนฐานขอมูลความรูเผยแพรในเว็บไซต  (4) จัดให
มีการบรรยาย และการฝกอบรม   (5) เผยแพรความรูเร่ือง Competency โดยจัดทําวารสาร  
เอกสารความรู   จัดบอรดนิทรรศการ  และมุมหนังสือ    (6) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ฯลฯ 

⊗ กิจกรรม KM ที่นาสนใจของ สป.มท. 

  กลุมงานวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  ซ่ึงเปนแกนหลัก (core unit) 
ในการบริหารจัดการความรูของ สป.มท.  มองเห็นวา  จุดมุงหมายในระยะยาว  ของการจัดการ
ความรูก็คือการเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของ สป.มท. มีคุณสมบัติเปน  
knowledge worker    พรอมๆ กับที่องคกร (คือ สป.มท.)  มีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู  
(Learning organization)  มากขึ้น   

วิธีการที่จะไปสูจุดมุงหมายดังกลาว ตองทําทั้งในดานการพัฒนาคน  และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองคกร 
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การพัฒนาคน มีหลายวิธี  ในอดีตวิธีที่ใชเปนหลักคือ  การฝกอบรม  ซ่ึงเปนการ
จัดใหขาราชการ/เจาหนาที่เขามาอยูในโครงการ มาอยูในหองเรียน  แตในปจจุบัน  สป.มท. ได
นําวิธี “การบริหารจัดการความรู”  มาเปนเครื่องมืออีกประการหนึ่งในการพัฒนาคน  โดย
มองเห็นวา  ในอนาคต วิธีการพัฒนาโดยการฝกอบรม นาจะลดความสําคัญลง  และการพัฒนา
โดยการบริหารจัดการความรู  นาจะมีความสําคัญมากขึ้น   ดังน้ัน  การบริหารจัดการความรู
ในขณะนี้  ของ สป.มท.  จึงพยายามพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของการบริหารจัดการความรูใน
หลายๆ ประการ  เพ่ือใหเปนฐานสําหรับการพัฒนาบุคลากรในองคกร ในวิถีทางของการ
บริหารจัดการความรูตอไปในอนาคต  เชน การพัฒนาหองสมุดใหเปน  E-library  การพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือบริหารจัดการความรูของ สป.มท  (www.stabundamrong.go.th)   การพัฒนา
ระบบ E-learning  (ทั้งระบบบริหารจัดการ - learning management system   และเนื้อหา
ความรู - contents)   การพัฒนา E-book    พรอมๆ กับการใหขอมูลและจูงใจบุคลากรในสังกัด  
ใหโนมเอียงถายเทการหาความรูจากระบบกระดาษ (วารสาร  เอกสารความรู)  ไปสูระบบ 
digital (คือเว็บไซต  CD-Rom,  E-book)  ใหมากขึ้น  โดย Copy  ความรูที่เผยแพรในกระดาษ  
ใสไวในเว็บไซตควบคูไปดวยทุกเรื่อง   พรอมกับการเชิญชวนและประชาสัมพันธใหเขาไป
คนหาและใชขอมูลความรูจากเว็บไซตดังกลาว 

สําหรับการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ  เทาที่ดําเนินการอยูอยางจริงจังในขณะนี้  
คือการสอดแทรกจิตวิญญาณของวัฒนธรรมองคการแบบใหม ไวในกิจกรรมตางๆ ของการ
จัดการความรูอยูแลว  เชน การจัดสัปดาหหองสมุด  การใหรางวัลจูงใจผูใชบริการและให
ขอเสนอแนะแกหองสมุด  การใหรางวัลผูรวมกิจกรรม  Cop  ในเว็บไซต  เปนตน  ซ่ึงคาดวา
ตองใชเวลาและวิธีการที่เปนธรรมชาติอีกมากพอสมควร  จึงจะเกิดผลใหเห็นไดในอนาคต 

⊗ ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงานที่ผานมา 

1. การจัดการความรู เปนเร่ืองใหม ขาราชการจํานวนมากยังมิไดตระหนักใน
ความสําคัญและความจําเปนของดําเนินงานดานนี้ และไมไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ความรูอยางเต็มที่จริงจัง  สถาบันดํารงราชานุภาพจึงตองดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
กระตุนใหขาราชการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรู 

2. รูปแบบแผนการจัดการความรู (แบบฟอรม) ที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด มี
ความซับซอน สับสน เขาใจยาก ตองใชเวลาและความพยายามในการทําความเขาใจและ
เผยแพรความคิด    

3. ข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด มีลักษณะบังคับตายตัวและเรงเวลามากเกินไป  ไมเอื้อตอการพัฒนาการจัดการ
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ความรูใหเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ  ซ่ึงอาจสงผลใหการบริหารจัดการความรู มีอยูจริง
เฉพาะในกระดาษเทานั้น 

4. วัฒนธรรมการทํางานของขาราชการบางสวนยังคุนเคยกับการตัดสินใจ
โดยใชความรูสึกนึกคิดของตนเปนหลัก   และขาราชการจํานวนไมนอยยึดถือวาความเห็น
ของผูบังคับบัญชาเปน “คําสั่ง”  ที่ตองทําตาม    จึง “หยุดคิด”  ไมจําเปนตองใชความคิด  
ไมจําเปนตองพิจารณาเหตุผลขอมูลใดๆ   ในวัฒนธรรมการทํางานแบบนี้  จึงไมเห็น
ความสําคัญของขอมูลและความรูใดๆ   ในบางกรณี ก็อาจกลายเปนการหาและใชขอมูล
เพ่ือสนับสนุนความเห็น  หรือการตัดสินใจ ที่มีไวกอนแลว  มากกวาจะเปนการหาและใช
ขอมูลเพื่อพิจารณาหาขอสรุป/ความเห็นที่ดีที่สุด  ก็ได  

⊗   ขอสังเกต : 

 การดําเนินงานเรื่องน้ีเกี่ยวของกับทุกคนในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
การจัดการความรูอยูในระยะเริ่มตน จึงตองอาศัยความรวมมือและการมีสวนรวมเปนอยาง
สูงจากทุกหนวย  แตเทาที่ผานมาพบวาเจาหนาที่/ผูแทนสํานัก/ศูนย/กอง บางหนวยไมได
เขารวมดําเนินการอยางตอเน่ืองและจริงจังเทาที่ควร ซ่ึงอาจเนื่องมาจากมีภารกิจมาก  
รวมทั้งมีปญหาในการทําความเขาใจ และไมตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองน้ี  

 การจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ ตองเริ่มตนจากการที่คนในองคกรมีความรู
ความเขาใจ มีการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงมิใชเร่ืองที่สามารถทําได
งายๆ  ดวยการสั่งการหรือบังคับใหเกิดขึ้นภายในวันสองวัน   แตจะตองใชวิธีสรางเสริม
วัฒนธรรมองคกร  ใหเปนองคกรที่ตองใชขอมูลและความรูเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน  
เชน การวินิจฉัยตัดสินใจทุกครั้ง  ผูบริหารและผูตัดสินใจตองเรียกหาขอมูล ขอเท็จจริง 
ความรู  มาประกอบการพิจารณา  (ไมใชการใชความรูสึกหรือความคิดเห็นสวนตัวแต
อยางเดียว)    จนเกิดเปนธรรมเนียมปฏิบัติ เปนวัฒนธรรมที่มีอยูเปนประจําในชีวิตการ
ทํางานแตละวัน   จากนั้น  จึงจะเกิดการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูกัน  จนเกิดเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) ไดในที่สุด    
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            บเคลื่อน           บเคลื่อน KKMM  อยางไรใหเปนจริงอยางไรใหเปนจริง  
 

              โสพิศ  หมัดปองตัว1 
         
 การดําเนินการดานการบรหิารจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.รง.) เริ่มดําเนินการเม่ือป พ.ศ.2547 โดยเริ่มตนจากการ
กําหนดแผนปฏิบัติการบริหารความรูในองคกรของ สป.รง. เพ่ือใชในปงบประมาณ พ.ศ.2548 โดย
เรียกแผนปฏบิัติการดังกลาววา “Matrix การบริหารจัดการความรูในองคกร สป.รง.” จาก Matrix 
ดังกลาวนําไปสูการดําเนินการจัดการความรูในรูปของ “โครงการบรหิารจัดการความรูในองคกร 
สป.รง. ระยะที่ 1 (Knowledge Management System Phase 1) เริ่มดําเนินการเมื่อวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2548 

กาวแรกของการเดินทาง 

 ถึงแมวาจะมีความพยายามในการดําเนินการใหเปนรูปธรรมในรูปของโครงการ แตการ
ดําเนินการในเบื้องตนยังคงขาดทิศทางและความชัดเจน หนวยงานที่รับผิดชอบในเบื้องตน คือ 
กลุมงานพัฒนาองคกรและระบบงาน (กลุมงาน พ.อ.) สํานักบริหารกลาง สป.รง. ซึ่งเปนหนวยงาน
ท่ีดูแลดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.รง. กลุมงาน พ.อ. ไดคัดเลือกทีมงานบุกเบิก
โครงการ โดยคัดเลือกจากบุคลากรในกลุมงานที่มีความมุงมั่น ตื่นตัว พรอมเรียนรู และทํางานหนัก 
เพ่ือสรรคสรางงานใหมในองคกร ทีมงานที่ไดมีช่ือวา “KM Team”  

 KM Team ไดพยายามหาความรูจากแหลงตางๆ เพ่ือใหมั่นใจวาทิศทางการดําเนินการ
ดานการจัดการความรูของ สป.รง. มีความถูกตอง ชัดเจน และสามารถดําเนินการอยางตอเน่ืองใน
อนาคตไดอยางมีแบบแผนตามหลักวิชาการ จากการหารือแหลงความรูทางวิชาการตางๆ ทําให

                                                   
1 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

ขัขั  
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ทีมงานตัดสินใจเลือกที่จะมีทีมท่ีปรึกษา โดยการวาจางทีมที่ปรกึษาจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทีมงานและทีมท่ีปรึกษารวมกันกําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินการบริหาร
จัดการความรูในองคกร โดยมีจุดหมายปลายทาง (Goal) วา สป.รง. จะตองเปนองคกรเอ้ือการ
เรียนรู (Learning Organization : LO) 
 ในท่ีสุด สป.รง. ก็ไดรูปแบบของการบริหารจัดการความรูเปนของตนเอง โดยใชช่ือวา 
“MOL KM Model” (Ministry of Labour’s KM Model) ซึ่งจะเปนทิศทางในการบริหารจัดการ
ความรู เพ่ือไปสูความเปนองคกรเอื้อการเรียนรูของ สป.รง. (ปรากฏตามแผนภาพที่ 1) การ
ดําเนินการบริหารจัดการความรูของ สป.รง. เริ่มตนจากการจัดตั้งคณะทํางาน LO/KM อยางเปน
ทางการ ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกมากกวา KM Team ชุดบุกเบิก สมาชิกที่ไดมาจากการคัดสรรบุคลากร
ท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ KM Team แตมีความหลากหลาย (Cross-functional Team) จากทุก
สวนงานของ สป.รง. มารวมกันทํางานเพื่อเปาหมายเดียวกัน  

แผนภาพที่ 1 MOL KM Model ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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 นอกจากรูปแบบท่ีชัดเจน (MOL KM Model) แลว คณะทํางาน LO/ KM ยังไดทํางาน
รวมกันอยางเคียงบาเคียงไหลกับทีมท่ีปรึกษา กําหนดกิจกรรมที่แนนอนชัดเจนเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการความรู ไปสูความเปนองคกรเอื้อการเรียนรู โดยไดทําการออกแบบขอบเขตของ
กิจกรรม (Road Map) ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ภายใตโครงการบริหารจัดการความรูในองคกร 
สป.รง. เปนระยะๆ  ซ่ึงระยะท่ี 1 เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2548  ระยะท่ี 2 ดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 หลังจากนั้นจะเปนแผนการดําเนินการระยะกลาง-ยาว ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 2 
แผนภาพที่ 2 แสดงขอบเขตของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูในองคกรและการพัฒนา

องคกรเอื้อการเรียนรู (Learning Organization /Knowledge Management Road Map : 
LO/ KM  Road Map) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สิ่งสําคัญเรงดวนของการดําเนินการในระยะที่ 1 คือการปูพื้นฐานความรูความเขาใจ
ใหกับบุคลากรในองคกร ศึกษาหาความตองการ/ความพรอมของบุคลากรภายในองคกร วามี
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการความรูมากนอยเพียงใด และตองการจะพัฒนาองคกรของ
ตนเองไปในรูปแบบใด มีความพรอมหรือขอจํากัดใดที่จะชวยสนับสนุน หรืออาจเปนอุปสรรคตอ
การดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความรูภายในองคกร ซ่ึงแนนอนวาแตละองคกรจะมีขอจํากัด 
หรือความพรอมท่ีแตกตางกัน ดังน้ันรูปแบบ (KM Model) หรือ กิจกรรมตางๆ (LO/KM Road Map) 
ท่ีองคกรตองการ หรือมคีวามพรอมท่ีจะดําเนินการ ก็จะมีความแตกตางกันไปตามแตคุณลักษณะ 
และวัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ อาจกลาวโดยสรุปก็คือ ตองทําการวิเคราะหองคกร (SWOT 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ระยะที่ 1 (2548) ระยะที ่2 (2549) ระยะกลาง-ยาว 

การ 
บริหาร
จัดการ
องค
ความรู 

 
KM 

องคกร
เอ้ือการ
เรียนรู 

 
 
 

LO

-ศึกษาความตองการ/ความพรอม 

-พัฒนาคณะทํางาน 
-จัดทํารางแผนกลยุทธ 
-องคความรู CAI 3 วิชา 
-เว็บทาความรู  
-เสียงตามสาย 
-สัปดาห MOL’s KM 

 
- จัดทําแผนการจดัการความรู 
  ใหความรูเจาหนาที่ในสวน 
  ภูมิภาค 
- พัฒนาผูเชี่ยวชาญเนื้อหา 
- พัฒนาชองทางแลกเปลี่ยน/ 
   ถายโยงความรู 
- องคความรู CAI 4 วิชา 

 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- การพฒันาองคความรู 
- ศูนยการเรียนรู 
-เปนแมแบบสําหรบักรมอ่ืนๆ 
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Analysis) กอนน่ันเอง จากนั้นก็จะเปนการเริ่มกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากร และองคกรไป
ตามรูปแบบท่ีมุงหวังของแตละองคกร 

จังหวะกาวของกิจกรรมสูคลังความรู 

 หลังจากที่ไดรูปแบบ (KM Model) และขอบเขตกิจกรรม (LO/KM Road Map) ท่ี
ตองการดําเนินการแลว ก็มาถึงกิจกรรมที่ สป.รง. ตองดําเนินการตามระยะตางๆ ที่ไดกําหนดไว ใน
ระยะเริ่มตน (ปงบประมาณ 2548) เปนชวงท่ีจะมีผูบริหารระดบัสูงของกระทรวงแรงงานเกษียณอายุ
หลายทาน สิ่งที่คณะทํางาน LO/KM วิตกกังวลก็คือ องคความรูและประสบการณการทํางานที่ล้ําคา
ของผูบริหารระดับสูงผูผานเสนทางการเดินทางที่ยาวไกล จะสูญหายไปจากองคกรตามกาลเวลา
ของการครบวาระ ในเบ้ืองตนน้ีทีมที่ปรึกษาและคณะทํางาน LO/KM จึงไดรวมมือกันเรงจัดเก็บ
รวบรวมองคความรูท่ีเปน Tacit Knowledge ในตัวผูบริหารระดับสูงและผูเช่ียวชาญ ท้ังในอดีตและ
ปจจุบันของกระทรวงแรงงาน ใหเปน Explicit Knowledge โดยอาศัยขั้นตอนของการ 
จัดการความรู 5 ข้ันตอน ไดแก  

 1. กําหนดสิ่งที่ตองการเรยีนรู หรือตองการจัดเก็บ (Knowledge Identification) ดวย
การกําหนดวาความรูที่ สป.รง. ตองการคือ องคความรูและประสบการณอันล้ําคาของผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ทั้งในอดีต และปจจุบัน ซ่ึงเปน Tacit Knowledge 

 2. แสวงหาใหไดมาซึ่งความรู (Knowledge Acquisition) ดวยการจัดทําเคาโครง 
บทสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลในกรอบท่ีตองการจัดเก็บ 

 3. สรางความรู (Knowledge Creation) ดวยการเรียบเรียงบทสัมภาษณ และวิดีโอที่ได
จากการจัดเก็บในการสัมภาษณ ใหเปนระบบระเบียบ กอนท่ีจะสงไปผลิตเปนสื่อเพ่ือจัดเก็บอยาง
ถาวรตอไป 
 4. จัดเก็บและสืบคนความรู (Knowledge Storage & Retrieval) ในรูปของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หรอื CAI (Computer Assisted Instruction) ในรูปของ Interactive CD-
ROM ที่สามารถเขาศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลาที่ตองการ ในระยะที่ 1 มีการจัดเก็บ 
องคความรูจํานวน 3 วิชา 
 5. ถายโอนความรู และใชประโยชน (Knowledge Transfer & Utilization) เปนการ 
เผยแพรความรูผานสื่อในรูปแบบตางๆ หรืออาจกลาวไดวา เปนการแบงปนความรู และใชความรู
รวมกัน (Knowledge Sharing) ซึ่งนอกจากในรูปของ CD-ROM แลว ยังมีการถายโอน และใช
ประโยชนความรูในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ซ่ึงไดดําเนินการในระยะที่ 1 ดังน้ี 

• เผยแพร CAI ไปยังกลุมงานตางๆ รวมท้ังกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือใหขาราชการของ สป.รง. ไดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และกรมตางๆ สามารถใช CAI เปน
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูของกรม 
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• จัดใหมีเว็บทาความรู หรือ Web Portal คือการนําความรูท่ีไดมีการจัดเก็บ
รวบรวมจากผูบริหารระดบัสูงตามกลาวขางตน ข้ึน Web Site ของกระทรวงแรงงาน โดยทําการ 
จัดเก็บในรูปแบบของ Web Portal เพ่ือเปนชองทางใหผูท่ีสนใจสามารถเขาศึกษาเรียนรูไดอยาง
อิสระกวางขวางตลอดเวลา ไรขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี  

• จัดทํามุม KM เพ่ือเก็บรวบรวมความรูดานการบริหารจัดการความรูไวใหเปน
แหลงศึกษาสืบคนไดโดยงาย หรือเปน “คลังความรู” 

• จัดสัปดาหเปดตัวโครงการ ในช่ือ “KM Click on @ MOL” ซึ่งเปนการจัด 
กิจกรรมเปดตัวโครงการอยางเปนทางการ เพ่ือประกาศใหขาราชการ และเจาหนาที่ภายในกระทรวง
แรงงาน ไดรับทราบความเคลื่อนไหวตางๆ ของการบริหารจัดการความรูของ สป.รง. ตลอดจน
สามารถเขารวมกิจกรรมไดอยางทั่วถึง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการใหความรู และใหทดลองเขา
ใชงานจริงใน Web Portal รวมถึงการเขาทดสอบ Online ของผูท่ีไดเขาศึกษาหาความรูจาก CAI 
อันเปนผลของระบบการบริหารจัดการความรูที่ไดดําเนินการแลว การจัดนิทรรศการยังไดรับความ
สนใจจากโรงเรียน และหนวยงานใกลเคียงเขามาชมนิทรรศการ รวมตอบปญหาชิงรางวัล และรับ
ของที่ระลึกจากคณะทํางาน LO/ KM ดวย 

 ความรูท่ีไดมีการแลกเปลี่ยนอยางกวางขวางในระยะที่ 1 นําไปสูการพัฒนากิจกรรม 
การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ืองเพ่ิมเติมขึ้นในระยะที่ 2 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) ใน 
รูปแบบของกลุมกิจกรรม ดังนี้ 

• กลุม KM สัมพันธ ซ่ึงมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง 
ภายหลังจากการดําเนินการโครงการ ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นลง เพ่ือสรางความตอเน่ือง และความตื่นตัวในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูตลอดเวลา โดยจัดใหมีการพบปะกันทุกสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน สมาชิกในกลุม
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปน “คุณอํานวย” ในท่ีประชุม โดยมี “คุณลิขิต” เปนผูจับประเด็นแลกเปลี่ยน
ความรู และสรุปเน้ือหาการประชุม เพ่ือจัดเก็บไวท่ีมุม KM เปน “คลังความรู” ตอไป 

• กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) เปนผลที่พัฒนาขึ้นจากการ
บริหารจัดการความรูในระยะที่ 2 โดยมุงเนนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของผูที่เก่ียวของ 
(Stakeholders) ไดอยางนาพึงพอใจ ปจจุบันมีกลุมชุมชนนักปฏิบัติเกิดขึ้นอยางนอย 3 กลุม คือ กลุม
ชุมชนนักปฏิบัติดานแรงงานระหวางประเทศ กลุมชุมชนนักปฏิบัติดานการเรียนการสอนลลีาศ และกลุม
ชุมชนนักปฏิบัติดานการติดตามและประเมินผล เปนตน 
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• Chat Room เปนชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเพ่ิมเติมขึ้นใน Web Portal  เพ่ือเปด
โอกาสใหผูที่ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทางเลือกท่ีหลากหลาย และสามารถเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได
ทันทีทันใด แบบ Real Time  

 นอกเหนือจากกิจกรรมตางๆ ของ สป.รง. ที่เพ่ิมเติมข้ึนในการดําเนินงานในระยะที่ 2 
ดังกลาวขางตน ยังมีกิจกรรมสวนที่ดําเนินการเพ่ิมเติมตอเนื่องมาจากระยะที่ 1 เชน  

• การปรับปรุงขอมูล และการจัดตกแตงมุม KM ใหมีความนาสนใจทั้งในแงของ
ขอมูลที่มีการ Up Date ใหมีความทันสมัยกับสถานการณ และความตองการของผูเขามาใชบริการ 
ตลอดจนมีการตกแตงใหมีความโดดเดนสะดุดตานาสนใจ อีกท้ังมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหมีจํานวนผูเขาไปศึกษาเรียนรูดวยตนเอง มีความสนใจที่จะติดตามขาวสารจากมุม KM ได
ตลอดเวลาที่ตองการ 

• การจัดทํา CAI เพ่ิมเติมขึ้นจากระยะที่ 1 ซึ่งมีจํานวน 3 วิชา (ความรูเพ่ือปฏบิัติงาน
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร ความรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะศักยภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน และความรูเพ่ือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี) สําหรับระยะท่ี 2 มี
การจัดเก็บรวบรวมความรูในรูปของการจัดต้ังคณะทํางานที่มีความรูความชํานาญในองคความรูท่ี
ตองการจัดเก็บ ใหรวมกันจัดทําบทเรียนและหลักสูตรท่ีจําเปนตอการปฏิบติังาน บรรจุลงในแผน 
CD-ROM ในรูปของ CAI เพ่ิมเติมอีกจํานวน 4 วิชาคือ ความรูเชิงนโยบายและยุทธศาสตร  ความรู
ดานกฎหมายและภารกิจหนาท่ีของกระทรวงแรงงาน การบริหารจัดการและการวิเคราะหขอมูล 
และความสามารถในการใช IT แจกจายใหกับขาราชการ เจาหนาที่ทุกคนของ สป.รง. ไดศึกษา
เรียนรูดวยตนเอง หลงัจากศึกษาจนเขาใจแลวสามารถเขาทําการทดสอบ Online จาก Web Portal 
ผูท่ีผานการทดสอบจะไดรับวุฒิบัตรสําเร็จหลักสูตรทางอเิล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถพิมพออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง และสามารถนําไปยื่นเปนหลักฐานเก็บไวในทะเบียนประวัติ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับในโอกาสตอไปได 

• การปรับปรุงชองทางการแลกเปล่ียนเรียนรู (Web Portal) ชองทางการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดรับการปรับปรงุพัฒนาใหมีความทันสมัยนาสนใจตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานไดอยางท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี
ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองของการทํางาน เชน ปญหาการทํางาน ขาวสารขอมูลใหมๆ ท่ี 
จําเปน ความรูและประสบการณจากการทํางานดานตางๆ ก็สามารถเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก 
Web Portal ไดตามปกติ สวนผูเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตองการจะแลกเปลี่ยนเรื่องอื่นๆ ท่ี
นอกเหนือจากเรื่องงาน เชน เรื่องการเสริมสรางบุคลิกภาพ เรือ่งของสุขภาพ เรื่องของการเลนกีฬา
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และการออกกําลังกาย เปนตน ก็สามารถเลอืกเขาใชงานในมุม “Coffee Break” ซ่ึงจัดไวใหผูเขาชม 
Web Portal สามารถเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูตามความสนใจไดอยางอิสระ 

 กิจกรรมการบริหารจัดการความรูในรูปแบบตางๆ กอใหเกิดเปนคลังความรูท่ีเช่ือมโยง
สนับสนุนกันอยางนาสนใจ ซึ่งสามารถสรุปใหเห็นเปนภาพไดตามแผนภาพที่ 3 ดังน้ี 

แผนภาพที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงของกิจกรรมสูคลังความรูของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
(สป.รง.) เพ่ือเปนองคกรเอ้ือการเรียนรูดานการบรหิารจัดการแรงงาน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
องคกรเอือ้การเรียนรู 

ดาน “การบริหารจัดการแรงงาน” 

CAI 
มุม KM 

KM 
สัมพันธ 

รวบรวมความรู และ
ประสบการณจากผูบริหาร

ระดับสูง และผูเชี่ยวชาญในการ 
ปฏิบัติงานทั้งในอดีต และ

ปจจุบัน ของกระทรวงแรงงาน 

จัดเก็บ และรวบรวมความรู
ตางๆ ไวเปน “คลังความรู” 

กลุมคนจากหนวยตางๆ  
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน 
เรียนรูรวมกัน อยางตอเน่ือง 

สม่ําเสมอ 

CoP 

กลุมคนที่มีความสนใจเรื่อง
เดียวกัน รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางเปนระบบและ
พัฒนาแนวทางที่ดีกวาเพ่ือ

การปฏิบตัิงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

KM Portal 

ชองทางเพ่ือการแลกเปล่ียน
เรียนรูอยางอสิระ และ 
กวางขวางไรขอจํากัด 
ดานเวลา และสถานที่ 

KM Click on@ MOL 

 
การเปดตัวโครงการเพื่อ 
เปดโอกาสใหทกุคนทราบ

ความเคล่ือนไหว และเขารวม
กิจกรรมไดอยางทั่วถึง 
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 สําหรบัการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูใน สป.รง. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ดําเนินการในรูปของ “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูในองคกร ระยะที่ 3 ของ สป.รง. 
ปงบประมาณ 2550” มีกิจกรรมตามเปาหมายทั้งสิ้น 7 กิจกรรม คือ 

 กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มทักษะการสรางองคความรูท่ีเกิดประโยชนตอ สป.รง. โดยอาศัย
วิธีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาการดําเนินกิจกรรม CoP ใหแกสมาชิกกลุม CoP ทั้ง
จากสํานัก จากกลุมงานตางๆ พรอมกับการพัฒนาทีมงาน หรอืคณะทํางาน LO/KM ไปพรอมกันดวย 
โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาบุคลากรดังกลาวใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรขององคกร จํานวน
ไมนอยกวา 50 คน ใน 4 องคความรูที่กําหนด คือ การประสานเครือขายภูมิภาค ความสามารถ 
ในการประสานและวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรูภารกิจ 
กฎหมาย และการบริการที่ดี ตลอดจนการประสานเครือขาย 
 กิจกรรมที่ 2 การสรางเสริมประสบการณดานการจัดการความรูใหแกเจาหนาท่ีของ สป. 
รง. ดวยการจัดใหมีการศึกษาดูงาน และถอดบทเรียน (Best Practices) จากหนวยงานภายนอก 
ซึ่งจะดําเนินการควบคูไปพรอมกับกิจกรรมที่ 1 ณ กองบิน 51 จังหวัดนครราชสีมา 
 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทําการกลั่นกรององคความรูทั้ง 4 องคความรู
ขางตน 
 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพเว็บทาความรู ระบบเว็บบล็อก (Web Blog) เพ่ือจัดทํา
แฟมภูมิปญญาของบุคลากรรายบุคคลของ สป.รง. รวมถึงการจัดอบรมใหความรูแกผูดูแลระบบ 
 กิจกรรมที่ 5 จัดทําสื่อการเรียนรู (e-Learning) ขององคความรูท้ัง 4 องคความรู ใน 
รูปแบบของ CAI แบบ Interactive CD-ROM 
 กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรม KM Day และมอบรางวัล KM จํานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน
ทําการ 
 กิจกรรมที่ 7 พัฒนา KM Center ของ สป.รง. ใหเปนรปูธรรม โดยใชพ้ืนท่ีบริเวณ ช้ัน 
5 ของ สป.รง. เปนท่ีทําการ 

กลไกขับเคลื่อนสําคญั 

 การดําเนินการดานการบริหารจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management : 
KM) ของ สป.รง. เดินทางมาไดจนถึงระยะที่ 3 เกิดจากความรวมมือของหนวยรบแนวหนา 2 สวน 
คือ คณะทํางาน LO/KM และทีมท่ีปรึกษาจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ทีมที่ปรึกษาจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนย่ิงกวาทีมท่ี
ปรึกษาทั่วไป คือใหทั้งการสนับสนุน ชวยเหลือ แนะนํา แกปญหา และใหกําลังใจ ตลอดจน 
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ประสบการณจากทีมท่ีปรึกษา และจากหนวยงานตางๆ เพ่ือใหคณะทํางาน LO/KM สามารถ 
ดําเนินงานไดอยางมีทิศทาง ประกอบกับการเรยีนรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ทําใหคณะทํางาน LO/KM ไดเรียนลัด เขาใจ เดินทางไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทีมท่ีปรึกษาที่
มีคุณูปการตอ สป.รง. อยางย่ิง จํานวน 3 ทาน คือ รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง,  ผศ.ดร.ประศักดิ์  
หอมสนิท, และอาจารยคุณากร  เพชรคง 

• คณะทํางาน LO/ KM จํานวนทั้งสิ้น 34 คน จากทุกหนวยงานในสังกัด สป.รง. ซึ่ง
ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในนามของคณะทํางาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผลท่ีไดจากการประเมิน
ศักยภาพองคกรของ สป.รง. คณะทํางาน LO/KM ไดรับการยอมรับวาเปนจุดแข็งท่ีสําคัญท่ีสุดของ
การดําเนินการบริหารจัดการความรูใน สป.รง. ซ่ึงถือวาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการความรูในองคกรใหมีประสิทธิภาพ และบรรลเุปาหมายอยางนาพอใจใน 2 ระยะท่ีผานมา 
นอกเหนือจากทีมงานที่เขมแข็ง (Strong LO/KM Team) แลว สิ่งสําคัญที่ทําใหการขับเคลื่อนมี
ประสิทธิภาพก็คือ คุณลักษณะของมนุษยสัมพันธที่ดี (Good Human Relationship) ท่ีสงผลใหการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกภาคสวนขององคกร ผลที่ไดรับไม
เพียงแตการไดรับความรวมมือเปนอยางดี สป.รง ยังไดคนพบ 1) ทรัพยากรบุคคลใหมๆ ท่ีมี
ศักยภาพ และสามารถสรางคุณประโยชนใหองคกร อันเน่ืองมาจากการทํากิจกรรมรวมกัน (New 
Human Resource) 2) เกิดการถายโอนของขาวสารขอมูลตางๆ ภายในองคกร (Flow of 
Information)   3) เกิดการกระชับความสัมพันธอยางไมเปนทางการ (Informal Relationship) ซึ่ง
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานทั้งงานประจําและงานโครงการพิเศษตางๆ 4)เกิดเครือขาย
ความรู (Knowledge Network) ท่ีเช่ือมโยงถายโอนแลกเปลี่ยนอยางกวางขวาง ท้ังกับหนวยงาน
ภายใน สป.รง. และหนวยงานภายนอกองคกร ซึ่งสามารถสรุปไดตามแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที่ 4 แสดงกลไกขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ในฐานะจุดแข็งของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

Strong LO/ KM Team    Good Human    
Relationship 

 
 
     1. New Human Resource 
     2. Flow of Information 
     3. Informal Relationship 
     4. Knowledge Network 
 

ปจจัยสูความสําเร็จ 

 จากประสบการณการดําเนินกิจกรรมการบรหิารจัดการความรูใน สป.รง. 2 ระยะท่ีผาน
มา ทําใหคณะทํางาน LO/KM ไดบทสรุปของปจจัยสูความสําเร็จ (Critical Success Factors : 
CSFs) ท่ีองคกรควรจะตองคํานึงถึงใน 2 ระดับ คือ ระดับบทบาทของผูบริหาร และระดับบทบาท
ของผูปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. ระดับบทบาทของผูบริหาร ผูบริหารในฐานะผูนําองคกร เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผล
ตอความสําเร็จ หรือลมเหลวในการบริหารจัดการความรูในองคกร ปจจัยสูความสําเร็จท่ีผูบริหาร 
พึงมี ประกอบดวย 

1.1 การเสริมสรางแรงจูงใจ (Motivation & Reinforcement) เชน การใหรางวัล การ
ใหขั้นพิเศษ หรือการใหโอกาสในการเลื่อนระดับท่ีสูงขึ้นแกคณะทํางาน LO/KM และ/หรือบุคลากร
อื่นๆ ท่ีถายทอดความรู และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง 
ท่ัวท้ังองคกร เปนสวนเสริมที่สําคัญตอการดําเนินการดานการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ 

1.2 การมอบอํานาจ (Empowerment) ในการบริหารและการตัดสินใจ เพ่ือให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมปีระสิทธภิาพ และสามารถสรางสรรคงานใหมๆ ไดดวยตนเอง ก็นับเปน
สวนสําคัญท่ีจะกอใหเกิดกิจกรรมใหมๆ  ขึ้นภายในองคกร และเสริมสรางบรรยากาศของเรยีนรูรวมกัน 

1.3 การสรางภาวะผูนํา (Leadership) ใหเกิดข้ึนท้ังในกลุมผูบริหาร และผูนําดาน
การจัดการความรูในองคกร เพ่ือเปนพลังผลักดันท่ีสําคัญในการดําเนินการดานการจัดการความรู
ในองคกร และการนําพาองคกรไปสูการเปนองคกรเอื้อการเรียนรูตามที่มุงหวัง 
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1.4 การปรับโครงสรางองคกร (Organization Structure) ใหเอ้ือตอการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เชน มีเวลาใหทํา
กิจกรรม KM 1 ช่ัวโมง/สัปดาห หรือการมีเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีหลากหลาย การมีเว็บทา
ความรู หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย เพ่ือขยายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับตางๆ เชน
electronic board ก็จะชวยสงเสริมใหการจัดการความรูในองคกรสําเร็จตามที่มุงหวังได 

1.5 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร (Cultural Change) ก็เปนสวนสําคัญอยางยิ่ง
ตอการปรับเปลี่ยนบุคลากรในองคกรใหไปสูทิศทางที่มุงหวัง เพราะวัฒนธรรมในองคกร คือ 
เบาหลอมบุคลากรขององคกรใหมีพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน (Norm) ที่องคกรตองการ การเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกรที่เปนผล จะสงผลตอการปรับตัวและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคกรไปใน
ทิศทางที่องคกรมุงหวังดวย 

1.6 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) นับเปนคุณสมบัติท่ีจําเปน
ของผูนํา และผูบริหารกลุมงาน สํานัก หรือองคกร โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ อยางรวดเร็ว องคกรที่มีผูนําท่ีมีความสามารถดานการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเทานั้นท่ีจะสามารถนําพาองคกรไปขางหนาไดอยางมั่นคง การจัดการความรูในองคกร
ก็นับเปนกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ทุกองคกรตองเผชิญ และองคกรก็ตองการผูนําท่ีมีความสามารถ
ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 2. ระดับบทบาทของผูปฏิบัติ ผูปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ มีสวนสําคัญตอการนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จที่มุงหวัง ปจจัยสูความสําเร็จในระดับของผูปฏิบัติ ประกอบดวย 
  2.1 เดินตามแผนการจัดการความรูในองคกร (Learning Organization /Knowledge 
Management Road Map : LO/KM Road Map) อยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดผลเชิงรปูธรรมที่เปนจริง
ตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการที่ตอเนื่อง และเพียงพอ 
  2.2 เชิญผูบริหารระดับสูง (Top Management) เขารวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง เพ่ือ
เปนแรงสงเสริม สนับสนุน และผลักดัน ใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง 
จริงจังมากขึ้น และเร็วขึ้น ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร เพื่อนําพาองคกรพัฒนา
ไปสูการเปนองคกรเอื้อการเรียนรูไดอยางยั่งยืนตอไป 
  2.3 สรางความรูสึกเปนเจาของรวมกัน (Senses of Belonging) เชน การสราง
ความรูสึกเปนเจาของโครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการความรูในองคกร สป.รง. จะชวยผลักดัน
ใหเกิดความรักในองคกร และพรอมท่ีจะอุทิศตน เพ่ือประโยชนสวนรวมขององคกรอยางแทจริง 
  2.4 เสริมสรางบรรยากาศของความรวมมือ (Cooperation) และความจําเปนท่ี
จะตองมุงม่ันยืนหยัดอดทน (Persistence) ของคณะทํางาน LO/KM และบุคลากรของ สป.รง. ใน



 

 

44 

 

การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรูในองคกร ตามแผนที่กําหนดไวอยางตอเน่ือง โดย
พยายามใหเห็นความสําคัญ และผลลัพธท่ีจะทําใหองคกรเขมแข็งอยางยั่งยืนในอนาคตไดดวยการ
ดําเนินการดานการจัดการความรูอยางตอเน่ืองจริงจัง โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับคานิยม และ
วัฒนธรรมขององคกรเปนสําคัญ 
  2.5 สรางความตื่นตัว (Alert) ที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองอยางสม่ําเสมอของ
บุคลากรของ สป.รง. ดวยการสรางความเขาใจใหบุคลากรทุกระดับ ทุกคน เห็นความจําเปน และ
ความสําคัญของการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่นๆ 
อยางกวางขวางในทุกชองทางที่เอื้ออาํนวยให เชน มุม KM, เว็บทาความรู, CAI เปนตน เพ่ือความ
อยูรอด ความมั่นคงของบุคลากร และความยั่งยืนขององคกรในอนาคต จากกระบวนการดานการ
จัดการความรูในองคกรไปสูการเปนองคกรเอื้อการเรียนรู 
  2.6 สงเสริมใหคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูในองคกร สป.รง. หรอื
ท่ีเรียกในการศึกษาครั้งน้ีวา “คณะทํางาน Lo/KM” ตระหนัก (Recognize) ถึงความสําคัญตอความ
รับผิดชอบในการดูแลเว็บทาความรู (Knowledge Portal) และตระหนักถึงความสําคัญของตนเองใน
ฐานะกลไกขับเคลื่อนองคกร เพ่ืออํานวยการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกบุคลากรขององคกร 
อยางกวางขวาง ภายใตกระบวนการจัดการความรู ไปสูการเปนองคกรเอื้อการเรียนรูท่ีย่ังยืน 
  2.7 การสรางการคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) และการสามารถถายทอด
ใหแกผูอื่นได นับเปนคุณลักษณะสําคัญท่ีชวยสงเสริมใหการจัดการความรูในองคกรมีประสิทธิภาพ 
และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดอยางกวางขวาง 
  2.8 การพัฒนาใหเกิดการคิดเชิงสรางสรรค (Innovative ideas) เปนสวนเสริมสราง
ท่ีสําคัญตอการพัฒนาการจัดการความรูภายในองคกร ดวยการคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําพาองคกรไปสูการเปนองคกรเอื้อการเรียนรูตามที่มุงหวัง 

ขอควรคํานึง 

 จากประสบการณการดําเนินการดานการบริหารจัดการความรูในองคกร  สป.รง. 
คณะทํางาน   LO/KM   คนพบวา  มีขอควรคํานึงท่ีควรใหความสําคัญในการดําเนินการดานการ
บริหารจัดการความรูในองคกร ดังนี้ 
 1. ไมมีรูปแบบ หรือกรอบแนวคิด (KM Model) ใดใชไดกับทุกองคกร การจะเลือกใช 
รูปแบบ หรือกรอบแนวคิดใดเปนหลักในการดําเนินการดานการจัดการความรูในองคกร ตอง
คํานึงถึงวัฒนธรรมขององคกร และความพรอมของบุคลากรภายในองคกรนั้นๆ  
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 2. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) สามารถทําได
หลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความสนใจ และความถนัดของสมาชิกกลุมชุมชนแตละกลุมเปนสําคัญ 
เงื่อนไขหลักท่ีใชไดกับทุกกลุมชุมชนนักปฏิบัติก็คือ 

• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวางระหวางสมาชิกผูเขารวมกิจกรรม 

• มีการจดบันทึก และจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ เพ่ืองายตอการสืบคน และ
การตอยอดความรูตอไป 

• อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส ในการชวยเผยแพร และถายโอนความรู ขอมูล ขาวสาร 
เพ่ือใหเกิดการกระจายตัวของความรูอยางรวดเร็ว กวางขวาง และทันตอเหตุการณ 

 3. การบริหารจัดการความรูไมใชภาระงานใหมท่ีเพิ่มเขามาในชีวิตงานประจําวันของ
เรา แตเปนการบรหิารจัดการความรู และประสบการณท่ีฝงอยูในตัวบุคลากรขององคกรทุกคนอยาง
เปนระบบเพื่อใหบุคลากรในตําแหนงหนาท่ีอื่นๆ สามารถกาวเขามาเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกันไดอยางกวางขวาง ตลอดจนมีการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบไวเปนทรัพยสิน 
(Knowledge Asset) ขององคกรอยางยั่งยืนตอไป 
 4. การดําเนินการดานการบริหารจัดการความรูในองคกร ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
ดวยความมุงม่ันจริงจัง (Persistent) จึงจะสามารถสงผลตอการตื่นตัวใหเกิดการเปลีย่นแปลงได
อยางแทจริง  
 5. การตอตานการเปลี่ยนแปลง อันเกิดจากแรงเสียดทาน เปนสิ่งที่คณะทํางาน LO/KM 
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เนื่องจากการดําเนินการบริหารจัดการความรูในองคกรราชการเปนเรื่องใหม 
ตองการความอดทน มุงมั่น จริงจังในการบริหารการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังตองแสวงหาการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนดวยกลวิธีตางๆ  
 6. สิ่งที่สามารถเขาใจไดงาย และไมซับซอน จะไดรับการยอมรับไดงาย และจาก
หลากหลายกลุมคนมากกวา  

 ถึงแมวา สป.รง. จะมีการกําหนดกรอบแนวคิดของการดําเนินการบริหารจัดการความรู 
(MOL KM Model) และขอบเขตของกิจกรรม (LO/KM Road Map) เปนเสนทางเดินไวอยางชัดเจน 
แตยังคงเปนเรื่องท่ีดูยุงยากซับซอนตอการทําความเขาใจ และเปนเรื่องใหมในวงการราชการ 
ดังนั้นกรอบแนวคิด และขอบเขตของกิจกรรม จึงเปนแนวทางที่ชัดเจนในหมูคณะทํางาน LO/KM 
สวนการสื่อสารทําความเขาใจกับบุคลากรอื่นๆ ขององคกร เพ่ือแสวงหาความรวมมือ ควรทําให
เกิดความรูสึกงายตอการทําความเขาใจ และการไปถึงเปาหมาย คณะทํางาน LO/KM จึงได
พยายามจัดทําแผนภาพจําลองกระบวนการบริหารจัดการองคความรู ที่งายตอการทําความเขาใจ 
ไมมีความซับซอน เพ่ือใหบุคลากรอื่นๆ สามารถทําความเขาใจไดในเบ้ืองตน ปรากฏตามแผนภาพ
ท่ี 5  
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แผนภาพที่ 5 แสดงแผนภาพจําลอง กระบวนการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 
Management : KM) สูการเปนองคกรเอื้อการเรยีนรู (Learning Organization : 
LO) ของ สป.รง. 

 
 โดยสรุป การบริหารจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) เพ่ือ 
นําพาองคกรไปสูการเปนองคกรเอื้อการเรียนรู (Learning Organization : LO) นั้น สามารถเรียนรู
จากประสบการณความสําเร็จและความลมเหลว (Best Practices) ขององคกรที่ไดดําเนินการมา
กอน แตการเลือกรูปแบบ ขอบเขตการดําเนินกิจกรรม และการบริหารจัดการความรู จําเปนจะตอง
สอดคลองกับวัฒนธรรม และบรรทัดฐานการดาํเนินชีวิตของบุคลากรของแตละองคกร การเลือก 
รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการความรูที่เหมาะสม การมีสวนรวมของบุคลากรภายในองคกร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางอิสระและกวางขวาง การสนับสนุนจากผูบริหารองคกร การจัดเก็บ ถายโอน 
และการใชประโยชนจากความรูโดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน จะชวยเก็บรักษาองคความรูไวเปนทรัพยสิน (Knowledge Asset) 
ใหบุคลากรในองคกรสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรจะมีความเจริญกาวหนา 
และจะสามารถเดินทางไปสูการเปนองคกรเอื้อการเรียนรูอยางยั่งยืนไดในท่ีสุด 

 

KM Process to LO

- Community of Practices
- Best Practices

Tacit 
Knowledge

Knowledge Sharing

Decision Support System
For Executive Level 

Learning 
Organization: LO

Explicit
Knowledge



 
 
 
 
 
 

            ลาเร่ืองโครงการ ลาเร่ืองโครงการ PPaatthhoo--OOttoopp  

““การจัดการความรูที่เนียนในเนื้องานการจัดการความรูที่เนียนในเนื้องาน””  
 

ชวดี  นพรัตน 1  
 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 

ภาควิชาพยาธิวิทยาเปนหนวยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  โครงสรางของภาควิชาประกอบดวยบุคลากรจํานวน 207 คน แบงการ
บริหารจัดการเปน 14 หนวยงาน  สายงานบังคับบัญชาเริ่มจากหัวหนาภาควิชา หัวหนา
หนวยงาน หัวหนางาน  จนถึงบุคลากรระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีจํานวนมากที่สุดถึง 168 คน 

ภารกิจหลักดานงานบริการ คือการใหบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทย   โดยมีเปาหมายวาจะนําหองปฏิบัติการผานการรับรองมาตรฐาน ISO 15189  ใน
ป 2549  เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายนั้น  จึงไดกําหนดเปาประสงควา หองปฏิบัติการตอง
ใหบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ 

ทุกคนคือ “คนสําคัญ” 

ผูเขียนปฏิบัติงานในตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ชํานาญการ 8 สังกัดหนวย
โลหิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
รับผิดชอบงานในตําแหนงหัวหนางานโลหิตวิทยา ภาระหนาที่หลักคือการควบคุมคุณภาพ

                                                 
1  คุณชวดี นพรัตน  เปนขาราชการ ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย ชํานาญการ 8 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เเ  
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การทดสอบทางหองปฏิบัติการ และการใหคําแนะนําปรึกษาทางดานเทคนิคทางหองปฏิบัติการ   
ลักษณะงานที่พวกเราทุกคนรวมกันรับผิดชอบอยู  ตองอาศัยการทํางานเปนทีมและมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง จึงจะชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น  ผูเขียนเช่ือม่ันเสมอ
มาวา  บุคลากรทุกคนมีความสําคัญ  ที่จะชวยกันขับเคลื่อนองคกรใหกาวหนาตอไปได  
การพัฒนาคนกับการพัฒนางานจึงตองทําควบคูไปพรอมๆ กัน      

โครงการพัฒนางาน Patho-Otop (พยาธิฯ หนึ่งทีมหนึ่งโครงการ) 

ชวงตนป 2548 หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา (รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส)  เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของบุคลากรระดับปฏบิัติการที่มีจํานวนมากที่สุดในภาควิชาวา จะเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภาควิชาใหบรรลเุปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมี
แนวคิดที่จะนําการจัดการความรูเขามาบูรณาการกับงานประจํา โดยมีเปาหมายเพื่อใหมี
การพัฒนาอยางตอเน่ือง (continuous quality improvement)   มุงเนนการพัฒนางานและ
พัฒนาคนในระดับปฏิบัติการเปนสําคัญ  

หัวหนาภาคฯ จึงไดริเริ่ม  จัดใหมีการประกวดโครงการพัฒนางานของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการ  โดยตั้งช่ือโครงการนี้วา พยาธิฯ หนึ่งทีมหนึ่งโครงการ (Pathology – 
One Team One Project : Patho-Otop)  มีผูรวมดําเนินการในครั้งแรกสี่ทานดวยกัน 
คือ หัวหนาภาควิชาฯ รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายพัฒนาบุคลากร (ผ.ศ.พญ.เสาวรัตน   
เอื้อเพ่ิมเกียรติ)  ผ.ศ.ดร.จํานงค  นพรัตน  และผูเขียน 

เราชวยกันกําหนดกรอบโครงการ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรระดับปฏิบัติการ
สมัครเขามาเปนทีม  ถายังไมมีไอเดียอะไรเลยก็ไมเปนไร แตเนนใหมีการรวมกลุม 3-5 คน  
ไมใหหัวหนากลุมงานเปนหัวหนาทีม แตใหไปทําหนาที่เปนพี่เลีย้งและที่ปรึกษา  เพราะ
เปนผูมีประสบการณในเน้ืองานนั้นๆ  โครงการนี้ใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6 เดือน  
โดยเริ่มตนประมาณเดือนมีนาคม และส้ินสุดลงเมื่อเดือนธันวาคม 2548 โดยมีเปาหมายวา
ภาควิชาฯ จะไดมีโครงการพัฒนางานที่มาจากเนื้องานจริงๆ และมีประโยชนตอองคกรได
หลายๆ โครงการ  

การที่ผูเขียนไดเขาไปมีสวนรวมดําเนินงานโครงการ Patho-Otop ซ่ึงมีหัวหนา
ภาควิชาทําหนาที่เปน “คุณเอือ้” รองหวัหนาภาควิชาฝายพัฒนาบุคลากร (ผศ.พญ.เสาวรัตน 
เอื้อเพ่ิมเกียรติ) และ ผศ.ดร.จํานงค นพรัตน รับบทบาทเปน “คุณอํานวย” สวนผูเขียนก็มี
หนาที่กระตุน สงเสริม ชักชวน ใหบุคลากรในภาควิชาหันมาสนใจ และมีความสมัครใจที่จะ
สรางโครงการพัฒนางานใหมากๆ นับเปนโอกาสที่ดีของผูเขียนที่ไดเรียนรูเทคนิคตางๆ 
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จาก “คุณอํานวย” ทั้งสองอยางมากมาย ผูเขียนเรียนรูวา การที่จะใหคนเขามารวมใน
โครงการไมใชเรื่องงาย อาจารยเสาวรตันตองใชวิธีรุก  แบบครั้งแลวครั้งเลาโดยไมทอถอย 
ใชวิธีเชิญชวน  เช้ือเชิญแกมบังคับ   จนในที่สุดแทบไมนาเช่ือวา เราจะไดรับความรวมมือ
จากบุคลากรในภาควิชาเปนจํานวนมาก มีทีมสมัครเขารวมโครงการถึง 24 ทีม  

 เริ่มตนโครงการ ไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ
ไดมีความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน   และฝกวิเคราะหปญหาจากหนางานพรอมกับหา
แนวทางแกไข  ส่ิงที่ไดเห็นจากการจัดอบรมครั้งน้ันคือ  มีการระดมสมองของทีมงาน และ
การแสดงความคิดเห็นของ “คุณกิจ” อยางอิสระ และสรางสรรคอยางมากมาย  ทุกคนรูสึกวา
ตัวเองมีคุณคา  มีความสามารถ และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรได 

ในชวงของการดําเนินโครงการ   ก็จัดใหมีการนําเสนอรางโครงการ   ซ่ึงผูนํา
เสนอตองจัดเตรียมทั้งเอกสารและสไลดเพ่ือการนําเสนอดวยตนเอง   ทุกคนลวนเปน
นักพัฒนามือใหม ที่บางคนไมเคยแมแตจะพูดในที่สาธารณะมากอน แตเรากลับพบวา  
ทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะนําเสนอผลงาน และสนใจที่จะเขารับฟงการเสนอผลงาน
ของกลุมอื่นๆ   ดิฉันไดเรียนรูอีกเชนกันวา ความสําเร็จในการกระตุนให “คุณกิจ” มีความ
กระตือรือรนที่จะนําเสนองาน เกิดขึ้นไดเพราะการอํานวยเวทีของอาจารยจํานงค ที่ชวย
สรางบรรยากาศในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  ใหมีทั้งสาระ ความสนุกสนาน และความอบอุน    
เปนกันเอง  จนสามารถดึงพลังแหงความพรอมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูออกมาจากตัวคุณกิจ
ได 

 อีกกําลังสําคัญที่มีสวนชวยผลักดันใหแตละโครงการสามารถดําเนินงานสําเร็จ
ตามเปาหมายได  ก็คือพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาโครงการ แตละทีมก็มีวิธีการทํางานที่แตกตาง
กัน พ่ีเลี้ยงจึงตองเรียนรูเทคนิคในการทํางานของแตละทีมไปพรอมๆ กันดวย   การที่ 
พ่ีเลี้ยงจะชวยอํานวยการใหโครงการสําเร็จไดในแตละโครงการไมใชเรื่องงายๆ   โดย
ธรรมชาติของทุกคนยอมมีความคิด วิธีการคิด วิธีการพูด และวิธีการยอมรับ ไมเหมือนกัน 
ตองทําความเขาใจธรรมชาติของเขาใหมากๆ    ตองมีการใหคําแนะนําตลอดเวลา   คอย
ติดตามงาน และกระตุนใหทุกคนรูสึกสนุกกับการทํางานที่เพ่ิมข้ึน และจุดประกาย
เปาหมายสูงสุดไวรวมกันวา ผลสําเร็จของงานจะตองชวยใหงานในภาพรวมของ
หนวยงานพัฒนายิ่งๆ ข้ึน  โดยมีผูไดรับประโยชนอยางแนนอนก็คือผูปวยที่มารับ
บริการ     

เคร่ืองมือสื่อสารที่ทรงพลัง 
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กลางป 2548 ผูเขียนก็ไดรูจักกับเครื่องมือส่ือสารอันทรงพลัง  www.Gotoknow.org    
หัวหนาภาควิชาฯ ไดสรางชุมชน SmartPath ข้ึน  (www.Gotoknow.org/smartpath) และ
แนะนําใหดิฉันเขามาชวยกันเขียนบันทึกเลาเรื่องราวการดําเนินงานของโครงการ   ดิฉัน
เขียนบันทึกเพื่อบอกเลาเรื่องราวประสบการณตนเอง  และประสบการณผูอื่นที่เราไดเห็น 
ไดยิน หรือไดสัมผัส  และแทรกแนวคิดตางๆ ในการทํางานทางหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอยอดความรูไดอยางสม่ําเสมอ การเขียนบันทึกใน Gotoknow.org 
อยางตอเน่ือง ทําให “คุณกิจ” ทุกคนมีความภูมิใจมากที่เรื่องราวของเขามคุีณคา และมี
ประโยชนตอผูอื่นไดอีกดวย นอกจากนี้เรื่องราวของพวกเราก็ยังถูกมองเห็นโดยผูอื่นที่เขา
มาอานบล็อกอีกดวย   

ไมนาเช่ือวาการเขียนบันทึกจะมีพลังมหาศาล มากเพียงพอที่จะชวยใหการ
ดําเนนิงานในดานตางๆ ขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางเห็นเปนรูปธรรม โครงการ Patho-
Otop เปนที่รูจักกันขยายวงกวางออกไป   ในบริบทของ “การจัดการความรูที่เนียนใน
เน้ืองาน”    

ผลสําเร็จของโครงการ Patho-Otop 

 ทายที่สุดโครงการ Patho-Otop ก็ประสบความสําเร็จ   มีโครงการพัฒนางาน
ดีๆ เกิดขึ้นมากมาย และไดรับรางวัลแหงความสําเร็จกันไปถวนหนา  ภาควิชาฯ ไดจัดให
มีการสัมมนาเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนางาน โดยทาน ศ.นพ.วิจารณ  พาณิช 
ใหเกียรติมาบรรยายเรื่องแนวคิดในการจัดการความรู   และน่ันเปนจุดเริ่มตนของการจุด
ประกายใหทุกคนไดเขาใจเรื่องราวของการจัดการความรูอยางแทจริง  ทาน ศ.นพ.วิจารณ  
พาณิช  ยังไดวิเคราะหจุดเดนของโครงการ Patho-Otop ไวดวยประโยคสั้นๆ วา “เปน
โครงการพัฒนางานที่นํา KM เขามาใชขับเคลื่อน โดยไมพูดคําวา KM แมแตคํา
เดียว” 

 แตส่ิงที่มีคุณคามากกวานั้นก็คือ โครงการนี้ไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
เห็นไดอยางชัดเจน  ทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงาน  มีทักษะในการ ฟง  คิด  พูด และ
เขียนไดมากขึ้น   และมองเห็นความสําคัญของงานตัวเอง   และทุกคนก็เปนกําลังสําคัญใน
การสรางงานพัฒนาไดตอไปอยางตอเน่ือง ซ่ึงประโยชนสูงสุดก็คือการพัฒนาองคกรนั่นเอง 

เปาหมายของการจัดการความรู คือการพัฒนาคนและพัฒนางาน  
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หลังการดําเนินงาน Patho-Otop1 เสร็จส้ินลง  ก็จัดใหมีโครงการเฟส 2 
ตอเน่ืองไปอีก  ตอนน้ีน่ีเองที่หลายๆ คนเริ่มรูจักการจัดการความรูไดชัดเจนขึ้น   มองเห็น
บทบาทตนเองไดชัดเจนขึ้น  ทุกคนทราบดีวาพลังของ “คุณกิจ” ในการขับเคลื่อนองคกร
น้ันมีมหาศาลนัก  การมุงเนนพัฒนาคนไปพรอมๆ กับการพัฒนางานจึงเปนเรื่องสําคัญ   
เพราะคนทุกคนมีความรูความสามารถจากประสบการณที่ส่ังสมมาเปนเวลานาน  และฝง
ลึกอยูในตัวเอง (tacit knowledge) โดยไมรูตัว วิธีการตางๆ ที่จะชวยดึงความรูแบบซอน
เรนเหลานี้ออกมาใหเห็นชัดแจง (Explicit knowledge) และใหเกิดประโยชนตอองคกรอยาง
เปนรูปธรรม จึงจัดไดวาเปนการจัดการความรูทั้งส้ิน 
  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

                ารเรียนรูจากการจัดทําารเรียนรูจากการจัดทํา  

แผนการจัดการความรูของจังหวัดแผนการจัดการความรูของจังหวัด  
 

รศ.พิเศษ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย 1  
 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 กําหนดใหสวนราชการพัฒนาตนเองใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization : LO) โดยวิธีการที่จะพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรูน้ัน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดวิธีการไวหลายวิธี โดยวิธีที่สําคัญ
วิธีหน่ึงคือ การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และไดนําเอาความสําเร็จ
ในการดําเนินกิจกรรมจัดการความรูมาใชเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จในการประเมินผลการ
ปฏิบัติของสวนราชการ โดยเริ่มตนในปงบประมาณ 2549 ที่ผานมา เครื่องมือที่สําคัญใน
การจัดการความรูที่ ก.พ.ร. ออกแบบมาใหใชประกอบดวยตารางรวม 13 ตาราง  มี
สาระสําคัญอยู 6 เร่ืองคือ การตั้งทีม KM, การกําหนดขอบเขต KM, การกําหนดเปาหมาย 
KM, การระบุปจจัยแหงความสําเร็จ, แผนการจัดการความรู และการบริหารการจัดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งคอนขางทําความเขาใจไดไมงายนัก หลายๆ สวนราชการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสวนราชการที่อยูในสวนภูมิภาคหางไกล จึงตองจัดหาที่ปรึกษามาทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง 
ชวยใหคําแนะนํา กลุมที่ปรึกษาจึงเปนผูใกลชิดกับกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
มากที่สุดกลุมหน่ึง และประการสําคัญถือวาเปนบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนไดเสียโดยตรง
กับจังหวัด  การประเมินระดับการเรียนรูของคณะทํางาน และปจจัยแหงความสําเร็จในการ
จัดการเรียนรู รวมทั้งความเปนองคการแหงการเรียนรูจากทัศนะของที่ปรึกษา จึงนาจะ
                                                 
1 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล phsnk@mahidol.ac.th 
 

กก  
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เปนชองทางของการไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของ
สวนราชการในโอกาสตอไป ผูเขียนจึงดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องน้ี 

วัตถุประสงคในการวิจัย   

 1. เพ่ือประเมินความพรอมของที่ปรึกษาในการใหคําปรึกษาดานการจัดการ
ความรูของจังหวัด 
  2. เพ่ือประเมินองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูของจังหวัด และ 
  3.  เพ่ือประเมินระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของจังหวัด  

ระเบียบวิธใีนการศึกษา 

 จัดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงใน
การจัดทําแผนการจัดการความรูของสวนราชการที่สมัครใจและยินดีใหขอมูล โดยมี
ขอตกลงเบื้องตน คือไมมีการนําขอมูลของแตละสวนราชการมาเปรียบเทียบเพื่อใหเกิดคุณ
หรือโทษทั้งในทางตรงและทางออมแกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง การวิเคราะหและสรุปรายงาน
จึงกระทําในลักษณะที่เปนภาพรวม โดยผูที่ทําหนาที่ที่ปรึกษาตองมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ 
เปนที่ปรึกษาที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับกระทรวงการคลัง ทั้งในระดับบุคคลหรือนิติบุคคล และ 
มีประสบการณในการทาํหนาที่เปนที่ปรึกษา การสุมใชวิธีใหที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่กําหนด ปรากฏวามีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและสมัครใจเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 
18 คน โดยทําการสัมภาษณระหวางเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2549 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่
จังหวัดตางๆ ไดจัดทําแผนจัดการความรูเสร็จเรียบรอยแลวหรืออยางนอยก็ดําเนินการเสร็จ
ไปมากกวารอยละ 90 ซ่ึงเพียงพอตอการที่จะประเมิน 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 การทบทวนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายตัวแปรในการศึกษา และเพื่อนําเสนอ
ใหเห็นภาพรวมที่เกี่ยวของการจัดการความรูตามแนวคิด หรือบริบทของระบบราชการ 
และเปนขอเสนอเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมเติม จึงใชวิธีทบทวนโดยการแยกคํา 
เพ่ือช้ีใหเห็นที่มาของคํา หรือที่เรียกวา การวิเคราะห และนําคําที่แยกนั้นมารวมเช่ือมโยง 
หรือสังเคราะหโดยใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 
รวมท้ังพจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนฐานของการ
วิเคราะหและสังเคราะหแลวนํามาสรุปโดยเปรียบเทียบกับแนวคิดของนักวิชาการ
ตางประเทศในประเด็นสําคัญดังน้ี 
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1. การจัดการความรูคืออะไร 
2. องคการแหงการเรียนรูคืออะไร 
3. การประเมินการเรียนรูและองคการแหงการเรียนรู 
4. ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

การจัดการความรูคืออะไร 

 คํานิยามของนักวิชาการหรือสถาบันสําคัญตางประเทศ 
 ในปจจุบันเอกสารวิชาการที่รวบรวมเรื่องการจัดการความรูในประเทศไทยที่
สําคัญมีไมมากนัก ในจํานวนนี้หนังสือช่ือ การจัดการความรู จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ของ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2547 : 20-21) ถือวาเปนเอกสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับ
อยางแพรหลาย จึงขอคัดคํานิยามที่สําคัญมานําเสนอโดยสังเขปดังน้ี 
 ธนาคารโลก ใหคํานิยามไววา เปนการรวบรวมวิธีปฏิบัติขององคการและ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการสราง การนํามาใช และเผยแพรความรูและบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจ 
 มูลนิธิเพ่ือการจัดการคุณภาพแหงยุโรป (The European Foundation for 
Quality Management: EFQM) ใหคํานิยามไววา เปนกลยุทธและกระบวนการในการ
จําแนก จัดหา และนําความรูไปใชประโยชน เพ่ือชวยใหองคกรประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ต้ังไว 
 กองทัพบกสหรัฐอเมริกา (The US Department of Army) ใหคํานิยามไววา 
เปนแผนการที่เปนระบบและสอดคลองกับการจําแนก จัดการ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ตางๆ ซ่ึงไดแกฐานขอมูล เอกสาร นโยบาย และข้ันตอนการทํางาน รวมท้ังประสบการณ
และความชํานาญตางๆ ขององคกรเพื่อเผยแพรใหพนักงานสามารถเขาถึงและนําไปใช 
ระบบน้ีทําใหเกิดองคการแหงการเรีบนรู 
 บริษัทที่ปรึกษาองคการ อารเธอร แอนเดอรสัน บิซิเนส คอนซัลติงท (Arthur 
Anderson Business Consulting) ใหคํานิยามวา การจัดการความรูเปนการสนับสนุนให
พนักงานในองคกรรวบรวม คนหา แลกเปลี่ยนความรู และนํามาใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
ของธุรกิจองคกร 
 ก.พ.ร. ใหคํานิยามไววา การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคการ
สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหองคการมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  
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 คํานิยามจากฐานรากศัพทในสังคมไทย 
 เน่ืองจากมีการใชคําสับสนระหวางคําวา การบริหารความรูและการจัดการ
ความรู จึงขอนําเสนอความหมายของคําวา “บริหาร” และคําวา “จัดการ” เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจะไมนําคํารวมที่สรุปเปนกรอบมาใช แตจะนําคํายอยของคํารวมมา
สังเคราะหแลวจึงยุบรวมเพ่ือสรุปอธิบายคําสําคัญที่จะวิเคราะหประกอบดวย การบริหาร 
การจัดการ ความรู และองคการแหงการเรียนรู ดังน้ี 
 การบริหารและการจัดการ 
 บริหาร หมายถึง  การออกกําลัง ปกครอง ดําเนินการ จัดการ 
 จัดการ หมายถึง ส่ังงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน 
 ในภาพรวมคําสองคําอาจใชชดเชยกันไดแตไมทั้งหมด เพราะถาพิจารณา
ความหมายของคําวาบริหารแลวจะพบวา จัดการเปนความหมายหนึ่งในหลายๆ ความหมาย
ของคําวาการบริหาร จึงไมสามารถอธิบายนัยไดอยางเจาะจง การแยกคําออกมาสามารถ
ทําใหเห็นความแตกตางได 
 บริหาร มาจากคําวา บริ (รอบๆ) + หาร (การจัดสรร แบงปน) ซ่ึงอาจสรุปไดวา
ในระบบจะมีสวนที่อยูใกลศูนยกลางของการจัดสรร และสวนที่อยูปลายหรือชายขอบจาก
ศูนยกลาง เชน ผูอยูชายขอบหรือผูดอยโอกาสที่เปน เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ ผูทุพพลภาพ
ที่ชวยเหลือตัวเองไมได จุดมุงหมายของการบริหาร จึงมุงที่จะจัดสรรทรัพยากรใหเกิด
ความเสมอภาค (Equality) ไมกระจุกรวมศูนยอยูแตที่สวนกลาง  ตองจัดสรรออกไปจนถึง
ผูอยูชายขอบหรือผูดอยโอกาส และในขณะเดียวกันก็ตองสามารถสนองความตองการได
ดวย ซ่ึงเรียกวาความเปนธรรม (Equity = regard to need) การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
นําไปใชจัดการจําเปนตองมีนโยบาย และอํานาจหนาที่ (Policy and Authority: PA) เสมอ   
 ดังน้ัน ในการดําเนินงานใหบรรลุทั้งความเสมอภาคและเปนธรรมตองใชกระบวนการ
จัดการรวมกับนโยบาย และอํานาจหนาที่เสมอ กระบวนการบริหารจึงตองประกอบดวย 
PA + กระบวนการจัดการ ซ่ึงนิยมเขียนเปนตัวยอ โดยตองประกอบดวยการวางแผนเสมอ
และมีนักวิชาการเสนอไวหลายแบบ เชน กระบวนการจัดการตามแนวคิดของนักวิชาการ
ยุคตนๆ อยางเอรวิค และ กูลิค (Urwick & Gulick) ประกอบดวย การวางแผน (Planning: 
P) การจัดองคการ (Organizing: O) การจัดบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing: 
D) การประสานงาน (Coordinating: CO) การรายงาน (Reporting: R) และ 
การงบประมาณ (Budgeting: B) โดยนําตัวยอของแตละกิจกรรมมาเขียนรวมกันเปน 
POSDCORB เม่ือนํามาเขียนเปนกระบวนการบริหารจึงประกอบดวย PA-POSDCORB 
หรือในกรณีใชกระบวนการจัดการอื่นก็เติม PA เขาไปขางหนา ซ่ึงสอดคลองกับคํา
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ภาษาอังกฤษ Administration ซ่ึงมาจาก Ad (Toward) + Mini (Citizen/Commoner) + 
Strata (Class) อันรวมความแลวแปลวา เปนการกระทําที่มีนโยบายมุงกอใหเกิดผลแก 
คนเล็กๆ หรืออาณาประชาราษฎรหรือมวลสมาชิกในองคการ หรืออีกแนวคิดหนึ่ง 
Administration มาจาก Ad (Toward) + Minister (Service) รวมแลวหมายถึงมุงใหบริการ
หรือรับใช  จากที่มาของคําดังกลาว บริหารจึงเปนเร่ืองของการใชอํานาจ (Authority) เพ่ือ
ไปจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) จึงนิยมใชในระดับที่กําหนด และผลักดัน
นโยบายการจัดสรรทรัพยากรของประเทศหรือองคการใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรม  
หากประเทศหรือองคการใดบริหารโดยไมยึดหลักเสมอภาคและเปนธรรม  

 สวนคําวาจัดการ มาจากคําวา จัด (วางระเบียบ) + การ (งาน) ซ่ึงอาจสรุปได
วาผลของการจัดงานใหเปนระเบียบก็คือ ความสําเร็จ จึงอาจกลาวไดวาการจัดการ
หมายถึงการทํางานใหสําเร็จซ่ึงสอดคลองกับรากศัพทภาษาอังกฤษของคําวา Management 
อันหมายถึงการทําใหสําเร็จดวยมือ (Manual) หรือ การกํากับควบคุมใหไปบรรลุผล 
(Manipulate) จุดมุงหมายและวิธีการ (End and Means) ของบริหารและจัดการจึงแตกตาง
กันตามรากศัพทขางตน กลาวคือวิธีการหลักของการบริหารคือ การจัดสรรแบงปน
ทรัพยากร สวนวิธีการหลักของการจัดการคือ การนําทรัพยากรไปใชอยางกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และเปาหมายของการบริหารคือ การทําใหเกิดความเสมอภาคและเปน
ธรรม สวนการจัดการมีเปาหมายคือทํางานใหสําเร็จ 

ความรู (knowledge) 

 ความรู หมายถึง ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือ 
ประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ หรืออีกความหมายหนึ่ง ความรู
หมายถึง ความเขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ หรือส่ิงที่ไดรับมาจาก
การไดยิน ไดฟง ไดคิด หรือ การปฏิบัติ หรือ องควิชาในแตละสาขา 

 ในเชิงจิตวิทยา ความรูเปนผลมาจากการเรียนรู การเรียนรูหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงอยางคอนขางถาวรในพฤติกรรมซึ่งเปนผลจากการฝกหัด โดยมีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่สําคัญคือ การวางเง่ือนไขใหเกิดการเรียนรู (Conditioned Learning) 
การสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูเชิงพุทธิปญญา (Cognitive Learning) และ การ
เรียนรูโดยใชเทคโนโลยี (Learning through Technology) โดยแบบจําลองการจัดการ
ความรู (KM Model) ที่นิยมนํามาประยุกตในปจจุบันคือ SECI Model ของ Nonaka และ 
Takeuchi   ซ่ึงประกอบดวย S (Socialization) หมายถึงการกระตุนใหมีพฤติกรรมปรากฏ
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ตอสังคมอันเปนการแสดงความรูออกมาภายนอกตนใหประจักษ หรือ E ( Externalization) 
และนําความรูเชิงประจักษมาทํางานหรือผสมผสานใหเกิดผลงาน หรือ C (Combination) 
จนสามารถตอยอดความรูใหมเกิดขึ้นภายในตน หรือ I (Internalization) 

 ในเชิงปรัชญากระบวนการเรียนรูประกอบดวย 3 องคประกอบคือ ส่ิงที่ถูกรู 
(Known) ผูรู (Knower) และความรู (Knowledge) อันจะนําไปสูการกอใหเกิดผลงานหรือ
ผลการปฏิบัติงานตามลาํดับ คือ ถาผูมีหนาที่ปฏิบัติงาน (Performer) กระทําหรือปฏิบัติงาน 
(Perform) จนทําใหเกิดผลการปฏิบัติงาน (Performance) เราสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไดวา ผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานโดยใชความรูหรือปฏิบัติงานแบบใชแตแรงงาน
หรือลองถูกลองผิด ไมมีหลักประกัน การมีความรูจึงเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญในการ
ประกันผลการปฏิบัติงาน 

 เม่ือนําที่มาของคําในแตละสวนประกอบเขาดวยกันอาจใหคําจํากัดความไดวา 
การจดัการความรูหมายถึง การจัดใหมีการวางแผน การจัดองคกร การนํา และการกํากับ
ควบคุมใหมีการคนหาและรวบรวมสิ่งที่จะตองรูหรือควรรูใหมีอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
รวมท้ังพัฒนาความพรอมและขีดความสามารถที่จะเรียนรูของบุคคล  สรางบรรยากาศและ
ระบบใหเอื้อตอการนําความรูที่มี หรือที่ไดเรียนรูไปสูการปฏิบัติจนกอใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่วางไว 

องคการแหงการเรียนรูคืออะไร 

 คําวา องคการแหงการเรียนรูหรือ Learning Organization พบวา ในเบื้องตนคําที่
ใชคือ Organizational Learning โดยปรากฏเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1978 ในหนังสือช่ือ
เดียวกัน เขียนโดย คริส อกิริส และ โดนัลด ชอน (Chris Argyris & Donald Schon : 
1978)  โดยเสนอแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมวา ไมเพียงแตคนในองคการเทานั้นที่
ตองเรียนรู แตองคการสามารถเรียนรูไดดวยตนเองไดดวย หนังสือเลมน้ีมีอิทธิพลตอวิชา
พฤติกรรมองคการในเวลาตอมา และผูที่นําเอาแนวคิดนี้ไปสูการปฏิบัติคือ เดอ กีอัส (De 
Geus) โดยไดเสนอรายงานไวในบทความเรื่อง “Living Company” ( De Geus, A: 2002) 
โดยเขานําเสนอการอยูรอดของบริษัทวาสามารถดิ้นรนอยูรอดไดดวยตนเอง ตัวอยางเชน 
การตายของทากาโตชิ มิตซุย ผูกอต้ังกลุมบริษัทมิตซุยของญี่ปุนในป ค.ศ. 1694 ซ่ึงถือวา
มีอํานาจแตผูเดียวในองคการก็ไมไดทําใหบริษัทตายตามไปดวย แตบริษัทกลับเรียนรูที่จะ
ดํารงตนตอมาไดจนถึงปจจุบัน เดอ กีอัสเองไดนําแนวคิดนี้ไปประยุกตกับบริษัทรอยัล ดัชท 
เชลล (Royal Dutch Shell Company) จนสามารถสรุปไดวาองคการสามารถเรียนรูไดดวย



 58 

ตนเอง โดยมีหลักสําคัญคือ การรูจักยึดเปาประสงค การรูจักแยกแยะและตื่นตัวอยูเสมอวา
ใครคือสมาชิกขององคการและใครคือบุคคลภายนอก เชน ผูถือหุนเปนบุคคลภายนอก 
(เพ่ือจะไดพัฒนาใหเกิดการเรียนรูไดถูกตองกับกลุม)  การติดตามขอมูลขาวสารเพื่อใหรูวา
ปจจัยภายนอกใดที่สามารถทําใหองคการตองเลิกกิจการหรือตองตายไปจากวงการเพื่อหา
มาตรการปองกันแตเน่ินๆ และตอเน่ือง ประการสุดทายคือตองตระหนักอยูตลอดเวลาวา
ถาไมปรับตัวใหเทาทันองคการตองตาย สวนนักวิชาการที่นําเสนอแนวคิดวาองคการจะอยู
รอดและเรียนรูไดตองยึดวินัย 5 ประการ  (Systems Thinking, Personal Mastery, 
Mental Models, Building Shared Vision, and Team Learning) คือ ปเตอร เซงกี (Peter 
Senge: 1994 ) และไดมีการนําแนวคิดดังกลาวมาสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ืองจนถึง
ปจจุบัน 
 เม่ือประมวลจากความเปนมาทั้งหมดแลวอาจสรุปไดวา องคการแหงการเรียนรู 
คือ องคการที่จัดระบบใหสมาชิกขององคการทั้งหมดมีการพัฒนาขีดความสามารถอยาง
ตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน ใหมีความรูอยางเพียงพอ เหมาะสม และเทาทันกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง 

 ขอเสนอความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
 ตามแนวคิดของบริษัทที่ปรึกษา อารเธอร แอนเดอรสัน ไดเสนอสมการความรู
ไวดังน้ี 
 ความรู = ( คน + สารสนเทศ) ยกกําลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
 Knowledge = ( People + Information) Power by Sharing 
 ผูเขียนไดนําสมการดังกลาวมาสรุปตามระดับองคประกอบขององคการและได
นําเสนอความเห็นน้ีในการประชุมใหญของ Academy of Management (AoM) ในป พ.ศ. 
2544 ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองคประกอบขององคการแบงเปน 3 
ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองคการหรือหลายๆ ทีมรวมกัน ดังน้ันการที่จะ
ทําใหองคการเรียนรูไดก็ตองจัดระบบใหทุกระดับขององคการเรียนรูอยางทั่วถึง จึงเรียกทั้ง 
3 ระดับน้ันวา ระดับบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Person: LP)  ระดับทีมแหงการ
เรียนรู (Learning Team: LT) และระดับองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization: 
LO) 
 สมการฐาน K = ( People  + Information) Power by Sharing 
 สมการเสนอระดับบุคคล LP = (Total Person + Information) Power by 
Sharing 
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 สมการเสนอระดับทีม LT = (LPs + I) Power by Sharing 
 สมการเสนอระดับองคการ LO = (LTs + I) Power Sharing 

 ขอสังเกตจากสมการขางตนจะพบวา การพัฒนาในระดับบุคคลแหงการเรียนรู 
และทีมแหงการเรียนรู สามารถใชวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั่วๆ ไปได จึงใชวิธีการแลกเปลี่ยน
แบบ S หรือเรียนรูระหวางกันภายในองคการเดียวกันก็ได แตในระดับองคการจะใชวิธี
แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบเปนเครือขายหรือ N 

 คําวา มนุษยที่สมบูรณหรือ Total Person (TP) อางอิงตามคุณลักษณะที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติถึงจุดมุงหมายของการ
จัดการศึกษาก็คือเพ่ือมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม (หามแยกจากกันตองคูกันเสมอ) มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เม่ือบุคคลมีคุณลักษณะดังกลาวก็
บงช้ีวาเขาพรอมที่จะเรียนรู เม่ือเราจัดใหมีขอมูลที่เปนหมวดหมูสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
ขอมูลเหลานั้นก็จะเปนสารสนเทศ (Information: I)  บุคคลในองคการที่พรอมที่จะเรียนรูก็
จะไดเรียนรูจากสารสนเทศนั้น ผลคือเขามีความรูตามการรับรูของเขาหรือตามการ
ปฏิบัติงานของเขา ความรูที่เกิดขึ้นในตัวเขานี้ก็เปนเพียงความรูแฝงเรนในตัว (Tacit 
Knowledge) องคการจึงตองจัดระบบใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน
อยูตลอดเวลา หรืออาจเรียกวาการจัดทําชุมชนแหงการเรียนรู (Community of Practice : 
CoP) ยิ่งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันมากก็จะยิ่งมีความรูทวีข้ึนเหมือนการยกกาํลัง
แทนท่ีจะเปนเพียงการบวกหรือการคูณ 

 เม่ือบุคคลมีคุณลักษณะของการเปนมนุษยแหงการเรียนรูแลว เขาเขาไปเปน
สมาชิกในทีมใดก็จะเขาไปเปนตัวประกอบที่พรอมจะเรียนรูของทีมแหงการเรียนรู  เม่ือทุก
ทีมในองคการไดรับการพัฒนาใหเปนทีมแหงการเรียนรู ก็จะสงผลใหองคการเปนองคการ
แหงการเรียนรูในที่สุด แตการพัฒนานี้มิไดพัฒนาทีละข้ันแตตองจัดระบบใหเอื้อพรอมกัน
ทั้ง 3 ระดับไปพรอมๆ กัน 

 จากสมการที่เสนอจึงอาจสรุปไดวา องคการแหงการเรียนรู หมายถึงการ
จัดระบบองคการใหเอื้อตอการพัฒนาสมาชิกขององคการทุกคนใหเปนมนุษยแหงการเรียนรู 
และพัฒนาทุกทีมในองคการ ใหเปนทีมแหงการเรียนรู โดยการพัฒนาสามองคประกอบที่
สําคัญคือขีดความสามารถที่จะเรียนรู  ระบบสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรู และการเปด
โอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล และ ทีมอยางทั่วถึงทั้งองคการ 
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 การประเมินระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูเบื้องตน จึงอาจวัดไดจาก
องคประกอบของสมการคือระดับความสามารถในการเรียนรู ระดับคุณภาพของสารสนเทศ
ซ่ึงประกอบดวย ความครอบคลุมเพียงพอของสารสนเทศ และความสะดวกในการเขาถึง 
ระดับของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองการจัดการความรู ซ่ึงประกอบดวยความถี่และ
คุณภาพของการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับการเปนองคการแหงการ
เรียนรู 
 กองทัพบกสหรัฐอเมริกาไดสรุปกรอบแนวทางการพัฒนาองคการใหเปนองคการ
แหงการเรียนรูไววาตองดําเนินการจัดการความรูเสียกอน ผลของการจัดการความรูคือ จะ
ทําใหองคการไดพัฒนาขึ้นเปนองคการแหงการเรียนรู 
 ในเชิงจิตวิทยา การเรียนรูประกอบดวย  

1. การเรียนรูจากภายนอกตนเอง โดยใชวิธีการวางเงื่อนไขใหเกิดการเรียนรู 
(Conditioned Learning) ซ่ึงประกอบดวย การเรียนรูโดยการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค คอื
สรางสิ่งเราเง่ือนไขใหเกิดขึ้นพรอมสิ่งเรากลาง (Neutral Stimulus) อยางสม่ําเสมอจนเกิด
ปฏิกริยาตอบสนอง แมภายหลังจะตัดสิ่งเรากลางออกไปแลว เชน กรณีส่ันกระดิ่งพรอมกับ
การใหอาหารแกสุนัขอยางสม่ําเสมอ แมภายหลังตัดการใหอาหารออกไปแมจะสั่นกระดิ่ง
อยางเดียวนํ้าลายสุนัขก็ยังไหลอยู และการวางเงื่อนไขอีกแบบคือ การวางเงื่อนไขการ 
กระทําโดยสรางบรรยากาศใหเกิดการกระทําและผลที่ตามมาจากการกระทํา โดยใชวิธี
เสริมแรง การทําใหเกิดความตอเน่ือง และ การฝกหัด 

2. การเรียนรูเชิงพุทธิปญญาหรือเรียนรูโดยตนเองจากการหยั่งรู (Insight) 
เรียนรูจากสัญญลักษณ (Sign Learning) ที่บุคคลประสบและการเรียนรูจากการสังเกต 
(Learning by Observation)  

3. การเรียนรูผานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู เชน 
ชุดการเรียนรูผานอินเตอรเน็ต เครื่องมือที่ใชเรียนรูตางๆ 

 ในเชิงปรัชญา กระบวนการเรียนรูเกิดจากองคประกอบ ดังน้ี 
 1. ส่ิงที่ถูกรู (Known) ในทางจิตวิทยาถือวา ส่ิงที่ถูกรูน้ีคือส่ิงเราที่ทําใหผูคน
สนใจที่จะใชเปนวัตถุแหงความรู (Objective Knowledge) หรือวัตถุแหงการเรียนรู ซ่ึง
แบงเปนสิ่งที่ถูกรูโดยตนเองแตไมไดแสดงออกมา (Tacit Knowledge) และความรูที่แสดง
ออกมาใหปรากฏเปนวัตถุหรือรับรูไดโดยบุคคลอื่น ที่เรียกวาความรูที่อางอิงได (Explicit 
Knowledge) ส่ิงที่ถูกรูน้ีจะดึงดูดหรือเราใหบุคคลสนใจ ข้ึนอยูกับลักษณะของวัตถุหรือส่ิงที่



 61 

ถูกรู ในดานความเขมและขนาด (Intensity and Size) ความผิดแผกกัน (Contrast) การ
กระทําซ้ํา (Repetition) และการเคลื่อนไหว (Movement) ของส่ิงน้ัน  
 2. ผูรู (Knower)  ในทางจิตวิทยาปจจัยที่ทําใหเกิดการเรียนรูมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับความสนใจ (Interest) ความคาดหวัง (Expectancy) ความตองการ (Need) และ 
ความเห็นคุณคาของสิ่งน้ัน (valuable) 
 3. ผลของเรียนรูหรือความรู (Knowledge) แบงเปนความรูเชิงประจักษทั้งที่
เปนความรูกอนประสบการณ หลังประสบการณ และความรูจากการบอกเลา หรือความรูที่
เปนวัตถุวิสัย (Objective Knowledge) หรือ Explicit Knowledge และความรูแฝงภายใน
ตน (Subjective Knowledge) 

 การประเมินการเรียนรูและการประเมินความเปนองคการแหงการ
เรียนรู 
 การประเมินผลเปนกระบวนการจัดเก็บขอมูลหรือวัด และนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑหรือเปาหมาย เพ่ือตัดสินสิ่งที่ประเมิน วิธีการสําคัญของการประเมินจึงประกอบดวย 
การวัด (Measure)  การเปรียบเทียบ (Comparison) และ วิธีการตัดสิน (Judge) ในกรณีน้ี
การประเมินการเรียนรูการจัดทําแผนจัดการความรู และความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จึงอาจประเมินจากกรอบแนวคิดที่แสดงความสัมพันธกันตามแผนภาพดังน้ี 

แผนภาพที่1 แสดงความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 

 
  
  

สิ่งที่ถูกรู(Known) 
 การคนหาความรู 
-มีเพียงพอ-เขาถงึงาย 
การจัดความรูใหเราที่จะรู 
-ความเขมและขนาด 
-ความผิดแผก 
-การกระทําซ้ํา 
-การเคลื่อนไหว 

ผูรู (Knower) 
ระดับบุคคล 
-สนองความสนใจ 
-ตรงตามคาดหวัง 
-ตองการรู 
-เห็นคุณคา 
ระดับทีม/องคการ 
-พรอมทีจ่ะเรียนรู 
 

              การเรยีนรู 
- การวางเงื่อนไข 
- การเรียนรูเชิงพุทธิปญญา 
- การเรียนรูผานเทคโนโลย ี

พฤตกิรรม 
- มีผลการปฏิบัติงาน 
- มีการประเมิน   
ตนเอง 

- มีการเรียนรูจากผล
การปฏิบัติงาน 

- มีการพัฒนา
 ื่

การจัดการความรูใหเอ้ือและใหเปนไปตามสมการ LO = (LTs + I) Power Sharing 
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 จากการทบทวนองคความรูทั้งทางปรัชญา และจิตวิทยาสามารถแสดงเปน
กรอบแนวคิดดังปรากฏในผังภาพที่ 1 โดยกระบวนการที่จะทําใหเกิดการเปนองคการแหง
การเรียนรูจะประกอบดวย สามสวนใหญๆ คือ สวนที่ 1 การพัฒนาทุกทีมในองคการให
พรอมที่จะเรียนรูจนเรียกวา ทีมแหงการเรียนรู (Learning Teams: LTs) สวนที่ 2 จัดการ
ใหส่ิงที่ถูกรูใหเปนสิ่งที่ตองรูเพ่ือใชสอยหรือพัฒนาขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยใหมีปริมาณ
ที่เพียงพอ สามารถเขาถึงงาย และมีความดึงดูดใจหรือเราใจที่จะเรียนรู และสวนที่ 3 ซ่ึงมี
ความสําคัญมากคือ การจัดใหเกิดการเรียนรูดวยการทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคคลและทีม เม่ือทั้งสามสวนน้ีไดรับการจัดการใหเปนไปตามเปาหมาย ก็จะมี
สวนสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการปฏบิัติงานจนมีผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้น ความเชื่อมโยง
สามารถแสดงเปนสวนๆ ไดดังน้ี  
 สิ่งที่ถูกรูหรือตัวความรู 
 1. จัดการใหมีการคนหาความรูที่จะนํามาใชในการปฏิบัติภารกิจขององคการ
ใหเปนไปตามวิสัยทัศนและความอยูรอดในทุกสถานการณขององคการ ซ่ึง ก.พ.ร. ได
กําหนดตารางในการจัดการใหแสวงหาขอมูลสวนน้ีไว อาจเรียกวา “กําหนดเปาหมายและ
แสวงหาความรู” การประเมินในสวนน้ีกําหนดประเด็นประเมิน 2 ประเด็นๆ ละ 5 คะแนน 
คือ มีความรูใหคนควาใชสอยอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงานหรือไม และเขาถึงโดยสะดวก
หรือไม รวม 10 คะแนน 
 2. จัดการสิ่งที่จะรูใหดึงดูดใจที่จะนําไปสูการเรียนรู โดยใชความเขมและ
ขนาด ความผิดแผก การกระทําซ้ํา หรือทําใหเกิดความเคลื่อนไหว รวมทั้งการใหเขาถึง
โดยงาย อาจเรียกวา “สรางความรูใหเราใจ” มีประเด็นประเมิน 2 ประเด็นๆ ละ 5 คะแนน
รวม 10 คะแนน คือ ขอมูลมีความนาเช่ือถือและดึงดูดใจใหเรียนรูหรือนําไปใชอยาง
เพียงพอหรือไม 
 ผูรูหรือผูเรยีน 
 1. จัดการใหผูรูเกิดผล 4 ประการ คือความสนใจและสนองความสนใจ มีความ
คาดหวังและสนองความคาดหวัง มีความตองการและสนองความตองการ เห็นคุณคาและ
แสวงหาใหไดคุณคาของความรู อาจเรียกขั้นน้ีวา “สรางคานิยมที่จะเรียนรู” มีประเด็น
ประเมิน 4 ประเด็นๆ ละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน 
 2. จัดการใหผูรูหรือผูเรียนระดับทีม และระดับองคการมีความพรอมที่จะเรียนรู
ในประเด็นสําคัญ 3 ประเด็นๆ ละ 5 คะแนน คือโครงสราง ขีดความสามารถที่จะเรียนรู 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนงานใหเอื้อตอการแลกเปลีย่นเรียนรูอยางทั่วถึงทุกทีมทั้งองคการ  
อาจเรียกวา “พัฒนาคนใหพรอมเรียน” รวม 15 คะแนน 
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 การเรียนรูและผลของการเรียนรู 
 1. จัดการใหมีการวางเงื่อนไขใหเอื้อตอการเรียนรู โดยการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเรียนรู อาจเรียกวา “จัดการเรียนรูและใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม” มี 1 
ประเด็น 5 คะแนน 
 2. การเรียนรูที่เปนการเรียนรูแฝง (Latent Learning) ทําใหเกิดความรูในตัว
บุคคล จนเกิดความรูแฝงเรนอยูในตัว (Tacit Knowledge) และบางคนอาจมีความรูแฝงอยู
อยางยากที่จะถูกนํามาใชใหเกิดการกระทํา เพราะอาจมีแรงขับตํ่าหรือภาวะที่ขาดรางวัลจึง
ตองจัดการใหมีระบบรางวัลที่จูงใจใหเกิดพฤติกรรม อาจเรียกวา “ใหรางวัลอยางจูงใจท่ีจะ
เรียนรูและนําความรูออกมาแสดงใหประจักษ” มี 2 ประเด็นๆ ละ 5 คะแนน คือ มีการจัด
รางวัลหรือการลงโทษในการนําความรูหรือใชความรูเพ่ือปฏิบัติงาน และ มีการนําผลการ
ปฏิบัติงานมาใชเปนบทเรียนในการปรับปรุงพัฒนา รวม 10 คะแนน 

 โรเบิรต ออสเตอรฮอฟฟ (Robert Osterhoff อางใน สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ : 2547) ไดเสนอแนวทางในการจัดการความรูไววาประกอบดวย 7 ข้ันตอน คือ 
1) การบงช้ีความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) จัดความรูใหเปนระบบ 4) 
กลั่นกรองและประมวลความรู 5) การจัดใหเขาถึงความรู 6) การแบงปนความรู และ 7) 
การเรียนรู เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดที่นําเสนอตามกรอบนี้จะพบวามีความ
ใกลเคียงสอดคลองกัน 

 สรุปไดวาการจัดการความรู เปนเร่ืองของการปรับองคประกอบที่สําคัญคือ ส่ิง
ที่ถูกรูหรือตัวความรู  ผูรู  การเรียนรู และผลของการเรียนรูใหมีลักษณะเอื้อตอการเรียนรู
รวม 6 ข้ันตอนสําคัญคือ 1) กําหนดเปาหมายและแสวงหาความรู 10 คะแนน 2) สราง
ความรูใหเราใจ 10 คะแนน 3) สรางคานิยมที่จะเรียนรู 20 คะแนน 4)) พัฒนาคนใหพรอม
เรียน 15 คะแนน 5) จัดการเรียนรูและใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม 5 คะแนน และ 6) ให
รางวัลจูงใจที่จะเรียนรูและนําความรูออกมาแสดงใหประจักษ 10 คะแนน รวมคะแนน
ทั้งหมด 70 คะแนน โดยทุกประเด็นมีความสัมพันธกัน มีทั้งที่เปนตัวนําหรือเปนตัวช้ีวัดนํา 
(Lead Indicator) ประกอบดวย ตัวความรู ความสามารถที่จะเรียนรู การสรางกระบวนการ
เรียนรู และ ตัวช้ีวัดผล (Lack Indicator) คือการนําความรูภายในตน (Tacit Knowledge) 
ไปใชเปนฐานสําคัญในการทํางาน จนกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานจนสามารถจับตองได 
(Explicit Knowledge) หรือเปนตัวความรูที่บุคคลอื่นนําไปใชได ถาการจัดการทําให
องคประกอบทั้ง 3 สวนคือ ทีมแหงการเรียนรู (LTs) มีความพรอมที่เรียนรูจนสามารถวัด
คะแนนไดเต็ม 5 และสารสนเทศ (I) มีคาคะแนนเต็ม 5 คะแนน การจัดกระบวนการเรียนรู
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สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) สําหรับระดับบุคคลหรือทีม สวน 
Networking สําหรับระดับองคการ ไดคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ถาประเมินองคประกอบใดมี
คานอยกวา 3 คะแนน ถือวาเปนจุดออน) นํามาแทนคาสมการความเปนองคการแหงการ
เรียนรูเชิงอุดมคติไดดังน้ี 
 LO = (LTs + I) Power Sharing, LO = (5 + 5) ยกกําลัง5 = 
10x10x10x10x10x10 

ผลการศึกษา    

 แบงเปนสามสวนคือ ประเมินที่ปรึกษา องคประกอบการจัดการความรู และ
ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 ที่ปรึกษา 
  ที่ปรึกษาทั้ง 18 คน สวนใหญเปนชาย และมีอายุเฉลี่ย 44 ป วุฒิการศึกษา
สวนใหญปริญญาโท มีประสบการณเปนที่ปรึกษาเฉลี่ย 4 ป มีความรูดานการจัดการ
ความรูภายหลังการศึกษาในหลักสูตรปกติ  มีเพียง 2 ราย ที่เรียนรูในหลักสูตรที่ศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก และสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการใหคําปรึกษาการจัดการความรู
ในภาครัฐมากอน ในปงบประมาณ 2549 ใหคําปรึกษาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9 จังหวัด ภาคกลาง 6 จังหวัด ภาคเหนือ 2 จังหวัด และภาคใต 1 จังหวัด ปรากฏ
รายละเอียดตามตารางที่ 1 การประเมินตนเองสวนใหญประเมินวา มีความพรอมเต็มที่ใน
การใหคําปรึกษา แตตองปรับตัวตามแนวทางของ ก.พ.ร. มีเพียงรายเดียวที่ประเมินวาไม
พรอม เพราะการตกลงรับเปนที่ปรึกษาจังหวัดมุงเนนที่งานการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม มิไดเจาะจงเปนรายเรื่อง ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2   

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของที่ปรึกษา 

ลักษณะทั่วไป ความถี่ 

เพศ (คน)  
 - ชาย 15 
 - หญิง   3 
อายุ (ป)  
 - 35 – 45 10 
 - 46 – 50   5 
 - 51 ปข้ึนไป (อายุเฉลี่ย 44 ป)   3 
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ลักษณะทั่วไป ความถี่ 

วุฒิการศึกษา (ระดับ)  
 - ปริญญาตรี   3 
 - ปริญญาโท 13 
 - ปริญญาเอก   2 
ประสบการณการเปนที่ปรึกษา (ป)  
 - ตํ่ากวา 3 ป   5 
 - เกิน 3 ป แตไมถึง 5 ป   8 
 - 5 ปข้ึนไป   5 
 (ประสบการณเฉลี่ย 4 ป)  
ความรูดาน KM (จํานวน)  
 - เรียนรูเปนวิชาในหลักสูตรที่ศึกษา   2 
 - ฝกอบรมตอยอด 16 
ประสบการณการเปนที่ปรึกษา KM ภาครัฐ (จํานวน)  
 - ไมเคย 16 
 - เคย   2 
จังหวัดที่ใหคําปรึกษา (จังหวัด)  
 - ภาคเหนือ   2 
 - ภาคกลาง   6 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   9 
 - ภาคใต   1 

ตารางที่ 2 การประเมินความพรอมในการใหคําปรึกษา 

ระดับประเมินตนเอง ความถี่ 
ไมพรอม   1 2 
พรอมบางสวน   2 
พรอมเต็มที่ แตตองปรับตัว 14 
พรอมเต็มที่ไมตองปรับตัว   1 

  

                                                 
2 เปนที่ปรึกษาในภาพรวม ไมไดเจาะจงเฉพาะการจัดการความรู 
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 การประเมินผลจากองคประกอบการจัดการความรู 
 การประเมินการจัดการความรูของคณะกรรมการการจัดการความรูระดับจังหวัด
ในองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ พบวา องคประกอบสําคัญทั้ง 3 มีคาคะแนนต่ํากวา
ครึ่ง โดยองคประกอบที่มีคะแนนสูงสุด คือ ส่ิงที่ถูกรูหรือตัวความรู มี 9 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนนขององคประกอบนี้ หรือรอยละ 45.00  รองลงมาคือ ผูรูหรือผูเรียน
ได 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน หรือรอยละ 42.86 และคะแนนต่ําสุดคือสวนที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูและผลของการเรียนรูไดเพียง 6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ปรากฏตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การประเมินองคประกอบการจัดการความรูของคณะกรรมการจัดการความรู 

องคประกอบของ KM คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 

สิ่งที่ถูกรูหรือตัวความรู (20 คะแนน/รอยละ 100)   9 45.00 
 1. การกําหนดเปาหมายและแสวงหาความรู(10 คะแนน)   5 25.00 
 - มีความรูใหใชเพียงพอ   3 15.00 
 - ความสะดวกในการเขาถึงความรู   2 10.00 
 2. สรางความรูใหเราใจ (10 คะแนน)   4 20.00 
 - ความรูนาเช่ือถือ   3 15.00 
 - ดึงดูดใจที่จะเรียนรู/ใช   1   5.00 
ผูรูหรือผูเรยีน (35 คะแนนหรือรอยละ 100) 15 42.86 
 1. สรางคานิยมที่จะเรียนรู (20 คะแนน/รอยละ 57.14)   8 22.88 
 - สนองความสนใจ   2   5.72 
 - สนองความคาดหวัง   2   5.72 
 - สนองความตองการ   2   5.72 
 - เห็นคุณคาของความรู   2   5.72 
 2. จัดการใหผูรูและทีมพรอมเรียนรู (15 คะแนน/รอยละ 

42.86) 
  7 19.98 

 - ความพรอมของโครงสราง   3   8.58 
 - ความพรอม ความสามารถที่จะเรียน   2   5.7 
 - ความพรอมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู   2   5.7 
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องคประกอบของ KM คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 

การเรียนรูและผลของการเรียนรู (15 คะแนน/รอยละ 100)   6 40.00 
 1. จัดการเรียนรูและใชเทคโนโลยีเหมาะสม (5 คะแนน/

รอยละ 33.33)  
  3 20.00 

 2. ใหรางวัลและจูงใจใหแสดงความรูออกมา (10คะแนน/
รอยละ 66.67) 

  3 20.00 

 - จัดรางวัล/โทษเหมาะสม   1   6.67 
 - นําผลการเรียนรูมาปรับปรุงพัฒนา   2 13.33 

 การประเมินผลความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 การจัดการความรูจะเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหองคการพัฒนาเปนองคการแหง
การเรียนรูตามสมการ LO = (LTs+ I)N ที่ปรึกษาประเมินวา จากการดําเนินงานจัดการ
ความรู ในปงบประมาณ 2549 ของจังหวัด พบวา ความพรอมของ I หรือสารสนเทศอยูใน
ระดับตํ่าที่สุด คือ 1.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 หรือรอยละ 27.00 รองลงมาคือ N หรือ
เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงเปนองคประกอบที่สงผลมากที่สุด (เน่ืองจากในสมการ
เปนการยกกําลัง) มีคาคะแนน 2.00 จากคะแนนเต็ม 5 หรือรอยละ 40.00 และความพรอม
ที่จะเรียนรูของทีมไดคะแนนรอยละ 2.14 คะแนน จากคะแนนเดิม 5 คะแนน หรือรอยละ 
42.80 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเปนขอบังคับที่ตองดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการที่
ผูกมัดใหจังหวัดตองดําเนินการ แตในภาพรวมทั้ง 3 องคประกอบก็มีคะแนนต่ํากวาครึ่งทั้ง 
3 องคประกอบ ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การประเมินองคประกอบการจัดการความรูของคณะกรรมการจัดการความรู 

องคประกอบของ LO คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 

ความพรอมของสารสนเทศ (5 คะแนน) 1.35 27.00 
ความพรอมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู (5 คะแนน) 2.00 40.00 
ความพรอมที่จะเรียนของทีม (5 คะแนน) 2.14 42.80 

 ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
 จากขอคนพบสิ่งที่จังหวัดอาจนําไปใชเปนฐานหรือเปนบทเรียนในการพัฒนา
ปรากฏตามแผนภาพที่ 2 มีดังน้ี 
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 จากแผนภาพที่ 2 แสดงถึงคาขององคประกอบดานการจัดการความรู และ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงอาจสรุปประเด็นสําคัญเพื่อนําไปสูการพัฒนาได ดังน้ี 

1.  จากขอคนพบที่ปรากฏวา ที่ปรึกษาสวนใหญมีประสบการณในการให
คําปรึกษาการจัดการความรูภาครัฐนอย จึงควรกําหนดคุณสมบัติของท่ีปรึกษาเพิ่มเติมวา 
ตองมีประสบการณในการจัดการความรูในหนวยงานภาครัฐ อยางนอยในรอบระยะเวลา
หน่ึงๆ เชน ไมนอยกวา 1 ปงบประมาณ 

2. จากขอคนพบที่ปรากฏวา มีองคประกอบยอยของการจัดการความรูซ่ึงที่
ปรึกษาประเมินวามีคะแนนนอยกวาครึ่งหน่ึงหรือนอยกวา 3 อยู 5 องคประกอบ อาจนํา
องคประกอบเหลานั้นมาวิเคราะห เพ่ือหาสาเหตุหรืออุปสรรคที่ทําใหไดคาคะแนนต่ํา และ
กําหนดวิธีการใหสอดคลองกับสาเหตุที่พบ ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบยอยดังน้ี 

2.1 ส่ิงที่ถูกรูหรือตัวความรู 
2.1.1 พัฒนาความสะดวกในการเขาถึง/ใชสารสนเทศหรือองคความรู

ใหเพ่ิมมากขึ้น 
2.1.2 พัฒนารูปแบบสารสนเทศหรือความรูใหเกิดความดึงดูดใจที่

จะใช 
2.2 ผูรูหรือผูเรียน 

2.2.1 พัฒนาใหผูรูหรือผูเรียน ไดมีคานิยมที่จะเรียนรูใน 4 เร่ือง คือ 
ความรูที่สนองความสนใจ ความรูที่สนองความคาดหวัง ความรูที่สนองความตองการ และ
การสรางใหเห็นคุณคาของความรูที่จะนํามาใชในการปฏิบัติงาน 

สิ่งที่ถูกรู(Known 45%) 
 การคนหาความรู (25.0%) 
-มีเพียงพอ-เขาถงึงาย 
ความรูเราทีจ่ะรู (20.0%) 

-ความเขมและขนาด 
-ความผิดแผก 
-การกระทําซ้ํา 
-การเคลื่อนไหว 

ผูรู (Knower 42.88%) 
ระดับบุคคล (22.8%) 
-สนองความสนใจ 
-ตรงตามคาดหวัง 
-ตองการรู 
-เห็นคุณคา 
ระดับองคการ

(20.0%) 
-พรอมที่จะเรียนรู 

              การเรยีนรู (20%) 
- การวางเงื่อนไข 
- การเรียนรูเชิงพุทธิปญญา 
- การเรียนรูผานเทคโนโลย ี

พฤติกรรม(20%) 

- มีผลการปฏิบัติงาน 

- มีการประเมินตนเอง 
- มีการเรียนรูจากผล
การปฏิบัติงาน 

- มีการพัฒนาตอเนื่อง 
 

KMใหเอื้อตอการเปนLOมีคาคะแนนนอยกวาครึ่งทั้ง LTs(42.8%),I(27%) และ N(40.0%) 
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2.2.2 จัดการใหผูปฏิบัติงานและทีมไดมีความพรอมที่จะเรียนรู โดย
การพัฒนาความสามารถที่จะเรียนรู และพัฒนาชองทางหรือโอกาสแลกเปลี่ยนความรู หรือ 
CoP (Community of Practice) ทั้งภายในและภายนอกองคการ 

2.3   การเรียนรูและผลของการเรียนรู 
   จัดระบบการใหรางวัลและการลงโทษใหเหมาะสม โดยใชหลัก “ให
รางวัลใหถูกคน” โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และการนาํขอบกพรองหรือความสําเร็จ
มาเปนบทเรียน ไมควรพิจารณาเฉพาะการบรรลุผลตามเปาหมายแตเพียงอยางเดียว แต
ตองพิจารณาจากการรูจักนําผลการประเมินมาใชเปนบทเรียนอยางตอเน่ืองดวย 

3. ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
  ถาแทนคาสมการ LO = (LTs + I)N จะพบวาคาคะแนนทุกตัวตํ่ากวา 3 จาก
คะแนนเต็ม 5 จึงตองปรับปรุงพัฒนาทุกองคประกอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง N ซ่ึงเปนปจจัย
ที่จะทําใหองคการเกิดการเรียนรูมากหรือนอย ข้ึนอยูกับคาของ N หรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งระดับบุคคล ทีม และองคการ 

 โดยภาพรวมจะพบวาในทางวิชาการ การจัดการความรู จะสัมพันธกับการเปน
องคการแหงการเรียนรู ดังน้ันการดําเนินการตามแนวทางของ ก.พ.ร. ในปงบประมาณ 
2549 ซ่ึงเปนปแรกของหลายๆ สวนราชการอาจจะผานการประเมินในเชิงกิจกรรม แตใน
เชิงพัฒนาการยังมีความจําเปนที่จะนําผลจากการประเมินกิจกรรมตางๆ ตามแบบฟอรม
ของ ก.พ.ร. ไปใชเปนฐานในการพัฒนาสิ่งที่เปนจุดออน และในสวนใดที่เปนจุดแข็งก็ให
รักษาไวเพ่ือนําไปใชเปนขอมูลวางแผนพัฒนาในปงบประมาณตอไป โดยจังหวัดอาจสรุป
ความเชื่อมโยงตามคาคะแนนและรอยละของผลสําเร็จในการประเมินตนเองตามตัวอยางที่
ปรากฏในผังภาพที่ 2 ขางตน 
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              ระสบการณการจัดการความรูระสบการณการจัดการความรู  

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  
 

ทวี  มาสขาว 1  
 

 การจัดการองคความรู  นับวาเปนส่ิงที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
งานสงเสริมการเกษตร เน่ืองจากเปาหมายสุดทายของงานสงเสริมการเกษตร คือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกษตรกรใหเกิดการเรียนรู มีความชํานาญ  และมีทัศนคติที่ดีตอ
การประกอบอาชีพ โดยมีนักวิชาการสงเสริมการเกษตรทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 

 จังหวัดนครพนมไดดําเนินการการจัดการองคความรู  โดยมีเปาประสงค "เพ่ือ
พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีไปสูเกษตรกร  โดยใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบล  เปนกลไกหลักในการดําเนินการ  รูปแบบวิธีการดําเนินงานไดใช
การแตงต้ังคณะทํางาน  กําหนดผูประสานงานหลักของจังหวัด  บุคคลเปาหมายไดแก 
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกคนในจังหวัดนครพนม   ซ่ึงไดสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการองคความรูวามีความสําคัญอยางไร  มีประโยชนตอองคกรอยางไร  โดยมีการ

                                                        
1 หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

ปป  
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ช้ีแจงสรางความเขาใจทุก  2  เดือน  ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติในป 2548  ประเด็นหลักใน
การดําเนินการจัดการองคความรู   จังหวัดนครพนมไดดําเนินการในโครงการศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  5  ประเด็นหลัก  ดังน้ี 
 1.  การรวบรวมขอมูลและความตองการ 
 2.  การจัดทําเวทีชุมชน 
 3.  การวางแผนถายทอดความรู 
 4.  การดําเนินการถายทอดความรู 
 5.  การเชื่อมโยงเครือขายการถายทอดความรู 

เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินการ 

     1. ใชรูปแบบตารางอิสรภาพ 
      2. การแลกเปลี่ยนความรู ผูพรอมใหกับผูใฝรู  โดยใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
      3. บันทึกเรื่องเลา   

 ในป 2549  เม่ือรูวาการจัดการความรู  เปนการนําความรูที่มีอยูในองคกรและ
นอกองคกร  เนนความรูจากการปฏิบัติ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนา และยกระดับความรู
เพ่ือใหสามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติ หรือองคกรสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่
กําหนด  กรมสงเสริมการเกษตรไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรูเพ่ือเปนการ
พัฒนาคน พัฒนาองคกร  และนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  จึงไดนํา Knowledge 
Management (KM)   ไปดําเนินการในโครงการพัฒนาสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและได
มาตรฐาน (food safety)  ซ่ึงจังหวัดนครพนมก็ไดดําเนินการจัดการความรูกับโครงการ
ดังกลาวลงไปถึงระดับเกษตรกร 

แนวทางการดําเนินงาน 

 ในการดําเนินงานในปที่ 2 ไดเนนความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายและ
แผนการดําเนินงานมากขึ้น โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. สรางความเขาใจกับคณะทํางาน KM   และคณะกรรมการ  Food  Safety   
ทั้งระดับอําเภอ  และระดับจังหวัด 

2.  ช้ีแจงทําความเขาใจแกนักวิชาการสงเสริมการเกษตรทุกคน 
3.  กําหนดเปาหมาย/กิจกรรม 
     3.1 ระดับเจาหนาที่ ทํา KM  ทุกกิจกรรม ดังน้ี 
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  - จําแนกพื้นที่ 
           - บูรณาการแผน 
           - ถายทอดเทคโนโลยี 
           - สรางเครือขาย 
           - พัฒนาการตลาด 
           - สนับสนุนการทํางาน 
           - ประเมินผลโครงการ 

  

      3.2  ระดับเกษตรกร 
              - กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

4.  จัดทําแผนการดําเนินงาน KM  ใหชัดเจนทุกระดับ ทั้งเจาหนาที่และเกษตรกร 
5.  ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

ประเด็นแหงความสําเร็จ 

 1.  ผูนําตองใหความสําคัญ 
  - เกษตรจังหวัด  ใหความสําคัญกับการใช KM  เปนเครื่องมือในการ  

ปฏิบัติงาน 
  -  เกษตรอําเภอ  เขาใจและเห็นความสําคัญของ KM  วาเปนเครื่องมือใน

การปฏิบัติงาน 
  - การทํา KM  ชวยพัฒนาองคกร  ซ่ึงทุกคนในองคกรมีเปาหมายรวมกัน 
 2.  ไดมีโอกาสแสดงความสามารถและศักยภาพใหปรากฏ 
  - นักวิชาการสงเสริมการเกษตรมีเทคนิคการทํางานรวมกับชุมชนมานาน

บางอยางบางเรื่องดีมาก  เชน  การโนมนาวใหเกษตรกรมีสวนรวม  แต
ไม มีโอกาสแสดง เม่ือมีการดําเนินงาน KM  จึงไดมีโอกาสแสดง
ศักยภาพ 
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  - หลายคนมีความเชี่ยวชาญดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ  จะไดมีโอกาส
แสดงศักยภาพใหปรากฏ  แลวเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

 3.  บุคลากรไดรับการพัฒนาหลายดาน  เชน   
        - การทํางานแบบมีสวนรวม  ไมรีบตัดสินใจดวยตนเอง ใหผูฟงมีสวนรวม

แลววิเคราะหประเด็นจึงสรุป 
  - เทคนิคการประชุมกับชาวบานตองเนนการมีสวนรวม 
  - เทคนิคการนําเสนอ  ตองมีการเตรียมการ เตรียมสื่อประกอบ 
  - ไดศึกษาคลังความรูจากบันทึกเรื่องเลา 

4.  ไดพัฒนากระบวนการ (Process) 
        - เดิมเสนอปญหาและแนวทางแกไขแลวก็จบไป ไมมีการทบทวนกระบวนการ  
                      ซ่ึงปจจุบันมีการทบทวนบทเรียนรวมกัน ทําใหงานผิดพลาดนอย 

5. ไดความรูสึกที่ดีตองาน 
 - มีทีมงานชวย  ไมเดียวดาย  ใครเกงเร่ืองใดก็ไปชวยกัน ตองการชวย

ตามความสามารถ  ความถนัด 

  

ขอคิดเห็นในการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ 

1. ตองใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจ  เจาหนาที่ทุกคนตองเขาใจ 
มิฉะน้ันจะถูกตอตานวาเปนการเพิ่มภาระงาน 

2. ในการทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  (Knowledge Sharing : KS)  หากไมมี
การเตรียมแผนการสอน กระบวนการดําเนินการจะเกิดการเบื่อหนาย จะไมยอมรับซ่ึงกัน
และกัน  (“คุณอํานวย”  ตองวางแผนและเตรียมการ) 

3. การบันทึกเรื่องเลา  เทคนิคการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จตองนํามา
บันทึกเปนเร่ืองเลา ซ่ึงเร่ืองเลาและบันทึกแนวทางปฏิบัติจะตองนํามาเปนคลังความรูตอไป  

4. แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน  ควรใหความสําคัญในสิ่งเหลานี้ 
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     4.1  กําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติใหอําเภอรูและเขาใจตามขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน 

     4.2  ใหเจาหนาที่บันทึกเรื่องเลา วิธีการปฏิบัติ แลวนํามารวบรวม วิเคราะห 
ประมวลผล  เปนคลังความรู 

     4.3  ตองพูดคุย  ประชุม  ทําความเขาใจบอยๆ เพ่ือใหเกิดการรับรู  และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
      4.4  ควรอบรมเทคนิคการสรุปประเด็นสําคัญในการบันทึกเรื่องเลา  เพราะ
เจาหนาที่มักจะขาดประสบการณในการจดบันทึก  ทําใหการบันทึกไมตรงกับประเด็น
สําคัญที่ปฏิบัติ 

บทสรุป 

 จากการปฏิบัติงานการจัดการความรู (KM)  ทําใหเราไดรูวาการนํา KM  สวม
ลงไปในงานสงเสริมการเกษตรที่เราปฏิบัติอยูแลว  กอนที่เราจะทํา KM  เราตองตอบใหได
วา "เราจะทํา KM เพ่ืออะไร"  ตองมองหาเครื่องมือที่ชัดเจน  เม่ือมีการปฏิบัติจริง 
(Action)   แลวเราถึงจะเขาใจวา  การกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  หรือทิศทางของการ
จัดความรูขององคกรจะไปทิศทางไหน  ถาหากจะใหการจัดการความรูบรรลุเปาหมายของ
องคกร จะตองมีบุคลากรที่เกี่ยวของประกอบดวย  “คุณเอื้อ  คุณอํานวย  คุณลิขิต  คุณ
สังเกต”  เกิดการทํางานเปนทีม มองเปาหมายขององคกรเปนเร่ืองเดียวกัน ไมคิดแยกสวน 
ไมมอง KM เปนโครงการ  ตองหา Best practice งานสงเสริมการเกษตร  ตองมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  นักสงเสริมการเกษตรตองพูดเปนเสียงเดียวกันวา เราจะ
ทํา  KM  เพ่ือพัฒนางานสงเสริมการเกษตรใหบรรลุเปาหมาย "เปาหมายในการเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงทางดานการเกษตร"  ซ่ึงนักสงเสริมการเกษตรในระดับพ้ืนที่จะไดน่ังใน
หัวใจพี่นองเกษตรกรตอไป   

 

 

 

 



                         
 
 
 
 
 

     ารเสริมสรางพฤติกรรมการแบงปน 
แลกเปลี่ยนความรู 

                                                                                     
        ฐิติพัฒน  พิชญธาดาพงศ 1 

                                                                                                       
  ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ความรูเปนสินทรัพยที่มีคาที่ สุดขององคกร 
ความรูเปนสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะโดดเดนกวาสินทรัพยอื่นๆ คือเปนสินทรัพยที่มีมูลคา
ไรขีดจํากัด ยิ่งใชยิ่งเพ่ิม  ยิ่งใชมากเทาไรก็ยิ่งมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นเทานั้น (Romer, 1993; 
Drucker, 1998)  ดังน้ัน องคกรจะอยูรอดในยุคเศรษฐกิจฐานความรูไดน้ัน องคกรจะตองมี
ฐานองคความรูที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และท่ีสําคัญตองมีระบบการจัดการองค
ความรู (Knowledge Management : KM) ที่ดี (OECD, 1996) การมีระบบการจัดการองค
ความรูที่ดีจะนํามาซึ่งการทํางานที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลดีตอองคกรโดยรวม และ
สามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันทางธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุด (Nonaka, 1999; บุญดี 
บุญญากิจ และคณะ, 2547)  การที่องคกรจะสรางและรักษาความไดเปรียบในการแขงขันได
น้ันข้ึนอยูกับความสามารถขององคกรในการทําใหพนักงานในองคกรกระตือรือรนที่จะเรียนรู
และสรางองคความรูใหมใหเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา (Senge, 1990)   เม่ือองคกรมีการแสวงหา
และคนหาความรูมาไดแลวจะตองมีระบบในการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร ถายทอด และ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันระหวางพนักงานในองคกร (O’Dell and Grayson, 
1988; Choi and Lee, 2002)  ส่ิงที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการองคความรูในองคกรก็คือ ทํา
อยางไรจึงจะทําใหพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงานเปนการสราง
มูลคาเพิ่มหรือสรางผลประโยชนสูงสุดแกองคกร (Liebowitz, 2001)     

                                                 
1 Organization Development Manager บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

กก  
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  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) หมายถึง พฤติกรรม
การถายทอด แบงปน และแลกเปลี่ยนความรูระหวางพนักงานคนหนึ่งกับเพื่อนรวมงานคน
อื่นๆ หรือเพ่ือนรวมวิชาชีพภายในองคกร (Nonaka, 1999; Liebowitz, 2001) หากการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางพนักงานในองคกรเปนระบบที่ดีแลว   จะชวยลดความ
ซํ้าซอน ลดเวลาในการแสวงหาความรูใหม  นอกจากนี้หากมีการเผยแพรแนวปฏิบัติ 
การทํางานที่ดี (Best Practice)  ขอมูลมีความเชื่อถือได  มีระบบการจัดเก็บองคความรูของ
องคกรที่ดี พนักงานสามารถเขาถึงและคนหาความรูไดงาย ก็จะทําใหสามารถนําความรูไป
ใชในการแกปญหาในการทํางานไดรวดเร็วข้ึน (Husted, and Michallova, 2002)   

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูจะไดผลหรือไมน้ัน เราจะตองประเมินจากระดับ
ความเขาใจของผูรับการแบงปน วาสามารถเก็บ รวบรวมความรู ทักษะ ประสบการณ 
คานิยม สรางเครือขาย สัมพันธภาพ และวิธีการทํางานจากผูแบงปนไดมากนอยเพียงใด 
(Shiahou, 2000)  

กลาวโดยสรุป การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูจะตองประกอบดวยทักษะตางๆ 
ไดแก การคนควาแสวงหาขอมูล (Searching)  การทําความเขาใจในความรูที่ศึกษา 
(Understanding Knowledge)  การยืนยันใหความเห็นตอขอมูลที่ไดน้ันวาตรงกับความตองการ
หรือไม (Confirming)  การซึมซับใสใจ (Absorbing)  และการแปลงความรูไปสูการปฏิบัติ 
(Transforming) เปนตน   นอกจากนี้  สมาชิกของกลุมจะตองมีความเต็มใจและมี
ความสามารถในการถายทอดความรูใหกับผูอื่นเขาใจได ซ่ึงจะเปนการเพิ่มระดับของความ
เขาใจเกี่ยวกับความรูในเรื่องน้ันๆ ใหเพ่ิมข้ึน (Fang and Tsai, 2005)   

กระบวนการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเปนกระบวนการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งสู
อีกบุคคลหนึ่ง โดยผานกระบวนการจัดการองคความรูขององคกร  ในกระบวนการจัดการ
องคความรูขององคกรใหประสบความสําเร็จน้ัน ประเด็นสําคัญอยูที่วาทําอยางไรจึงจะทําให
ความรูของพนักงานแตละคนนั้นเขาไปเปนความรูขององคกรได (Nonaka and Takeuchi, 
1995; Grant, 1996;)   

ในทางปฏิบัติน้ันการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมี 2 มุมมองที่เราจําเปนตอง
พิจารณาคือ มุมมองดานพฤติกรรม  และมุมมองดานระบบเทคโนโลยี 

  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของบุคคลนั้นมิใชเร่ืองงายๆ ที่จะทําใหทุกคน 
เต็มใจที่จะถายทอดความรูที่มีอยูออกไป (Davenport and Prusak, 1988)  โดยทั่วไปแลว
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บุคคลมักจะไมแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของตน นอกเสียจากวาเขาคิดวาถาการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูใหกับคนอื่นน้ันเปนส่ิงที่มีคุณคาและสําคัญสําหรับเขา   

จากผลการวิจัยหลายๆ เร่ืองที่ผานมาแสดงใหเห็นวา ความทาทายที่ยิ่งใหญ
ที่สุดในการจัดการองคความรูขององคกรตางๆ ที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบันก็คือ ทําอยางไร
จึงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองคกรใหมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูตอกันใหมากขึ้น (Ruggles, 1988)   

จากความสําคัญดังกลาว ทําใหมีผูสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองน้ีมากขึ้น อาทิเชน 
Robertson (2002) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระบบการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 2 
ระบบ พบวาการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเปนกิจกรรมระหวางบุคลากรในองคกร และตอง
เขาใจวาบุคลากรเหลานั้นจะมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเปนข้ันตอนแรก เพ่ือใหการ
ทํางานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
หลายปจจัยที่มีผลกระทบตอระบบหรือพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงาน 
อาทิเชน ความตั้งใจของทีมงาน  ข้ันตอนการทํางาน  การใหความรวมมือในทางปฏิบัติ และ
ธรรมชาติของขอมูลที่นํามาแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน เปนตน   

สวน Wah and Others (2005) พบวาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูไดแกรางวัลและการใหคํายกยองชมเชย ความเชื่อถือไววางใจ การ
ยอมรับฟงความคิดเห็น การคิดถึงตนทุนของราคาความรูที่ตนสะสมมา บรรยากาศของ
องคกร ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในปจจุบัน  รวมทั้งโครงสรางของงาน  และ
รูปแบบความเปนผูนําของผูบริหารก็มีผลตอการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงานดวย
เชนกัน (Lipshitz and Popper, 2000)   

นอกจากนี้ ยังพบวาระบบขอมูลสารสนเทศก็มีผลตอพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูของพนักงานเชนเดียวกัน กลาวคือ ถาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการองคความรูมีความสะดวก คลองตัวและทันสมัย  ก็จะชวยเอื้ออํานวยใหพนักงานมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูมากขึ้น (Sole and Appledge, 2000)   

Fang and Fang (2000) กลาววาการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเปนส่ิงสําคัญ
มากในปจจุบันน้ี ฉะน้ันควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูอยาง
จริงจังมากขึ้น ซ่ึงเขาเสนอวานักวิจัยควรศึกษาเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
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1. ศึกษากระบวนการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยเริ่มต้ังแตศึกษาเจตนาและ
แรงจูงใจในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของบุคคล พฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู และผลที่ไดจากการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

2. ศึกษาพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูบนพื้นฐานของศาสตรสาขา
ตางๆ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศควรศึกษาโครงสราง และประโยชนของระบบ
สารสนเทศที่จะนํามาใชเปนสื่อกลางในการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร และแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู  สวนดานจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรควรเนนศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษยที่มีผลตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู   

 การสรางเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูจึงเปนเร่ือง
ที่สําคัญเร่ืองหนึ่งในการจัดการองคความรูขององคกรใหประสบความสําเร็จ  การปลูกฝงให
พนักงานมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมิใชเร่ืองที่สามารถทําไดงายๆ องคกร
ตองใชระยะเวลานานพอสมควร เพราะจะตองสรางวัฒนธรรมองคกรใหมใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู (Learning Organization)   โดยองคกรจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมี
พฤติกรรมใฝเรียนใฝรูอยูตลอดเวลา เม่ือพนักงานเรียนรูแลวจะตองผลักดันใหมีการถายโอน
การเรียนรู มีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูกันอยางรวดเร็วและทั่วถึงทั้งองคกร  

การเสริมสรางใหพนักงานมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเพ่ิมข้ึนน้ัน 
ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางดังน้ี 

 1)  ผูบริหารระดับสูง    และผูบังคับบัญชาทุกคน ควรสงเสริมและสนับสนุน
อยางจริงจังตอการเสริมสรางและปลูกฝงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของ
พนักงานดวยการสรางสภาพแวดลอม และบรรยากาศตางๆ ใหเอื้ออํานวยตอการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู   ตองเปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ในการแสดงพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูใหกับพนักงาน เปดใจยอมรับฟงความคิดเห็น สงเสริม สนับสนุนและให
คํายกยองชมเชย เปนตน  

 2)  ควรพัฒนาระบบการบริหารและจัดการองคความรูใหมีประสิทธิภาพ  เร่ิม
ต้ังแตการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหพนักงานสามารถเขาถึงและใชงานไดงาย 
สะดวก รวดเร็ว มีระบบในการแสวงหา คนควา รวบรวม จัดเก็บอยางเปนระบบ มีการ
เผยแพร ถายทอดและกระตุนใหพนักงานนําความรูไปตอยอดใชประโยชนในการทํางานให
มากที่สุด  
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 3)  พัฒนาพนักงานใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ และมีประสบการณตรงใน
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของตนเองสูงข้ึน 
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        ::  กรณีศึกษาบริษทัปูนซิเมนตไทยกรณีศึกษาบริษทัปูนซิเมนตไทย  จํากัด จํากัด ((มหาชนมหาชน))  
 

                                                                                ฐิติพัฒน  พิชญธาดาพงศ 1 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันน้ีโลกกําลังอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based 
Economy) ซ่ึงเปนเศรษฐกิจที่อาศัยการสราง การกระจาย และการใชความรู เปนตัว
ขับเคลื่อนหลักที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโต สรางความมั่งคั่ง และสรางงานในอุตสาหกรรม
ทุกรูปแบบ (Nonaka, 1991)  

องคกรใดก็ตามที่มีฐานความรู มีขอมูลมาก หรือมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ยอม
ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน สามารถสรางความแตกตางดานตัวสินคา บริการ และ
นวัตกรรม ใหเหนือกวาคูแขงขัน ดวยการปอนสินคาและบริการใหมๆ สูตลาดอยางตอเน่ือง 
(บดินทร วิจารณ, 2547) นับวาเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงดานสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว ตลอดจนมีการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรง การเรียนรูอยางตอเน่ืองใหทัน
ตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งที่จําเปน ทั้งน้ีเพ่ือความอยูรอดขององคกรหรือเพ่ือ
รักษาความเปนเลิศใหยั่งยืนน่ันเอง (Drucker, 1998)    ความรูจึงเปนเร่ืองที่องคกรตางๆ 
กําลังใหความสําคัญอยางยิ่งเพราะความรูเปรียบเสมือนสินทรัพยที่ทรงคุณคาขององคกร 
ดวยเหตุดังกลาว องคกรตางๆ จึงพยายามขวนขวายเพื่อที่จะแสวงหาวิธีการเก็บรวบรวม
องคความรู ทักษะ ความชํานาญ และประสบการณของพนักงานไวอยางเปนระบบ เพ่ือเปน
ฐานองคความรูขององคกร  
                                                 
1 Organization Development Manager บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
 

พพ 
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ถึงแมวาในปจจุบันน้ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเขามามีบทบาทอยางมากใน
ดานการจัดระบบการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing System) แตทวา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอที่จะเปนหลักประกันใหม่ันใจได
วาเปนชองทางในการรวบรวมองคความรู หรือเปนชองทางใหพนักงานไดมีการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูอยางมีประสิทธิภาพ (The American Productivity and Quality Center, 
1999) การจัดการองคความรู (Knowledge Management) ที่มีประสิทธิภาพมิใชอยูที่
องคกรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมองคความรูที่ทันสมัย แตอยูที่วา
องคกรจะสามารถกระตุนหรือสงเสริมใหพนักงานนําความรูออกมาประยุกตใชในการทํางาน
ไดมากนอยเพียงใด  รวมท้ังกระตุนใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางกันไดอยางไร  

 ดังน้ันการสรางเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูจึง
เปนเร่ืองที่สําคัญเร่ืองหน่ึงในการจัดการองคความรูขององคกรใหประสบความสําเร็จ  การ
ปลูกฝงใหพนักงานมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมิใชเร่ืองที่สามารถทําได
งายๆ องคกรตองใชระยะเวลานานพอสมควร เพราะจะตองสรางวัฒนธรรมองคกรใหม
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)   โดยองคกรจะตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหพนักงานมีพฤติกรรมใฝเรียนใฝรูอยูตลอดเวลา เม่ือพนักงานเรียนรูแลวจะตอง
ผลักดันใหมีการถายโอนการเรียนรู มีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูกันอยางรวดเร็วและ
ทั่วถึงทั้งองคกร เพราะเช่ือวาถาพนักงานเรียนรูองคกรก็จะเรียนรูตามไปดวย (วีระวัฒน  
ปนนิตามัย,2544)  

ดวยเหตุที่การสรางวัฒนธรรมองคกรใหพนักงานมีพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูเปนเร่ืองที่สําคัญ ทําใหมีนักวิจัยและสถาบันตางๆ ใหความสนใจศึกษา 
วิจัยมากมาย อาทิเชน ศูนยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพแหงสหรัฐอเมริกา (The American 
Productivity & Quality Center : APQC) ไดทําการศึกษาดวยวิธีการเทียบวัดองคกรที่มี
ระบบการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม (Benchmarking)  เพ่ือคนหาวาองคกรที่มีประสิทธิภาพนั้น
มีการจัดการองคความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูกันอยางไร ผลการศึกษาไม
พบวามีวิธีการใดที่ดีที่สุดในการทําใหพนักงานเต็มใจที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกัน
และกัน แตพบวาสิ่งที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหกับผูอื่นน้ัน
มักข้ึนอยูกับวัฒนธรรมองคกร และลักษณะโครงสรางขององคกรน้ันๆ  นอกจากนี้
ยังพบวาพนักงานจะแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันก็ตอเม่ือ (The American 
Productivity & Quality Center, 1999)  : - 
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• พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูน้ันเปนวัฒนธรรมองคกรที่พนักงาน
ในองคกรยึดถือประพฤติปฏิบัติกัน โดยพนักงานทุกคนจะใหความรวมมือ
และองคกรที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม (Best Practices) น้ันจะถือวา
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเปนเร่ืองปกติวิสัยทั่วไป 

• พนักงานมีความตั้งใจที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหกับผูอื่น องคกรที่มี
วิธีการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมจะมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและ
กัน ทั้งน้ีเพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจไดบรรลุเปาหมาย สามารถ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึน้ไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูที่แบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูหรือนําความรูที่มีอยูไปใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานนั้นจะไดรับ
รางวัลตอบแทนที่คุมคา 

 จากความสําคัญดังที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูของบุคลากรในองคกรเปนสิ่งที่จําเปน และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจฐานความรู  

 สําหรับในประเทศไทย  องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ  ไดต่ืนตัว
และใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการองคความรู  และเสริมสรางพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูใหกับบุคลากรกันมากขึ้น  อาทิ เชน บริษัทปูนซิเมนตไทย   ธนาคาร
ไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน)  โรงพยาบาลศิริราช  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ บริษัททรู
คอรปอรเรช่ันจํากัด (มหาชน)  และบริษัทสแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัด เปนตน (บุญดี 
บุญญากิจ และคณะ, 2547)  สําหรับการวิจัยครั้งน้ี   ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะบริษัทปูน 
ซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน)  เปนกรณีศึกษา  

 อยางไรก็ตาม การจัดการองคความรูน้ันถือวาเปนแนวคิดใหมที่บริษัทปูนซิเมนต
ไทย นํามาใชเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกรและบุคลากร  

จากผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรตอการสรางนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทย พบวาบริษัทปูนซิเมนตไทย มีการจัดการองคความรูเพ่ือ
เอื้ออํานวยตอการสรางนวัตกรรมคิดเปนรอยละ 74 เม่ือเทียบกับบริษัทขามชาติในระดับ
เดียวกันอีก 15 บริษัท ที่มีความพรอมตอการสรางนวัตกรรมคิดเปนรอยละ 81   นอกจากนี้
ยังพบวาพนักงานสวนใหญยังมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันอยูใน
ระดับตํ่า (บริษัทปูนซิเมนตไทย, 2548)   ซ่ึงจากผลการสํารวจยังไมไดระบุวาการที่พนักงาน
มีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูตอกันอยูในระดับตํ่านั้นเกิดจากสาเหตุใด รวมท้ัง
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ไมทราบวามีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของ
พนักงาน ดังน้ันผู วิ จัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาวิ จัย เ ร่ือง “พฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูโดยศึกษาตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน : กรณีศึกษาบริษัทปูน 
ซิเมนตไทย”   

 การที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยศึกษา
ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ของ Ajzen (2002a) เน่ืองจากทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนนี้เปนทฤษฎีที่กําลังไดรับความนิยมและมีอิทธิพลตอนักการศึกษา นักการตลาด แพทย 
พยาบาล นักวิจัย นักจิตวิทยา นักบริหารงานทรัพยากรบุคคล และนักพฤติกรรมศาสตร
อยางมาก ในการนําไปศึกษาวิจัยเพ่ือใชทํานาย และแกปญหาพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคล   จากการสํารวจงานวิจัยต้ังแตป ค.ศ. 1991–2005  พบวามีงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีน้ี
มากกวา 500 เร่ือง  โดยผูสนใจนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไปใชทํานายพฤติกรรมตางๆ  
อาทิเชน พฤติกรรมดานสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย (Bennett and 
Bozionelos, 2000)   พฤติกรรมการบริจาคโลหิต (มันทนา สิริรัตโนภาส, 2538; Armitage 
and Conner, 2001)   พฤติกรรมการใชยาเสพติด (Armitage and Others, 1999) 
พฤติกรรมดานกีฬา ไดแก พฤติกรรมการออกกําลังกาย (Biddle and Nigg, 2000; 
Nareerat, 2003; Rivise and Sheeran, 2003)   พฤติกรรมการเลือกใชเวลาวาง (Ajzen 
and Driver, 1992)   พฤติกรรมการตั้งเปาหมายทางตรง   นอกจากนี้ยังมีผูสนใจนําไปใช
ทํานายพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Shaw and Shui, 2000; Notani, 1998)  
เปนตน 

  จากขอมูลงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถใช
ทํานายและอธิบายพฤติกรรมตางๆ ทางสังคมไดหลากหลาย  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูโดยใชตัวแปรตางๆ ตามแนวทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen เพราะทฤษฎีน้ีเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการการศึกษา  ดวยเหตุผลสองประการคือ ประการแรก ทฤษฎีน้ีสามารถ
ทํานายและอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไดอยางถูกตอง แมนยํา  ซ่ึงจะทําใหทราบวาความ
เช่ือ เจตคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
เจตนา และพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด  
(มหาชน) วาแตกตางกันหรือไม    ประการที่สอง จากการสํารวจงานวิจัยในประเทศไทยยัง
ไมพบวามีการศึกษาวิจัยเร่ืองใดที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเลย แตพบวาในภูมิภาคเอเชียมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
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พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในประเทศเกาหลี  
และประเทศไตหวัน   ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  ซ่ึงผลการวิจัยที่ไดในคร้ังน้ีจะทําให
เกิดความเขาใจ  และนําไปใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธการจัดการองคความรู และ
เสริมสรางพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทย   และ
ประยุกตใชกับองคกรอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองน้ี  มีวัตถุประสงคดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของ

พนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทย โดยศึกษาตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
2. เพ่ืออธิบายและทํานายพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงาน 

บริษัทปูนซิเมนตไทย ดวยตัวแปรจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และจากการประมวลผล
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  

  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of 
Planned Behavior : TpB) ของ Ajzen (2002a)  เปนกรอบแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานใน
การวิจัยโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior : TpB) 
นําเสนอโดย Ajzen (Ajzen,1985; 1988; 1991; 2002a, 2002b; Ajzen and Driver,1992; 
Ajzen and Madden, 1986; Beck and Ajzen, 1991) เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎี
การกระทําดวยเหตุผลของ Ajzen and Fishbein (1975; 1980)   

จากการศึกษาพบวา  ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลมีขอจํากัดในการทํานาย
พฤติกรรมทางสังคมอื่นๆ ซ่ึงบุคคลไมสามารถควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากเจตนาใน
การทําพฤติกรรมของตนเองไดอยางสมบูรณ (Incomplete Volitional Control)   เจตนาใน
การทําพฤติกรรมไดรับการสันนิษฐานวาเปนปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของบุคคล  ดังน้ันเจตนาในการทําพฤติกรรมจึงเปนตัวทํานายวาพฤติกรรมจะเกิดขึ้น
หรือไม  กลาวคือ  ถาบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมากขึ้นเพียงใด  ก็จะยิ่งมีความพยายามในการ
ทําพฤติกรรมมากขึ้นเพียงน้ัน  (Ajzen and Fishbein, 1980)  แตในความเปนจริงแลวมี
พฤติกรรมอีกหลายพฤติกรรมที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของเจตนาอยางสมบูรณ 
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เพราะการกระทําพฤติกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยปจจัยอื่นที่มิใช
ปจจัยดานแรงจูงใจรวมอยูดวยระดับหน่ึง ทั้งโอกาสและทรัพยากรอื่นๆ อาทิเชน เวลา เงิน 
ทักษะ ความสามารถ ความรวมมือจากผูอื่น เปนตน  

ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้น Ajzen มีความเชื่อวาการกระทําพฤติกรรม
ตางๆ ของบุคคลนั้นจะถูกช้ีนําโดยความเชื่อ 3 ประการไดแก  ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง  และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม  ความ
เช่ือเหลานี้จะสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตคติตอพฤติกรรม  การคลอยตามกลุมอางอิง  
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และเจตนาในการทําพฤติกรรม   

ทฤษฎีน้ีไดเสนอตัวแปรที่เรียกวา “การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)”   ในฐานะที่เปนตัวกําหนดเจตนาที่จะกระทํา
พฤติกรรม และตัวกําหนดพฤติกรรม ซ่ึงจากงานวิจัยเชิงประจักษ (Empirically Research) 
หลายเรื่องแสดงใหเห็นวา  การวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
สามารถทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมไดดีกวาการทํานายเจตนาในการทํา
พฤติกรรม โดยวัดจากเจตคติตอพฤติกรรม และการคลอยตามกลุมอางอิง (Ajzen and 
Madden, 1986; Garling and Fujii, 2002; Netemeyer, Burton and Johnston, 1991; 
Shifter and Ajzen, 1985)      และลาสุดไอเซ็น (Ajzen, 2002) ไดเพ่ิมตัวแปรอีกหนึ่งตัว
คือ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีอยูจริง (Actual Behavioral Control) ซ่ึง
เปนตัวแปรที่สงผลตอการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและสงผลตอ
พฤติกรรมโดยตรงเลยโดยไมผานเจตนาในการทําพฤติกรรม   Ajzen กลาววาบุคคลที่รับรู
วาตนเองสามารถควบคุมพฤติกรรมตางๆ ไดสูง  มีแนวโนมที่จะมีเจตนาในการกระทํา
พฤติกรรมสูงตามไปดวย และก็จะสงผลทําใหเขามีความพยายาม มุมานะ อุตสาหะที่จะ
แสดงพฤติกรรมนั้นสูงเชนเดียวกัน (Ajzen, 2002a)    ดังน้ันความสําเร็จในการกระทํา
พฤติกรรมจะขึ้นอยูกับเจตนาในการทําพฤติกรรม การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีอยูจริงดังที่กลาวมาแลว  
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีความแตกตางจากทฤษฎีตนกําเนิด
และมีความเหมาะสมสําหรับการอธิบายและทํานายพฤติกรรมที่ไมสามารถทําตามความ
ตองการไดสมบูรณมากกวา (Ajzen, 2002a; Ajzen, 1991) 
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       แผนภาพที่ 1 โครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002a) 
 

 

 
                         ที่มา : http://www.people.umass.edu/aizen/tpbrefs.html 

1. โครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 จากแผนภาพที่ 1 โครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The 

Theory of  Planned Behavior : TpB) น้ัน Ajzen (2002a) กลาววา การกระทําพฤติกรรม
ของมนุษยจะเกิดจากการชี้นําโดยความเชื่อ 3 ประการ ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม 
(Behavioral Beliefs) ความเช่ือเกี่ยวกับกลุมอางอิง (Normative Beliefs) และความเชื่อ
เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control Beliefs) เม่ือพิจารณาภาพที่ 1 จะพบวา
ความเชื่อแตละตัวจะสงผลตอตัวแปรตางๆ ดังน้ี   

1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม จะสงผลตอเจตคติตอพฤติกรรม 
(Attitude Toward the Behavior) 

1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง  จะสงผลตอการคลอยตามกลุมอางอิง
(Subjective Norm)  

1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม  จะสงผลตอการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived  Behavioral Control)  

 เม่ือนําผลรวมของผลคูณระหวางเจตคติตอพฤติกรรม  การคลอยตามกลุม
อางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  ก็จะสามารถทํานายเจตนาใน
การกระทําพฤติกรรม (Intention) ของบุคคลโดยทั่วไป กลาวคือ หากบุคคลมีเจตคติที่ดี
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ตอการทําพฤติกรรม  มีกลุมอางอิงที่มีความสําคัญและอิทธิพลตอตัวเขา  และเขา
รับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมไดสูง  บุคคลก็จะแสดงเจตนา
ในการทําพฤติกรรมนั้นสูงตามไปดวย   ประการสุดทาย  หากบุคคลมีระดับ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไดจริง (Actual Behavioral Control) และ
มากเพียงพอดวยแลวก็จะยิ่งมีเจตนาในการทําพฤติกรรมนั้นมากขึ้นเมื่อมีโอกาส
เพิ่มข้ึน  เจตนาในการกระทําพฤติกรรมนี้ไดรับการสันนิษฐานวาเปนเง่ือนไขนําสําคัญที่จะ
ทําใหบุคคลกระทําพฤติกรรมอยางฉับพลัน (Immediate Antecedent of Behavior)  

 2. ตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 เม่ือพิจารณาแผนภาพที่ 1  จะพบวาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มีตัวแปรที่
สําคัญๆ   ดังน้ี 
 2.1  ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs : BB) จะ
เช่ือมโยงสัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอการคาดหวังผลการกระทําพฤติกรรมนั้น  
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมเปนความเชื่อของบุคคลซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากความรูสึก 
ความนึกคิดสวนตัว ที่มีความเชื่อวาถากระทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดผลกรรมทางบวก  เขา
ก็มีแนวโนมที่จะมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมนั้น   ในทางตรงกันขามหากเขามีความเชื่อวาถา
กระทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดผลกรรมทางลบ เขาก็มีแนวโนมที่จะมีเจตคติที่ไมดีตอ
พฤติกรรมนั้น  

ยกตัวอยางเชน ถาบุคคลมีความเชื่อวาถาแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
การคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมใหมๆ (Innovation) ใหกับเพื่อนรวมงานแลว  เขาจะไดรับคํา
ช่ืนชมจากเพื่อนๆ วาเขาเปนคนที่มีความรอบรู เช่ียวชาญเรื่องการสรางนวัตกรรม เขาก็จะ
มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เปนตน   

ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ Ajzen ใหขอสันนิษฐานวาเราสามารถเขาถึง
ความเชื่อ น้ีไดโดยคํานวณจากผลคูณความเขมของความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม 
(Behavioral belief strength : b) กับความเชื่อเกี่ยวกับการประเมินผลการกระทํา 
(Outcome evaluation : e) ซ่ึงความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้จะเปนตัวกําหนดเจตคติตอ
พฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) ของบุคคล 
 2.2 เจตคติตอพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior : AB) 
หมายถึงระดับของผลการกระทําพฤติกรรม  ซ่ึงอาจมีคาเปนบวกหรือลบก็ได  เจตคติตอ
พฤติกรรมนี้เกิดจากผลรวมของผลคูณระหวางความเขมของความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม 
(Behavioral Beliefs : b) และการประเมินผลการกระทําหรือการระบุสาเหตุ 



 90

(Evaluation of the outcome or attribute : e)   ซ่ึงสามารถเขียนความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  ไดดังน้ี      

                                         AB  α  Σ biei 
                                  AB    =      เจตคติตอพฤติกรรม 
 bi      =      ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมแตละขอ 
                                  ei      =      การประเมินผลการกระทําแตละขอ 
 2.3 ความเชื่อเกีย่วกับกลุมอางอิง (Normative Beliefs: NB) หมายถึง 
การรับรูวาบุคคลหรือกลุมอางอิงที่สําคัญตอเขานั้น  คาดหวังหรือตองการใหเขากระทํา
พฤติกรรมนั้นๆ อยางไร บุคคลหรือกลุมอางอิงที่สําคัญน้ีไดแก สามี ภรรยา ครอบครัว 
เพ่ือนฝูง ครู-อาจารย แพทย พยาบาล ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน เปนตน  บุคคล
หรือกลุมอางอิงที่สําคัญแตละเร่ืองน้ัน จะข้ึนอยูกับกลุมประชากรและพฤติกรรมที่ศึกษา 
ความเชื่อตามกลุมอางอิง (Normative Belief: n) น้ีจะถูกนําไปคํานวณรวมกับแรงจูงใจท่ีจะ
คลอยตามกลุมอางอิง (Motivation to Comply with the Referent: m) ความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุมอางอิงน้ีจะเปนตัวกําหนดการคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm)  
  2.4 การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm: SN) หมายถึง การ
รับรูเกี่ยวกับความกดดันทางสังคมที่มีตอการดึงดูดความสนใจของบุคคล ใหกระทํา หรือไม
กระทําพฤติกรรมนั้นๆ   กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอการกระทําพฤติกรรมมากหรือนอยน้ัน
ข้ึนอยูกับความสําคัญตอบุคคลนั้นๆ  เชน พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
ผูบังคับบัญชาอาจมีความสําคัญตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมากกวาสามี
หรือภรรยา  เปนตน     การคลอยตามกลุมอางอิงน้ีสันนิษฐานวาเกิดจากผลรวมของผลคูณ
ระหวางความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงที่เขาใหความสําคัญกับความคาดหวังของกลุมอางอิง  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเขมของความเชื่อตามกลุมอางอิง (Normative Belief: n) และ
แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (Motivation to Comply with the Referent: m) ซ่ึง
สามารถเขียนความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 
2002a) ไดดังน้ี      

SN  α  Σ nimi 
                                 SN     =      การคลอยตามกลุมอางอิง 
 ni      =      ความเชื่อตามกลุมอางอิงแตละขอ 
                                 mi      =      แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงแตละขอ 
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 2.5  ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม (Control Beliefs : CB) ความเชื่อ
เกี่ยวกับการควบคุมการกระทําพฤติกรรม  จะเกี่ยวของกับการรับรูของบุคคลวามีปจจัยตางๆ 
เพียงพอหรือไมที่จะสงเสริมหรือขัดขวางตอการกระทําพฤติกรรมนั้นๆ เชน บุคคลมีความ
เช่ือวาหากเขามีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูแลว เขาจะไดรับคํายกยองชมเชยจาก
ผูบังคับบัญชา เขาก็จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหกับเพื่อนรวมงาน ในทางตรงกันขาม
หากเขามีความเชื่อวาผูบังคับบัญชาไมสนับสนุนหรือขัดขวางการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  
เขาก็จะไมแสดงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู   จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา 
การไดรับการยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชาเปนปจจัยสงเสริม   สวนการไมสนับสนุน
หรือขัดขวางของผูบังคับบัญชาเปนปจจัยขัดขวาง   ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมน้ี 
เกิดจากผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control 
Belief) กับการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม (Power of Control Factor) ซ่ึงความเชื่อ
เกี่ยวกับการควบคุมน้ีจะเปนตัวกําหนดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived Behavioral Control)  
 2.6 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived 
Behavioral Control : PBC)   หมายถึง การรับรูของบุคคลวามีความสามารถที่จะกระทํา
และสามารถควบคุมพฤติกรรมตางๆ ไดหรือไมอยางไร   การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมนั้นสันนิษฐานวา เกิดจากผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับการ
ควบคุม เชน ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีอยูวาสงเสริมหรือขัดขวางตอการกระทํา
พฤติกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเขมของความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม 
(Control Belief : c) และการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม  (Perceived Power of the 
Control Factor : p) ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสะทอนความถูกตองของความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลที่มีอยูจริง (Actual Behavioral Control)    การรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมนี้จะเปนตัวแปรรวมกับเจตนา (Intention) ที่ใชในการทํานาย
พฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงสามารถเขียนความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002a) ไดดังน้ี     

   PBC  α  Σ cipi 
 PBC     =      การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
 ci         =      ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม 
                       pi         =      การรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนี้ 
ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเอง (The Theory of 
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Perceived Self-Efficacy) ของ Albert Bandura (Bandura, 1986; Bandura, 1997; 
ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ, 2533)   

เม่ือศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดทั้งสองทฤษฎีแลวจะพบวาทั้ง
สองทฤษฎีน้ีมีลักษณะคลายๆ กัน (Ajzen, 2002c)    กลาวคือจะเกี่ยวของกับการรับรู
ความสามารถในการกระทําพฤติกรรมของบุคคล   สวนที่แตกตางกันคือ การรับรู
ความสามารถของตนเองจะเนนพฤติกรรมเฉพาะ (Particular Behavior) ซ่ึงเปนปจจัย
ภายในตัวบุคคล (Internal Factors)   ในขณะที่การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมนั้นจะเนนทั้งปจจัยภายใน (ความรู ความสามารถ และทักษะ) และปจจัย
ภายนอก (External Factors ไดแก เงิน เวลา ทรัพยากร และการขึ้นอยูกับผูอื่น เปนตน  
 การรับรูเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง   หมายถึงการที่บุคคลตัดสิน
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองวาสามารถกระทําพฤติกรรมบางอยางในสภาพการณที่
เฉพาะนั้นๆ ไดหรือไม ซ่ึงในสภาพการณน้ัน  บางครั้งอาจจะมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน มี
ความแปลกใหม ไมสามารถทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นได  และสภาพการณน้ันมักจะทําใหบุคคล
เกิดความเครียดได (Bandura, 1986; ฐิติพัฒน  พิชญธาดาพงศ, 2533) ซ่ึงการรับรู
ความสามารถของตนเองนี้มิไดข้ึนอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูในขณะนั้น  หากแตข้ึนอยูกับ
การตัดสินของบุคคลวาเขาสามารถทําอะไรไดดวยทักษะที่เขามีอยู (Bandura, 1997) 
บุคคลจะตัดสินใจเลือกกิจกรรม หรือกระทําพฤติกรรมตางๆ หรือไมน้ัน  สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง บุคคลมีแนวโนมที่จะ
ตัดสินใจกระทําพฤติกรรมในสถานการณที่เขาเช่ือวาเขามีความสามารถที่จะควบคุม
พฤติกรรมไดเพียงพอและมีโอกาสประสบความสําเร็จได (Ajzen, 2002a) 
 2.7 เจตนาในการทําพฤติกรรม (Intention : I) เปนตัวแทนในการ
แสดงออกในการรับรูเกี่ยวกับความพรอมของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรม เจตนาหรือความ
ต้ังใจในการกระทําพฤติกรรมนี้จะเปนตัวแปรหรือเง่ือนไขนําที่สําคัญในการกําหนดการ
กระทําพฤติกรรมอยางฉับพลันของบุคคล เจตนาในการกระทําพฤติกรรมนี้ไดรับอิทธิพลมา
จากตัวทํานาย (Predictor Variable) 3 ตัว ไดแก เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุม
อางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ตัวทํานายแตละตัวดังกลาวจะ
ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมไดมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับนํ้าหนักและความสําคัญ
ของตัวทํานาย รวมทั้งข้ึนอยูกับกลุมประชากรที่ศึกษาและความสนใจของกลุมตัวอยางดวย 
 2.8 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีอยูจริง (Actual 
Behavioral Control : ABC) หมายถึงขอบเขตที่บุคคลมีทักษะ ความชํานาญ ทรัพยากร 
และความพรอมอื่นๆ ที่ตองมีมากอนและจําเปนตอการกระทําพฤติกรรมนั้น  การประสบ
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ความสําเร็จในการกระทําพฤติกรรมนั้นมิใชข้ึนอยูเพียงแคเจตนาในการทําพฤติกรรมที่ชอบ
เทานั้นแตยังข้ึนอยูกับระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่เพียงพอดวย กลาวคือ 
บุคคลจะตองมีการรับรูความสามารถในการกระทําพฤติกรรมของตนที่ถูกตองดวย นอกจากนี้
การรับรูความสามารถในการกระทําพฤติกรรมยังนําไปสูการเปนตัวแทนของการควบคุมที่
แทจริงและสามารถใชทํานายพฤติกรรมดวย 
 2.9 พฤติกรรม (Behavior : B) คือการกระทําที่บุคคลแสดงออก หรือ
ตอบสนองอยางชัดแจง  สามารถสังเกตเห็นไดภายใตสภาพการณและเปาหมายที่กําหนด   
การสังเกตพฤติกรรมเดี่ยวสามารถทําไดโดยการรวบรวมผลการกระทําผานสภาพการณ และ
เวลาในการกระทําพฤติกรรมนั้นหลายๆ คร้ัง หลายๆ ชวงเวลาจึงจะสามารถเปนตัวแทนใน
การวัดพฤติกรรมนั้นได  ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พฤติกรรมเกิดจากการทํา
หนาที่ (Function) อยางสอดคลองกันของเจตนาในการทําพฤติกรรมและการรับรูความ 
สามารถในการควบคุมพฤติกรรม ตามแนวคิดนี้ การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมถูกคาดหวังวาจะเปนสื่อกลางที่มีอิทธิพลตอเจตนาในการทําพฤติกรรม (Notani, 
1998) เชนการมีเจตนาในการทําพฤติกรรมที่ชอบน้ันเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับรูวาตนมีความสามารถ
ที่จะควบคุมพฤติกรรมนั้นได  ในทางปฏิบัติแลวเจตนาในการทําพฤติกรรมและการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเราจะพบบอยๆ เม่ืออิทธิพลน้ันมีความหนักแนน 
เขมขนตอการทําพฤติกรรมนั้น  แตจะไมมีความแตกตางกันมากนักในเหตุการณปกติทั่วไป 
เชน การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เปนตน   

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) หมายถึง พฤติกรรม
การถายทอด แบงปน และแลกเปลี่ยนความรูระหวางพนักงานคนหนึ่งกับเพ่ือนรวมงานคน
อื่นๆ หรือเพ่ือนรวมวิชาชีพภายในองคกร   
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แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัยสําหรับการทดสอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่ออธิบาย 
และทํานายพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงานบริษัทปูน 
ซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน) 

 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนพนักงานปฏิบัติการ พนักงานบังคับ
บัญชาและวิชาชีพ และพนักงานจัดการ บริษัทปูนซิเมนตไทย สํานักงานใหญ บางซื่อ 
ประจําป 2548 จํานวน 236 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากประชากรทั้งหมด  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงานฯ ซ่ึงสรางตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ของ Ajzen  (1985, 1988, 1991, 2002a, 2002b) แบบสอบถามจะเปนมาตรจําแนก
ความหมาย (The  Semantic  Differential  Scaling) โดยลักษณะของคําถามจะมีขอความ
ที่มีคําตอบเปนมาตรประมาณคา 7 ระดับตามแนวคิดของ Osgood and Others (1957) 

การคลอยตามกลุมอางอิง 

ตอพฤติกรรมการแบงปน 

แลกเปลี่ยนความรู 

เจตนาในการ

แบงปน 

แลกเปลี่ยน

พฤติกรรมการ

แบงปน 

แลกเปลี่ยนความรู 

การรับรูความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมการ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

ความเชื่อเกี่ยวกับผล 

ของการแบงปน 

แลกเปลี่ยนความรู 

ความสามารถในการควบคุม 

พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน 

่

เจตคติตอพฤติกรรมการ 

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

ความเชื่อเกี่ยวกับ 

กลุมอางอิง 

ความเชื่อเกี่ยวกับ

ความ  

สามารถในการควบคุม 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 11.5 
(Statistical  Package for Social Sciences) เพ่ือวิเคราะหขอมูล หาคาสถิติพ้ืนฐาน และ
วิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุโดยใชโปรแกรม LISREL 8.3 ทดสอบ
แบบจําลองตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen วิเคราะหหาปจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู หลังจากนั้นนํา
ผลลัพธของคาอิทธิพลระหวางปจจัยมาสรางแบบจําลองแสดงทิศทางและขนาดของ
อิทธิพลที่มีผลตอตัวแปรนั้นๆ  

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 
1. แบบจําลองตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่ออธิบายและทํานายพฤติกรรม

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมีความกลมกลืนกับขอมูล (Goodness of Fit) มากโดยมี
คะแนนคาความกลมกลืนของตัวแปรทุกตัวผานเกณฑที่กําหนด 

2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอเจตนาในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงาน
บริษัทปูนซิเมนตไทยมากที่สุดคือการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู    รองลงมาไดแกความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
แบงปนความรูที่ มีอยูจริง และการคลอยตามกลุมอางอิงตอพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู ตามลําดับ    โดยสามารถอธิบายและทํานายเจตนาในการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูของพนักงาน บริษัทปูนซิเมนตไทย ไดรอยละ 79 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมากที่สุด
คือความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง   รองลงมาไดแกการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู    ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูที่มีอยูจริง  และเจตนาในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู   โดย
สามารถอธิบายและทํานายพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงานบริษัทปูน
ซิเมนตไทย ไดรอยละ 35 ดังแสดงแบบจําลองตามแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่  3   แสดงแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทย 
(หลังปรับแบบจําลอง) 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ  
 จากผลการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอเสนอ
แบบจําลองพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหมดังแผนภาพที่ 3     โดยตัดตัวแปร
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมและเจตคติตอพฤติกรรมออก เน่ืองจากเปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และเพิ่มตัวแปรเอกลักษณแหงตน (Self-Identity) 
(Shaw, Shiu and Clarke, 2000; Shaw and Shiu)    การพูดชักจูงจากผูอื่น (Verbal 
Persuation) การเห็นตัวแบบที่ประสบความสําเร็จ (Vicarious Modeling) การควบคุมอารมณ 
(Emotional Control)  และประสบการณการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูที่ประสบความสําเร็จ 
(Mastery Experiences) (Bandura, 1986)  

การคลอยตามกลุมอางอิง 

ตอพฤติกรรมการแบงปน 

แลกเปลี่ยนความรู 

เจตนาในการ

แบงปน 

แลกเปลี่ยนความรู 

พฤติกรรมการ

แบงปน 

แลกเปลี่ยนความรู 

การรับรูความสามารถในการ 

ควบคุมพฤติกรรมการแบงปน 

แลกเปลี่ยนความรู 

ความเชื่อเกี่ยวกับผล 

ของการแบงปน 

แลกเปลี่ยนความรู 

ความสามารถในการควบคุม 

พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน 

ความรูที่มีอยูจริง 

เจตคติตอพฤติกรรมการ 

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

ความเชื่อเกี่ยวกับ 

กลุมอางอิง 

ความเชือ่เกีย่วกับความ  

สามารถในการควบคุม 

พฤติกรรมการแบงปน 

แลกเปลี่ยนความรู 

 

.06** 

.06** 

.01** 

-

.72* 
.7

.12

.1

.01* .09 

R2= .55  

R2= .45  

R2= .47  

R2= .79  R2= .35  

-

.39* 

.02** 

.02** 

.02** 

.03** 

.16* 

-0.01*** 
.11* 

.02** 

.12* 

* p <.05,  ** p < .01, *** p < .001 
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แผนภาพที่ 4 แบบจําลองพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Proposed Knowledge 
Sharing  Behavior Model)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 จากแผนภาพที่ 4 ผูวิจัยขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการ ดังน้ี 

1. การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู  (Perceived Behavioral Control to Knowledge Sharing)   ถือวา
เปนตัวแปรที่สามารถอธิบายและทํานายเจตนาในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Intention 
to Knowledge Sharing) และพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge 
Sharing Behavior) ของพนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทยไดดีที่สุด  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐานเทากับ .72 และ .76 ตามลําดับ น่ันก็คือหากพนักงานรับรูวาตนเอง
สามารถควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูได   เขาก็จะแสดงเจตนาในการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูสูง   และก็จะสงผลใหแสดงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูสูงตามไปดวย   หากองคกรจัดกิจกรรม จัดเวที หรือเปดโอกาสใหเขาแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing Activities) อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  การ
พัฒนาใหพนักงานรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
เพ่ิมมากขึ้นน้ัน  จะข้ึนอยูกับตัวแปรตางๆ ดังน้ี  

การคลอยตามกลุม
ตอพฤติกรรมการแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู

ความเช่ือตามกลุม
เช่ือวาจะไดรับการสนับสนุนจาก ..

•ผูบริหารระดับสูง
•ผูบ ังคับบ ัญชา
•เพื่อนรวมงาน

เจตนาในการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู

พฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู

การร ับร ูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการแบงปน

แลกเปล่ียนความร ู

การพูดชักจูงจากผูอ่ืน

มีระบบ  IT สนับสนุน

 รางวัล/การยกยองชมเชย

การเห็นตัวแบบ
ท่ีประสบความสําเร็จ

การควบคุมอารมณ

 ประสบการณการแบงป นท่ีสําเร็จ

ทักษะการคนควา
 แสวงหาขอมูล

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ

 ทักษะการส่ือสาร

ทักษะการใช IT

แรงจูงใจท่ีจะคลอยตามกลุม

ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการแบงป นแลกเปล่ียน

ความรูท่ีมีอยูจริง

กา
รค
วบ
คมุ
ภา
ยใ
น

กา
รค
วบ
คมุ
ภา
ยน
อก

 เอกลักษณแหงตน

ตัวแปรแทรกที่มีอ ิทธิพล
ตอการแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู

สมรรถนะการแบงปน

Potential Direct Effect
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1.1  การควบคุมภายใน (Internal Control)  ประกอบดวย 
        1.1.1 เอกลักษณแหงตน (Self - Identity)  หมายถึง ลักษณะเดนชัด

เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดของตนเองที่มีตอการแสดงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ของตน  ซ่ึงอาจแตกตางจากบุคคลอื่นตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ  โดยเอกลักษณตาม
บทบาทหนาที่น้ีจะสอดคลองกับตําแหนงหนาที่การทํางานในองคกร หรือในสังคม เชน 
ผูบังคับบัญชาจะตองแสดงบทบาทการเปนตัวอยางที่ดีในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  
รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 
นอกจากนี้เอกลักษณแหงตน จะรวมถึงการมีทักษะ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญของบุคคล
ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกตางจากบุคคลอื่น เอกลักษณแหงตนน้ีสันนิษฐานวาพัฒนามา
จากการเรียนรู และการดํารงตําแหนงทางสังคม   

 จากงานวิจัยหลายเรื่อง ปรากฏชัดเจนวาเอกลักษณแหงตนเปนตัวแปร
หน่ึงที่สามารถใชอธิบายและทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมไดสูง (Shaw and Shui, 
2002)   ดังน้ันผูวิจัยจึงเสนอใหเปนตัวแปรหน่ึงที่อยูในแบบจําลองเพื่อใชอธิบายและทํานาย
เจตนาในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู   ดังน้ันองคกรตองพัฒนาใหพนักงานแตละคน
คนหาทักษะ ความรู ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญของตนเองใหพบวาตนเช่ียวชาญ
รอบรูดานใด    และสนับสนุนใหเขาไดมีโอกาสแบงปนแลกเปลี่ยนความรูในเร่ืองที่เขา
เช่ียวชาญกับเพ่ือนรวมงาน  หากเขาแบงปนแลกเปลี่ยนความรูไดดี  เพ่ือนรวมงานก็จะให
การยอมรับวาเขาเปนผูเช่ียวชาญรอบรูในเรื่องน้ันๆ   เขาก็จะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ  และ
รูสึกวาตนเองมีคุณคา และตองสอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่ตนรับผิดชอบดวย 

        1.1.2  การควบคุมอารมณ (Emotional Control) สภาวะทางอารมณมี
ผลตอการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  บุคคล
ที่อยูในสภาวะอารมณที่ต่ืนเตนประหมา จะทําใหเกิดความวิตกกังวลและความเครียด 
นอกจากนี้อาจจะทําใหเกิดความกลัว และจะนําไปสูการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของตนเองต่ําลง  ถาอารมณดังกลาวเกิดมากขึ้นก็
จะทําใหบุคคลไมสามารถที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรูได  อันจะนําไปสูประสบการณที่
ลมเหลว  ดังน้ันจะตองพัฒนาใหเขาสามารถลดหรือควบคุมอารมณความตื่นเตนใหได  โดย
ฝกทักษะการวางแผนและบริหารเวลาในการเตรียมขอมูล เพ่ือนําเสนอและแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู ก็จะทําใหเขารับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูไดดีข้ึน 

         1.1.3 การเห็นตัวแบบที่ประสบความสําเร็จ (Vicarious Modeling) การ
ที่บุคคลไดสังเกตเพื่อนรวมงานในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และเพื่อนรวมงานก็ไดรับ
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รางวัลหรือยกยองชมเชย  จะทําใหเขาเกิดความรูสึกวาเขาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จ
ได ถาเขาพยายามอยางจริงจังและไมยอทอ ดังน้ันผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนใหเขาม ี
สวนรวมในกิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูที่หนวยงานจัดขึ้นบอยๆ   เม่ือเขาไดมี
โอกาสสังเกตเพื่อนรวมงานที่มีความรูความสามารถในระดับเดียวกัน แบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู และไดรับคํายกยองชมเชยจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ก็จะทําใหเขารูสึก
วาเขาก็สามารถทําได และคิดวาเขาจะไดรับคํายกยองชมเชยเชนเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหเขา
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูสูงข้ึน 

 1.2 การควบคุมภายนอก (External Control) ประกอบดวย 
        1.2.1 รางวัลและคํายกยองชมเชย (Reward and Recognition)  จาก

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Lin, 2004; Bock and Kim, 2004;) พบวา รางวัลและการไดรับคํายกยองชมเชยมีผลตอ
การตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของบุคคลสูงมาก โดยบุคคล
จะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูก็ตอเม่ือเขารับรูวา  ถาแสดง
พฤติกรรมดังกลาวแลวจะไดรับรางวัลหรือคํายกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
หรืออาจมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองก็ได  ดังน้ันองคกรควรกําหนดรางวัลในการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูใหชัดเจนและตรงกับความตองการของพนักงาน โดยรางวัลอาจเปน
ส่ิงของ คะแนนหรือแตมตอในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  บางครั้งอาจเปนคํายกยอง
ชมเชยก็ได หรือพยายามฝกใหเขาตระหนักรูวาถาเขาแบงปนแลกเปลี่ยนความรูแลวเขาจะ
เปนบุคคลที่เสียสละ มีคุณคาตอองคกร ในการชวยเพ่ิมพูน รักษาความรูใหอยูกับองคกร 
และเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน เปนตน ก็จะทําใหเขารูสึกภาคภูมิใจ รูสึกวา
ตนเองมีคุณคาซึ่งสิ่งเหลานี้จะอยูคงทนกวาการใหรางวัลหรือส่ิงตอบแทนจากภายนอก 

        1.2.2 การพูดชักจูงจากผูอื่น (Verbal Persuation) เปนการใชคําพูดเพื่อ
ชักจูงโนมนาวใหบุคคลเชื่อและรับรูวาเขามีความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูได ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชไดงายและใชกันโดยทั่วไป  แตการใชคําพูดชักจูง
ใหไดผลน้ันจะขึ้นอยูกับผูพูดหรือผูชักจูง  โดยผูพูดและผูชักจูงน้ันตองเปนบุคคลที่เขาให
ความเชื่อถือ หรือมีอิทธิพลตอเขาเชน ผูบังคับบัญชา ผูบริหารระดับสูงหรือเพ่ือนสนิท เปนตน 
ดังน้ัน องคกรจะตองสื่อสารใหบุคคลดังกลาวทราบพรอมทั้งขอความรวมมือใหกลุมบุคคล
ดังกลาวดูแล เอาใจใสและพูดชักจูงใหพนักงานเห็นความสําคัญของการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู และใหกําลังใจวาเขาสามารถทําได 

         1.2.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน (Information Technology 
Support) ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยหน่ึงที่มีผล
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ตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรในองคกร (Lin, 2004) ควรพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและพนักงานสามารถเขาถึงและใชงานไดงาย  
สะดวก รวดเร็ว มีระบบในการแสวงหา คนควา รวบรวม จัดเก็บอยางเปนระบบ มีการ
เผยแพร ถายทอดและกระตุนใหพนักงานนําความรูไปตอยอดใชประโยชนในการทํางาน
อยางตอเน่ือง ซ่ึงหากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองคความรูมีความสะดวก  
คลองตัวและทันสมัยก็จะชวยเอื้ออํานวยใหพนักงานมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูเพ่ิมมากขึ้น 

 2. การคลอยตามกลุมตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Subjective Norm to Knowledge Sharing Behavior) จากผลการวิจัยพบวาการคลอยตาม
กลุมมีผลตอเจตนาการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  และพฤติกรรมการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูของพนักงาน  กลุมอางอิงที่มีผลตอพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูไดแก ผูบริหารระดับสูง  ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ดังน้ันองคกร
ควรกําหนดบทบาทของกลุมบุคคลดังกลาวคือ  

2.1 ผูบริหารระดับสูง ไดแก ผูอํานายการฝาย/สํานักงาน/ศูนยฯ ผูจัดการสวน  
ควรสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังตอการเสริมสราง และปลูกฝงพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูของพนักงานดวยการสรางวัฒนธรรม สภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ตางๆ ใหเอื้ออํานวยตอการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เชน จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ 
จัดเวที กิจกรรมใหพนักงานไดมีโอกาสแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันอยางทั่วถึง 
สม่ําเสมอและตอเน่ือง  มีระบบการใหรางวัลและการยกยองชมเชยท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมตรง
กับความตองการของพนักงาน 

2.2 ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองเปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ในการ
แสดงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหกับพนักงาน เน่ืองจากพนักงานมีแนวโนม
ที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm) ที่เขาใหความสําคัญและเช่ือถือสูงซ่ึงใน
พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ผูบังคับบัญชาจะเปนบุคคลที่มีความสําคัญสูงสุด 
ดังน้ันผูบังคับบัญชาตองเปนตัวอยางที่ดี เปดใจยอมรับฟงความคิดเห็น สงเสริม สนับสนุน
และใหคํายกยองชมเชยเม่ือเขาแสดงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูที่เหมาะสม  
เปนตน 

2.3 เพ่ือนรวมงาน เปนอีกกลุมบุคคลหนึ่งที่มีผลตอการสงเสริมหรือขัดขวาง
ตอการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน หากทุกคนใหความรวมมือในการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันก็จะทําใหบรรยากาศในหนวยงานมีการทํางานเปนทีมมาก
ข้ึน ชวยเหลือเอื้ออาทร และตองแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมขณะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
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อาทิเชนใหความรวมมือ ใหกําลังใจ  ต้ังใจฟง  สอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไมดูถูก
เหยียดหยาม และนําความรูไปตอยอดในการปฏิบัติงาน  เปนตน 

2.4 แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม (Motivation to Comply with the 
Referent) บุคคลมีแนวโนมหรือมีแรงจูงใจท่ีจะคลอยตามกลุมบุคคลที่เขาใหความเช่ือถือ 
หรือมีความสําคัญตอเขา ดังน้ัน ผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาควรแสดงบทบาท
หนาที่ในการเปนตัวอยางที่ดีในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหกับพนักงาน 

3. ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูที่มีอยูจริง  (Actual  Behavioral Control)  จากผลการศึกษาพบวา ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูที่มีอยูจริง เปนอีกตัวแปรหน่ึงที่มี
ความสัมพันธทางบวก กับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู สามารถอธิบายและทํานายเจตนา รวมทั้งพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูของพนักงานได  ดังน้ัน องคกรควรพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ ความสามารถ 
และมีประสบการณตรงในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดังน้ี 

3.1 การมีประสบการณการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูที่ประสบความสําเร็จ 
(Mastery Experiences) ควรพัฒนาใหพนักงานไดรับประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จ
ในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยในครั้งแรกๆ ควรใหเขามีโอกาสแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูในเรื่องที่งายๆ ไมสลับซับซอนมากนัก และเปนเร่ืองที่เขามีความเชี่ยวชาญรอบรูอยู
แลว  ส่ิงเหลานี้จะทําใหพนักงานรูสึกวาการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเปนเร่ืองที่งาย เขา
สามารถทําไดและประสบความสําเร็จ ก็จะทําใหเขารับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมากขึ้น พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูก็
จะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย 

3.2 สมรรถนะในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing 
Competency) ในการที่จะทําใหพนักงานรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูเพ่ิมข้ึนน้ัน  องคกรจําเปนตองฝกฝนใหเขามีความรู และทักษะใน
ดานตางๆ ที่จําเปนตอการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ไดแก  

- ทักษะการคนควา/แสวงหาขอมูล (Information Seeking Skills)  
- ทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication Skills) ไดแก การฟง พูด คิด 

อาน เขียน  และนําเสนอ   
- ทักษะการใชภาษาอังกฤษ (Language Literacy)  
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)   
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 หลังจากที่พนักงานมีทักษะ ความรู ความสามารถดังกลาวอยางเพียงพอแลว 
จะสงผลใหพนักงานรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูของตนเองสูงข้ึน และจะไมยอมแพอะไรงายๆ แตจะพยายามแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูใหไดตามเปาหมายที่กําหนด 

 นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบวา  ถึงแมวาพนักงานจะรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  มีการคลอยตามกลุมบุคคลที่มี
ความสําคัญตอเขา มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
จริง และมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรูสูงแลวก็ตาม แตเขาอาจไม
แสดงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูก็ไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับตัวแปรสื่อกลางที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Moderating Effect of Social Influences 
Variables)  ซ่ึงในที่น้ีไดแก โอกาส กิจกรรม หรือมีเวทีใหเขาแสดงพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing Behavior) หรือไม ดังน้ันหนวยงานตางๆ ควรจัด
กิจกรรม หรือเวทีใหพนักงานมีโอกาสแบงปนแลกเปลี่ยนความรูอยางสม่ําเสมอ ทั่วถึงและ
ตอเน่ือง เชน มี Knowledge Sharing Board, Knowledge Sharing Activities, Book 
Briefing, การใหเปนวิทยากร เปนตน 
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                        นําสถานศึกษานําสถานศึกษา  

  กับการสรางโรงเรียนแหงการเรียนรูกับการสรางโรงเรียนแหงการเรียนรู  
 
        รศ.สุเทพ  พงศศรีวัฒน 1 
 
 หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือการปฏิรูปการเรียนรูของผู เรียนและ
ครูผูสอนเปนสําคัญ    กลไกที่สําคัญมากประการหนึ่ง ซ่ึงชวยใหการปฏิรูปการเรียนรู
ดังกลาวประสบความสําเร็จก็คือ  ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  จากแนวทางดําเนนิการแบบเดิมดังที่เคยผานมา  ไปสูการพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีความเปน  “โรงเรียนแหงการเรียนรู  หรือ  The Learning School”   โดยจัดใหมี  
“ชุมชนแหงวิชาชีพ  หรือ  Professional  Community”  ข้ึนภายในโรงเรียนรูปแบบใหม
ดังกลาว  ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนเวทีที่มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแหงการเรียนรูสําหรับสมาชิก
ทุกคน  ไดทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณระหวางกัน  รวมทั้งการสรางความรู
ใหม ตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม  อีกทั้ง
เปนเวทีที่ชวยสรางพลังขับเคลื่อนใหการปฏิรูปการเรียนรูประสบผลสําเร็จตามเจตจํานง
ของการปฏิรูปการศึกษา 

 บทความนี้จึงประกอบดวยแนวคิดและเนื้อหาสาระแบงออกเปน  4  สวน  
ไดแก  สวนที่  1  เปนแนวคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู  
(Learning  organization)  และโรงเรียนแหงการเรียนรู  (The  learning  school)  สวนที่  
2  เร่ืองแนวทางการสรางชุมชนแหงวิชาชีพ  (Professional  community)  ข้ึนในโรงเรียน
แหงการเรียนรู   สวนที่  3  กลาวถึงบทบาทของผูนําสถานศึกษาตอการสรางโรงเรียน 

                                                        
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   http://suthep.ricr.ac.th 

ผูผู  
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แหงการเรียนรู  และสวนสุดทายของบทความเปนแบบประเมินความเปนชุมชนแหง 
ผูเรียนรูของสถานศึกษา   

สวนที่  1 องคการแหงการเรียนรูและโรงเรียนแหงการเรียนรู 

 องคการแหงการเรียนรูตามทัศนะของ Senge (Senge’s  learning  organization) 
เหตุผลที่องคการจําเปนตองมีการเรียนรู  เน่ืองจากระดับคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานและความจําเปนที่ตองปรับปรุงงานในยุคปจจุบัน  ตองอาศัยการเรียนรูเปนฐาน
ที่สําคัญยิ่ง  ประกอบกับองคการทั้งภาครัฐและเอกชนสวนใหญยังมีแนวทางสูความสําเร็จ
ของตนเอง  ตลอดจนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานที่ยังขาดความชัดเจน  และท่ีสําคัญคือ  
หัวใจขององคการแหงการเรียนรูมาจากฐานความเชื่อที่วา  ศักยภาพอันมหาศาลที่แฝงเรน
อยูภายในมนุษยแตละคน  ยังไมไดรับการพัฒนาและนําขึ้นมาใชกับองคการของเรา
เทาที่ควร   

ดังนั้น  ดวยความเชื่อดังกลาวจึงเช่ือม่ันไดวาถาสมาชิกทั้งหมดขององคการ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่และไดใชศักยภาพสูงสุดเทาที่ตนมี  เพ่ือปฏิบัติงานภายใตการ
มีวิสัยทัศน  (visions)  เปาหมาย  (goals)  และวัตถุประสงค  (objectives)  ของตัวบุคคล
และขององคการที่สอดคลองกันแลว  สมาชิกแตละคนก็จะทุมเทและปลดปลอยศักยภาพที่
ตนมีสูงสุดนั้น  ใหกับงานที่ทําอยางเต็มที่ในที่สุด 

 Peter  Senge  ศาสตราจารยช่ือดังในสาขาวิชาบริหารจัดการ และการศึกษา
แหง  Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT)  ในสหรัฐไดรวมกับคณะ ทําการ
วิจัยเพ่ือหาแนวทางฟนฟูบริษัทธุรกิจที่ประสบความลมเหลวในการดําเนินกิจการหลาย
แหงในสหรัฐ   จึงพบวาตัวแปรที่เปนปจจัยสําคัญ ที่สามารถนํามาใชในการปรับปรุงใหการ
ดําเนินงานภายในองคการของบริษัทเหลานั้นประสบความสําเร็จได  ก็คือการประยุกตใช
แนวคิดเรื่ององคการแหงการเรียนรู  (Learning  organization)  ซ่ึงตอมานักการศึกษาได
ประยุกตแนวคิดดังกลาวมาใชในการปรับปรุงสภาพแวดลอมดานการทํางานทางการศึกษา
ของครูและผูบริหารโรงเรียน  เพ่ือใหสามารถนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของนักเรียนใหสูงยิ่งข้ึนตอไป 

 แนวคิดเบื้องตนขององคการแหงการเรียนรู    ตามทัศนะของ  Senge  (1990)  
ก็คือ  “องคการที่มีการขยายขีดศักยภาพอยางตอเน่ือง  เพ่ือสรางอนาคตใหมที่ดีกวาใหกับ
ตนเองอยูตลอดเวลา”     หรือกลาวอีกนัยหน่ึง  “องคการแหงการเรียนรู ก็คือหนวยงานซึ่ง
ประกอบดวยบุคลากรทุกระดับ  ที่ตางรวมมือรวมใจกันสงเสริมพัฒนาศักยภาพใหแกกัน  
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รวมทั้งศักยภาพขององคกรใหสูงข้ึน  เพ่ือใหสามารถดําเนินการใหเกิดผลงานไดระดับ
คุณภาพตามที่ปรารถนา” 

 Senge  และคณะ  ใหคําอธิบายเพิ่มเติมวา  การสรางสรรคใหเกิดองคการแหง
การเรียนรูที่เขมแข็งก็คือ  การทําใหคนในองคการรูจักเรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีมงาน
ที่ดี  จนสามารถยกระดับผลสําเร็จขององคการใหสูงข้ึน  ทั้งน้ีในกระบวนการพัฒนาทีมงาน
ใหเปนทีมงานชั้นยอดจนสามารถรวมสรางและรวมขับเคลื่อนวิสัยทัศนรวม  (Shared  
vision)  ไดน้ัน  สมาชิกแตละคนของทีมงานจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใหมๆ  ที่
ใชปฏิบัติงาน  เพ่ือยกระดับผลงานใหสูงข้ึน  และจากการมีโอกาสทํางานรวมกันเชนน้ีทําให
สมาชิกของทีมงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน   พรอมไปกับการเรียนรูวิธีทํางาน 
ของตนใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  โดย  Senge  ไดอธิบายถึงทีมงานที่มีประสิทธิผลใน
องคการแหงการเรียนรูวา 
 “เม่ือเวลาผานไป  หลังจากสมาชิกทีมงานแตละคนมองเห็นและไดประสบการณ
จากมุมมองโลกในแงที่แตกตางของกันและกัน  ก็จะเร่ิมเกิดความเชื่อและมีสมมติฐานใหม
ข้ึน ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนตามมา  ที่เรียกวา  “วงจรของการ
เรียนรูแบบลุมลึก  (deep  learning  cycle)”  อันเปนองคประกอบสําคัญยิ่งขององคการ
แหงการเรียนรู  เพราะเปนปจจัยชวยพัฒนาท้ังดานศักยภาพและสรางกระบวนทัศนใหม
ใหแกบุคคลและองคการโดยรวม”   

 หลักการ (หรือวินัย) 5 ประการของการเปนองคการแหงการเรียนรู   

           Senge  เสนอแนะวา  หัวใจของการสรางองคการแหงการเรียนรูอยูที่การ
เสริมสรางหลักการหรือวินัยที่สําคัญ 5  ประการ ใหเกิดผลจริงจังในรูปของการนําไปปฏิบัติ  
(practice) ทั้งน้ีคําวา “วินัย  (disciplines)” หมายถึง  ตัวทฤษฎีหรือเทคนิควิธีที่จําเปน 
ตองศึกษาใครครวญใหเกิดความเขาใจอยางถองแท  จนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
คลองแคลวมีประสิทธิผล     หลักการหรือวินัย  5  ประการ  ไดแก  1.  ความรอบรูแหงตน  
(Personal  mastery)  2. แบบแผนความคิดอาน (Mental  model)   3. วิสัยทัศนรวม  
(Shared vision)    4. การเรียนรูของทีม (Team  learning) และ  5. การคิดอยางเปนระบบ  
(Systems thinking)   

ในที่น้ีจะกลาวถึงการประยุกตใชหลักการทั้ง 5 ประการ  เพ่ือสรางโรงเรียนแหง
การเรียนรู  (Learning  school)   ตามกรอบแนวคิดของ  Senge  ดังน้ี 
 หลักการที่  1  :  ตองพัฒนาความรอบรูแหงตน  (Personal  mastery)  
ของสมาชิก 
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 ความรอบรูแหงตน  หมายความวา  ทุกคนที่อยูในโรงเรียนที่เปนองคการ
แหงการเรียนรูจะตองเขาใจวา  ตนมีสวนรวมรับผิดชอบตอการสรางผลงานหรือ
ความสําเร็จของโรงเรียนโดยรวม  ครูแตละคนจะตองตระหนักวา  ตนตองปฏิบัติงานใน
ฐานะเปนสมาชิกของทีมงานที่จะตองรวมกันนําพา  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
ตลอดจนความสําเร็จของผูปกครองและของชุมชนใหสูงข้ึน   
 ความรอบรูแหงตน  จึงหมายความวา  ครูทุกคนจะตองมีพันธะผูกพันตอการ
ประกอบวิชาชีพครูของตนเยี่ยงมืออาชีพ  และตองเปนสมาชิกที่ดี  เพ่ือชวยเหลือให
ทีมงานของตนมีผลงานระดับสูงยิ่งข้ึนเทาที่จะทําได  ครูแตละคนจะตองมีความผูกพันตอ
เพ่ือนรวมงานดวยการสรางบรรยากาศที่ดีของที่ทํางาน  และรวมมือรวมใจกันยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนใหดีที่สุด  การสรางความรอบรูแหงตนของครูก็คือ  
การรวมการเรียนรูไปกับนักเรียน  ครูจึงมีบทบาทตองเปนผูเรียนรู  (Teachers  as  
learners)  ในขณะที่ปฏิบัติงานสอนอีกดวย 
 หลักการที่  2  :  ตองมีแบบแผนความคิดอาน  (Mental  model) 
 แบบแผนความคิดอาน  หมายถึง  ความเชื่อที่ฝงลึกอยูภายในบุคคล  
(unconscious  assumptions)  ที่มีตอส่ิงตางๆ  จึงเปนปทัสถานที่มีลักษณะไมเปนคําพูด  
(unspoken norms)  แตมีอิทธิพลในการกําหนดวาโรงเรียนของตนจะดําเนินการตอภารกิจ
ตางๆ  อยางไร  เชน  แบบแผนความคิดอานของคนที่เปนนักการศึกษา  จะตองตอบ
ตนเองใหไดวา  ในฐานะที่เปนมืออาชีพ  ตนจะมีหลักคิดและวิธีการจัดกิจกรรมดานการ
เรียนรู  การสอน  การบริหารพฤติกรรมบุคคลในโรงเรียน  ตลอดจนการใชภาวะผูนําได
อยางไร  เปนตน  เน่ืองจากแบบแผนความคิดอานเหลานี้มักไมไดถูกหยิบยกข้ึนมา
พิจารณาวามีความเหมาะสมเพียงไร  มีอะไรบางที่โรงเรียนไดทํา  หรือมีอะไรบางที่ควรทํา
แตยังไมไดทํา   
 ดังน้ันถาเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูแลว  ประเด็นตางๆ ที่เปนแบบแผน
ความคิดอานดังกลาวเหลานี้  จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบรวมกัน ของทุกฝายที่
มีสวนไดเสีย  (Stakeholders)  เชน  ส่ิงที่โรงเรียนเชื่อและใชเปนแนวทางจัดการศึกษาอยู
น้ัน สอดคลองกับส่ิงที่เปนวิสัยทัศนของโรงเรียนซ่ึงทุกฝายรวมกําหนดขึ้นหรือไม  หรือ
นักเรียนไดรับการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพหรือไม  และสอดคลองกับ
ความคาดหวังของผูปกครองและชุมชนเพียงไร   ตลอดจนกฎเกณฑ  ระเบียบปฏิบัติ  และ
วิธีการตางๆ  ที่โรงเรียนใชดําเนินการอยูน้ัน  มีความสอดคลองหรือขัดแยงกับความเชื่อ  
วิถีชีวิต  และวิสัยทัศนที่สังคมคาดหวังตอโรงเรียนหรือไมเพียงไร  เปนตน 
 หลักการที่  3  :  ตองสรางวิสัยทัศนรวม  (Shared  vision)  ของโรงเรียน 
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 วิสัยทัศนรวม  หมายถึง  ภาพในอนาคตของโรงเรียนที่ทุกคนรวมกันวาดฝน  
และปรารถนาที่จะใหเกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนของตน  วิสัยทัศนรวมจึงทรงพลังที่ชวย 
ยึดเหนี่ยวทุกคนใหเกิดความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวข้ึน และมีความรูสึกรวมในเปาหมายที่จะตอง
กาวไปใหถึง  ดังน้ันวิสัยทัศนรวมจึงเปนพลังขับเคลื่อน ใหภารกิจทุกอยางของโรงเรียนมุง
ไปสูเปาหมายเดียวกัน  วิสัยทัศนรวมมิไดเกิดขึ้นหรือเปนของผูหน่ึงผูใดโดยเฉพาะ   
 วิสัยทัศนรวมที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งเปาหมายและแนวทางที่สามารถบรรลุได
จริง  และไมควรเปนเพียงแตขอความสั้นๆ  ที่กระชับชัดเจนดึงดูดใจเทานั้น  แตควรมีพลัง
ในการกํากับพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติงานสอนไดตรงกับความคาดหวัง  อยางมี
ความหวังและมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติภารกิจ  ทั้งของสวนตนและของทีมงาน  โดยเต็ม
ความสามารถ  โดยยึดหลักการทําเพื่อสวนรวมรวมกัน 
 หลักการที่  4  :  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบทีม  (Team  learning) 
 การเรียนรูแบบทีมเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับโรงเรียนแหงการเรียนรู  เปนที่
ประจักษแลววา  ผลงานที่เกิดจากการทํางานรวมกันแบบทีมยอมมากกวาผลรวมของงาน
ที่แตละคนทํา ซ่ึงเรียกวาเปนการได  “พลังทวีคูณ (Synergy)” ข้ึน  ทั้งน้ีเพราะการเรียนรูที่
สมาชิกแตละคนไดระหวางทํางานแบบทีม  ทําใหไดเพ่ิมทักษะและศักยภาพเฉพาะตนมาก
ยิ่งข้ึน  ยอมสงผลใหทักษะและศักยภาพโดยรวมของทีมสูงข้ึนตามไปดวย 
 Senge  เสนอแนวปฏิบัติสําหรับโรงเรียน  เพ่ือสรางการเรียนรูแบบทีมไดโดย
การใชวิธีเสวนา  (Dialogue)  และวิธีอภิปรายถกปญหา  (Discussion)  โดยทีมงานอาจ
ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอน และผูปกครอง มารวมกันถกปญหาในประเด็นตางๆ ที่
โรงเรียนดําเนินการอยู เชน วิธีการจัดช้ันเรียน  (Classroom structure) การจัดตารางสอน  
เทคนิควิธีสอน  วิธีวัดผลประเมินผล  วิธีจูงใจใหนักเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียน  ตลอดจนการ
บริหารจัดการโรงเรียนในดานตางๆ  เปนตน   
 Senge  เช่ือวา  กิจกรรมการจัดเสวนาหรือการอภิปราย  นอกจากสามารถ
ชวยสรางการเรียนรูของทีมแลว  ยังเปนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน (School - based staff development) ซ่ึงเปนการพัฒนาองคการวิธีหน่ึงที่มีประสิทธิผล  
และเปนการสรางภาวะผูนําใหแกทุกคนที่รวมอยูในทีม  ดังน้ันโรงเรียนแหงการเรียนรู  จึง
ควรมีกิจกรรมตางๆ  ใหสมาชิกของทีมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลตลอดจนความคิดเห็น
ตางๆ ระหวางกัน  โดยผานกระบวนการเสวนาและการอภิปรายรวมกันอยางตอเน่ืองอยู
เปนเนืองนิตย  จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคการไปในที่สุด 
 หลักการที่  5  :  พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ  (System  thinking) 
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 การคิดอยางเปนระบบ  หมายถึง  ความสามารถของสมาชิกในองคการแหง
การเรียนรู  ที่สามารถมองเห็นองคการในลักษณะของภาพรวมซึ่งประกอบขึ้นจาก
องคประกอบยอยตางๆ  (See  the  forest  for  the  trees)  กลาวคือ  ในโรงเรียนแหง
การเรียนรูครูจะมีแนวโนมที่เห็นวา  การปฏิบัติงานของแตละคนก็ดีหรือกิจกรรมตางๆ ที่
จัดขึ้นก็ดี  ลวนมีความสัมพันธเช่ือมโยงตอการดําเนินภารกิจโดยรวมทั้งหมดของโรงเรียน   
 การคิดอยางเปนระบบของโรงเรียนแหงการเรียนรูก็คือ  สมาชิกจะมีทักษะใน
การพิจารณาเห็นความสัมพันธของสวนยอยที่มีตอองครวมของโรงเรียน  และใหการ
ยอมรับวาถาการดําเนินงาน  ณ จุดใดจุดหนึ่งเกิดปญหาขึ้น ก็จะสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของจุดอื่นดวย  ตัวอยางเชน  ถาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในช้ันเรียน
หน่ึงเกิดปญหา  ยอมสงผลกระทบตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนตามมา  หรือ
ถาการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษเกิดปญหา ก็ยอม
สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนแบบ  e – Learning  ของนักเรียน  เปนตน   
กลาวโดยสรุป  การคิดอยางเปนระบบเปนวิธีการคิดของบุคคล  ในการมองสิ่งตางๆ  ใน
ลักษณะของความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนรวม  (Part – whole  relationship)  ทํา
ใหแตละคนมองภาพรวมของโรงเรียนขณะปฏิบัติงานไดชัดเจน 

 อยางไรก็ตาม การใชหลักการหรือวินัย  5  ประการที่เปนองคประกอบของ
องคการแหงการเรียนรู  มาประเมินโรงเรียนตางๆ  ในสหรัฐ   ทําให   Senge  (1990)  ได
ภาพอยางกวางๆ  วา  โรงเรียนเทาที่มีอยูในขณะนี้  สวนใหญยังหางไกลตอความเปน
โรงเรียนแหงการเรียนรู  ถาเทียบกับนิยามที่วา  “องคการแหงการเรียนรู คือองคการที่คน
ทุกระดับรวมกันพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกันใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง  เพ่ือที่จะไดชวยกัน
สรางสิ่งใหมที่พวกตนปรารถนา” ขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบถามนักการศึกษาจํานวนมาก  
ไดความเห็นที่สอดคลองกันวา  ครูสวนใหญรูสึกวาตนยังอยูในภาวะถูกกดดันใหตองอยู
ภายใตระเบียบ  กฎเกณฑ  เปาหมาย และวัตถุประสงคตางๆ  มากมายที่ผูอื่นกําหนดให
ปฏิบัติ  ทั้งที่หลายอยางนั้นตนก็ไมเห็นดวย  และไมมีความเชื่อเชนน้ันก็ตาม  นอกจากนั้น
ยังพบวา  ครูผูสอนสวนใหญไมคอยมีโอกาสไดทํางานรวมกันในลักษณะที่เปนกลุมกอน  
จึงขาดความรูสึกถึงความจําเปนตอการเรียนรูรวมกัน  ซ่ึงมีปรากฏใหเห็นอยูในโรงเรียน
ทั่วไป  ซ่ึงก็สอดคลองกับการคนพบของ  Ernest  Boyer  (1983)  ที่ระบุวา  ในโรงเรียน
มัธยมของสหรัฐสวนใหญ  ครูยังมีความรูสึกโดดเดี่ยวในการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ีเพราะ
โครงสรางการจัดหองเรียนมีสภาพที่เบ็ดเสร็จทุกอยางในตัวเอง  (self – contained  
classroom)  ตลอดจนการตองมีช่ัวโมงสอนมากจึงเปนอุปสรรคสําคัญ ที่ทําใหครูไมมี
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โอกาสที่จะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอปญหาที่ตนพบเห็นในช้ันเรียนกับเพ่ือน
รวมงาน  จึงทําใหพลอยขาดการไดมุมมองทางวิชาการที่แตกตางในวิชาชีพตนจากผูอื่น  
ในภาวะดังกลาว ความคาดหวังที่จะใหครูมีสวนรวมสราง  “วิสัยทัศนรวมหรือ  Shared  
vision”  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งตอความเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  จึงพลอยขาดหายไปดวย 
 จากสภาวะดังกลาว  Senge  แนะนําวา  เราจึงจําเปนตองหาหนทางใหครูได
ทํางานรวมกันอยางแทจริง  จําเปนตองสรางสภาวะแวดลอมที่จูงใจใหครูไดสะทอนถึงการ
ปฏิบัติงานของตนใหเพ่ือนคนอื่นทราบซึ่งกันและกัน  ชวยทําใหครูไดประโยชนจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการทํางานแบบทีมกับเพ่ือนรวมงาน  ซ่ึงนําไปสูการขยายการ
เรียนรูมากยิ่งข้ึน  ปญหาที่เกิดขึ้น  Senge  อธิบายวา  สวนหน่ึงมาจากการจัดโครงสราง
ความรู ที่ตองสอนแบบแยกสวนมอบใหครูแตละคนแยกรับผิดชอบสอนไปตามความถนัด
เฉพาะวิชา (specialization)  ของตน  จึงขาดความเชื่อมโยงสัมพันธตอกันใหเกิดภาพรวม   
ตลอดจนขาดการบูรณาการเนื้อหาเขาดวยกัน ภายใตวิสัยทัศนของยุทธศาสตรการสอน
เดียวกันใหเกิดขึ้น    ดังน้ัน ในโรงเรียนแหงการเรียนรู การปฏิบัติงานสอนของครูจึงควร
ทําในลักษณะทีมงาน  คลายกับทีมแพทยผาตัดของสถานพยาบาล  โดยยึดเข็มมุงเพื่อ
การยกระดับการเรียนรูของนักเรียนใหสูงข้ึนเปนจุดหมายปลายทางเปนที่สําคัญ 
 นอกจากนี้ Senge และคณะ ยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา ถาจะพัฒนาให
สถานศึกษาเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูน้ัน  จําเปนตองปรับภายในโรงเรียนในประเด็น
ตอไปนี้ 

1. การเรียนการสอนของโรงเรียนตองเนนการยึดผูเรียนเปนสําคัญ  (learner 
– centered) มากกวายึดผูสอนเปนศูนยกลาง (teacher – centered) 

2. ในการดําเนินงานตองกระตุนและใหการยอมรับถึงความสําคัญของความ
หลากหลาย  (diversity)  แทนการทําแบบเดียวกัน  (homogeneity)  เชน  การจัดทํา
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  จึงตองยึดหลักการของทฤษฏีพหุปญญา  
(multiple  intelligences) เปนตน 

3. สรางความเขาใจและยอมรับวา  ในการเปลี่ยนแปลงนั้น ทุกองคประกอบ
จะตองเกี่ยวพันและสงผลกระทบตอกันตลอดเวลา  ดังน้ัน การจัดการเรียนรูใหนักเรียน 
จะตองละเวนการสอนแบบที่มุงเนนความจํา ขอเท็จจริง หรือการใหผูเรียนพยายามคนหา
เฉพาะคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวเทานั้น 

4. ตองชวยกันใหทุกคนรวมกันเรียนรูเพ่ือแสวงหาและคนควาทดลองหา
ทฤษฎีใหมๆ ที่สามารถนํามาใชในทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม และอยางกวางขวาง
โดยสมาชิกของโรงเรียน 
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5. ตองบูรณาการการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขากับเครือขายความสัมพันธ
ทางสังคม  ตัวอยางเชน  เช่ือมโยงโรงเรียนเขากับครอบครัว  ตลอดจนหนวยงานตางๆ  
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่ประกอบเปนชุมชนโดยรวม  เปนตน 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอื่นที่พยายามศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของ
องคการแหงการเรียนรูทั่วไป  กับคุณลักษณะของการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู   กลาวคือ 
 Marquardt  (1996)  ไดสรุปผลการวิจัยของศูนยศึกษาองคการแหงการเรียนรู  
แหงสถาบัน  MIT  สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงระบุถึงคุณลักษณะสําคัญ  10  ประการขององคการ
ที่ประสบความสําเร็จในการเรียนรู  และสามารถประยุกตเปนคุณลักษณะเชิงยุทธศาสตร
ของโรงเรียนแหงการเรียนรู  โดยไดเปรียบเทียบกันในแตละประเด็นไว  ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงคุณลักษณะ  10  ประการขององคการแหงการเรียนรูที่ประสบความสําเร็จ  
(Ten  major  features  of  successful  organizational  learning) 

คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูทั่วไป 
(Characteristics of learning organizations) 

คุณลักษณะของโรงเรียนแหงการเรียนรู 
(Characteristics of learning schools) 

1. ตองเฝาระวังตรวจสอบ (Scaning  impe-
ratives) : กลาวคือ มีการเฝาระวังตรวจ 
สอบสภาวะแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

 

1. พิจารณาถึงปจจัยกดดันตางๆ  ที่มีตอ
โรงเรียน  และตัดสินใจไดวา เร่ืองใดบางที่
จําเปนตองตอบสนอง และในทางกลับกันก็
พิจารณาไดวา  โรงเรียนจะสามารถมี
อิทธพิลตอภาวะแวดลอมไดอยางไร 

2 .  คนพบช อ งว า งของการปฏิบั ติ ง าน
(Performance  gaps) : กลาวคือ  รูจักใช
ชองวางของการปฏิบัติงานที่คนพบมาแลว
เปลี่ยนใหเปนโอกาสที่จะเรียนรู 

 

2. สามารถระบุถึงประเด็นหรือดานที่จําเปน 
ตองปรับปรุงของโรงเรียน ตัวอยางเชน  
ดานการเรียนการสอนของครูอาจารย  ดาน
งานวางแผนหลักสูตรโดยรวมของโรงเรียน  
ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน เปนตน 

3 ใหความสําคัญตอเร่ืองการวัดผล(Concern 
for measurement) : ไดแก การวัดผล
ปจจัยสําคัญ ที่สงผลตอการประกอบการดาน 
การตลาด และดานความสามารถแขงขัน  
เปนตน 

3 ตองสามารถระบุไดวา งานดานใดของ
โรงเรียนที่ควรวัดและประเมินผล เชน  ผล
การสอนของครู และผลการเรียนของนักเรียน
ทั้งระบุไดวาจะนําผลการวัดประเมินไปใช
เพ่ือการพัฒนาไดอยางไร หรือถาจะวัดดาน 

  มูลคาเพิ่ม จะทําไดอยางไร  เปนตน 



 115 

คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูทั่วไป 
(Characteristics of learning organizations) 

คุณลักษณะของโรงเรียนแหงการเรียนรู 
(Characteristics of learning schools) 

4. มีจิตสํานึกเรื่องการทดลอง  (Experiment  
mind sets)  :  กลาวคือ  ถามีการทดลอง
มากขึ้นเพียงไร องคการก็ยิ่งเพิ่มการเรียนรู
มากขึ้นเพียงน้ัน 

4. มีการกระตุนสงเสริม ใหเกิดการคนคิด
นวัตกรรมและมีการทดลองอยางหลากหลาย
เกิดขึ้นในโรงเรียน 

 
5. มีบรรยากาศที่เปดเผย  (Climate  of  

openess)  :  กลาวคือ การเผยแพรความรู
และการสื่อสารเปนไปอยางเปดเผย 

5. มีการแลกเปลี่ยน    และใหสารสนเทศ
ระหวางกัน ผานการสื่อสารหลายทิศทาง 
อยางกวางขวางและเปดเผยทั่วทั้งโรงเรียน 

6. มีการศึกษาอยางตอเน่ือง  (Continuous  
education) : ใหความสําคัญของการศึกษา
ตลอดชีวิต (Lifelong education) ที่จะขาด
มิได 

6. การพัฒนาโรงเรียนตองยึดโปรแกรมการ
พัฒนาดานวิชาชีพ (Professional  deve -
lopment) ของบุคลากรเปนเร่ืองสําคัญ 

7. มีวิธีปฏิบัติงานที่หลากหลาย(Operational  
variety) : ยึดความเชื่อที่วา การบรรลุ
เปาหมายขององคการสามารถทําไดหลาย
วิธี 

7. มีการกระตุนใหมีวิธีการที่หลากหลายใน
การทํางานและการแกปญหาของการ
ปฏิบัติภารกิจทุกดานของโรงเรียน 

 
8. เปดกวางใหมีหลายชองทางที่สามารถ
เสนอความคิดดีๆ (Multiple  advocates / 
champions) : กลาวคือ ทุกคนในองคการ
สามารถใหขอแนะนําเพื่อการปรับปรุงได
อยางตอเน่ือง ดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลาย 

8. ดําเนินงานและการตัดสินใจเพื่อปรับปรุง
งานใดๆ  ของโรงเรียน  ยึดหลักการของ
การมีสวนรวมแบบกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ  
(Collegial  culture) 

 
9. การมีสวนรวมดานภาวะผูนํา  (Involved  

leaderships)  :  โดยการกําหนดวิสัยทัศน
ของผูนําไดมาจากความเห็นรวมของทุกคน 
จนเปนวิสัยทัศนรวมขององคการ 

9. ผูนําใหความมั่นใจไดวา  ทุกทัศนะและ
มุมมองของทุ กคนจะได รั บการนํ าไป
สังเคราะห และจัดทําเปนวิสัยทัศนรวม 
(Shared  vision)  ของโรงเรียน 

1 0  มี มุ มมอ งกว า ง เ ชิ ง ร ะบบ  (System  
prespective) : กลาวคือ  สรางความสัมพันธ
เกี่ยวของกันระหวางหนวยงานยอยๆ  
ภายในอยางเปนระบบ 

10 สรางโอกาสใหหนวยงานยอยภายใน
โรงเรียนไดปฏิบัติงานแบบทีมงานที่มีความ
รวมมือรวมใจกันอยางแทจริง 
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 สวน  Karsten และคณะ  (2000)  ไดสรุปวา  สถานศึกษาที่กําลังพัฒนาตัวเอง
เขาสูความเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู จะตองประกอบดวยคุณลกัษณะหลายประการ  ไดแก 

1) สามารถตอบสนองตอภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก 
2) เช่ือวา  ผูที่มีสวนรวมจะสามารถสรางความสําเร็จใหแกโรงเรียนได 
3) ถือวากระบวนการพัฒนาวิสัยทัศนรวม มีความสําคัญมากกวาผลผลิตที่เกิด

จากวิสัยทัศนรวมน้ัน 
4) มีความพยายามที่จะลมเลิก  “รูปแบบที่ยึดหลักความเหมือนกัน  (harmony  

model)”  เพราะเปนแนวคิดเดิมที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic culture)  ซ่ึง
เนนใหทุกคนตองปฏิบัติอยูในกรอบระเบียบอยางเครงครัด 

5) ยึดหลักที่เนนความสําคัญของขอมูลปอนกลับ  (feedback)  และการตอง
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน 

6) การมีบรรยากาศของวัฒนธรรมแบบเปดเผย  (open  culture)  ซ่ึงทุกคนมี
เสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตน 

7) รูจักการเรียนรูจากขอผิดพลาด  โดยเชื่อวาความผิดพลาดดังกลาวชวย
สรางโอกาสใหเกิดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

8) มีโครงสรางองคการแบบไมรวมศูนย  (decentralized  structure)  เพ่ือลด
ความขัดแยงระหวางครูผูปฏิบัติงานสอนกับฝายบริหารใหนอยลง 

9) ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของครูจาก  “การสอน  (teaching)”  ไปเปน
จุดเนนที่  “การเรียนรู  (learning)”   แทน โดยเฉพาะการเรียนรูจากประสบการณหรือจาก
การปฏิบัติกิจกรรมและจากแรงจูงใจใฝเรียนรูของนักเรียน 

10) โรงเรียนมีกิจกรรมที่สรางความตระหนัก ถึงความจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  และพัฒนาอยูตลอดเวลา 

11) มีการบริหารจัดการ  และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เนนรูปแบบ
ทีมงานเปนหลัก 

12) มีวัตถุประสงคที่หลากหลายดวยวิธีปฏิบัติ และใหอิสระแกผูสอนสามารถ
ตัดสินใจเลือกวิธีการอันหลากหลายไดเอง 

ชุมชนแหงการเรียนรูตามทัศนะของ Sergiovanni  (Sergiovanni’s Learning 
Community) 

 Thomas Sergiovanni (1994) ไดใหมุมมองใหมเกี่ยวกับโรงเรียนแหงการ
เรียนรูโดยอธิบายวา การอุปมาที่เปรียบเทียบให “โรงเรียนเปนองคการ” (Organization) 
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น้ัน นาจะไมเหมาะสมและถูกตองทีเดียวนัก โดยเขาเห็นวาควรเปน “โรงเรียนเปนชุมชน 
(Community)” จะมีความเหมาะสมมากกวา   ดังเหตุผลที่เขาอธิบายไวในงานเขียนช่ือ 
Building Community in Schools ซ่ึงเรียกรองใหเปลี่ยนมุมมองโรงเรียนในฐานะที่เปน
องคการแบบทางการ (Formal organization) ไปสูความเปนชุมชน (Community) แทน 

 โดย Sergiovanni เห็นวา “ความเปนชุมชน (Community)” จะยึดโยงภายใน
ตอกันดวยคานิยม (Values) แนวคิด (Ideas) และความผูกพัน (Commitments) รวมกัน
ของทุกคนที่เปนสมาชิก ซ่ึงเปนแนวคิดตรงกันขามกับ “ความเปนองคการ (Organization)” 
ที่มีความสัมพันธระหวางสมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับที่ลดหลั่นกันลงมา (Hierarchical 
relationships) มีกลไกการควบคุม  และมีโครงสรางแบบตึงตัวที่เต็มไปดวยกฎระเบียบและ
วัฒนธรรมของการใชอํานาจ (Authority) เปนหลัก  ในขณะที่ “ชุมชน” ใชอิทธิพล 
(Influence) ที่เกิดจากการมีคานิยมและวัตถุประสงครวมกัน  เปนความสัมพันธระหวาง
สมาชิกเชิงวิชาชีพ (Professional relationships)  มีความเปนกัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือ
วิทยสัมพันธตอกัน (Collegiality culture)  และยึดหลักตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันในการ
ปฏิบัติงาน  

 นอกจากนี้ “องคการ” ยังทําใหเกิดคุณลักษณะบางอยางขึ้น เชน ลดความเปน
กันเองตอกันลง (Impersonal) มีความเปนราชการ (Bureaucratic) มากขึ้น และถูกควบคุม
จากภายนอกใหตองรักษาสถานภาพเดิม (Maintain status quo) ของหนวยงานไว ดังน้ัน 
Sergiovanni จึงเห็นวาถามองโรงเรียนในฐานะแบบองคการดังกลาวแลว ก็จะทําใหโรงเรียน
มีความเปนแบบทางการที่สรางความรูสึกหางเหินระหวางบุคคลมากยิ่งข้ึน มีกลไกที่บังคับ
ควบคุมมากมาย และมักมีจุดเนนในเร่ืองที่เปนงานดานเทคนิคเปนหลัก แตทางตรงขามถา
ยอมรับวา โรงเรียนมีฐานะแบบที่เปนชุมชนแลว บรรยากาศที่ตามมาก็คือ สมาชิกมีการ
ผูกพันตอกันดวยวัตถุประสงครวม มีการสรางสัมพันธภาพที่ใกลชิดสนิทสนม และเกิดการ
รวมสรางบรรยากาศที่ทุกคนแสดงออกถึงความหวงหาอาทรตอกันและชวยดูแลสวัสดิภาพ
รวมกัน 
 Sergiovanni ไดใหความสําคัญและถือเปนจุดเนนที่ตองการใหโรงเรียน
เปลี่ยนไปเปน “ชุมชนที่ชัดเจนในวัตถุประสงค (Purposeful communities)” ที่มี
คุณลักษณะของความเอื้ออาทร (Caring) มีการเรียนรู (Learning) มีความเปนวิชาชีพ 
(Professional) มีความเปนกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ หรือมีวิทยสัมพันธตอกัน (Collegiality)   
มีจิตใจใฝการแสวงหาคําตอบ (Inquiring)   และมีบรรยากาศเชนน้ีครอบคลุมทั่วถึงทั้ง
โรงเรียน   โดย Sergiovanni เช่ือวาชุมชนท่ีชัดเจนในวัตถุประสงค  จะเปนสถานที่ซ่ึง
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สมาชิกทุกคนยึดเหน่ียวผูกพันตอกันดวยอุดมการณรวม (Shared ideology) และมีระบบ
ปทัสถานหรือแนวทางปฏิบัติของตนเองที่ใชเพ่ือเปนเคร่ืองสนับสนุนใหเกิดการเปนชุมชน
ข้ึน   ทั้งน้ี การมีอุดมการณรวมกัน (รวมถึงมีวิสัยทัศนรวม) จะชวยผูกมัดใหทุกคนรวมกัน
เปนชุมชนและใหการชวยเหลือตอกัน มีความเขาใจถึงเหตุผลและความจําเปนของการตอง
ดํารงชีวิตและการทํางานรวมกันแบบชุมชน 

 ความเชื่อของ Sergiovanni เกี่ยวกับโรงเรียนเปนชุมชนน้ัน มีแนวคิดที่เปน
จุดเนนคือ ยึดถือเร่ือง “คุณงามความดี (Virtue)” เปนหลักการสําคัญ  เขาเช่ือวาคน
สวนมากมักมองวิชาชีพช้ันสูง (Professionalism) จากฐานของการใชความรูที่สามารถลงสู
การปฏิบัติไดจริง   เขายังเช่ือวา โดยปกติแลว ผูเช่ียวชาญสวนใหญมีแนวโนมจะยอมรับ
วาบทบาทของตนคือการใหบริการแกลูกคา (Service to clients)   ซ่ึงความสัมพันธแบบ
ผูเช่ียวชาญทางวิชาชีพกับลูกคาเชนน้ี ทําใหขาดความเปนกันเองที่เทาเทียมตอกัน โดยที่
ฝายหนึ่งตองอาศัยหรือตองข้ึนอยูกับอีกฝายหนึ่ง (Dependency) การมีคานิยมในลักษณะ
เชนน้ีจึงขัดแยงกับคานิยมของการสรางความเปนชุมชน กลาวคือ คุณงามความดีมาจาก
พันธะผูกพันตอคานิยมรวมของบุคคล แลวพัฒนามาเปนอุดมการณแหงวิชาชีพ  เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติตอไป โดยมีพันธะผูกพันที่จะ (1) ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น 
(2) การประพฤติและปฏิบัติตองยึดมั่นตอคานิยมเพื่อสังคมเปนจุดหมายปลายทาง  (3) 
ตองไมใชประพฤติและปฏิบัติเพ่ือตนเองเทานั้น แตที่ทํานั้นก็เพ่ือรักษาคุณงามความดีน้ัน
ดวย และ  (4) ผูกพันตอจริยธรรมแหงความเอื้ออาทร (Ethic of caring) ซ่ึงจะขอกลาวใน
แตละประเด็นดังน้ี  

1) ถาวิเคราะหดูแลวจะพบวา “อุดมการณแหงวิชาชีพ (Professional 
ideal)”   ชวยใหเกิดหลักเกณฑพ้ืนฐานของการสรางชุมชนแหงวิชาชีพข้ึนในโรงเรียน 
กลาวคือถาทั้งคณะครูผูสอนและผูบริหารตางรวมกันยึดมั่นตอพันธะผูกพันที่ตองแสดง
พฤติกรรมแบบอยางที่ดีแลว   คนเหลานี้จะตองสนใจและกระตือรือรนตองานวิจัย 
ตลอดจนทฤษฎีใหมๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีสอน  ทั้งน้ีมิใชเพียงแคผูกพันตอการพัฒนา
เทคนิควิธีสอนใหมเฉพาะงานสวนตน   แตตองชวยทําใหทุกคนในโรงเรียนที่เปนชุมชน
โดยรวม  รวมกันพัฒนาปรับปรุงวิธีสอนและการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึนไปดวย ความหวงใย
ตอชุมชนแหงการเรียนรูโดยรวม หมายความวาครูผูสอนจะแบงปนและแลกเปลี่ยนดาน
เทคนิควิธีการสอนระหวางกันอยางเปดเผย   จะเห็นภาพที่มีครูแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเพื่อ
สังเกตการณสอนของครูในอีกช้ันเรียนหน่ึงไดอยางสะดวกใจ  ตลอดจนมีการเชิญครูคนอื่น
ที่เช่ียวชาญดานเทคนิควิธีสอนแบบใหมมาสาธิตการสอนใหครูอื่นๆ ไดชม  ซ่ึง Louis & 
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Kruse (1995) มองปรากฏการณดังกลาววา เปนวิธีการที่ชวยลดความรูสึกโดดเดี่ยวในการ
สอนของครูใหนอยลง และเกิดมีความรูสึกรวมรับผิดชอบของกลุมที่มีตอการเรียนรูของ
นักเรียนทั้งโรงเรียน 

2) สวนการมีคานิยมที่ประพฤติปฏิบัติโดยยึด “คานิยมเพื่อสังคมเปน
จุดหมายปลายทาง” น้ัน หมายถึง การมุงไปสูการใหบริการ โดย Sergiovanni มี
ความเห็นวา ถาชุมชนของโรงเรียนที่ยึดความสําคัญของงานใหบริการแกนักเรียน แก
ผูปกครอง  ตลอดจนชุมชนรอบโรงเรียน  ไดครบถวนแลว ก็แสดงวาโรงเรียนน้ันสามารถ
ยกระดับวิชาชีพของตนไดสูงข้ึนจนถึงระดับสามารถเปน “ผูคอยใหบริการดูแล หรือ 
Stewardship”   ซ่ึงมีหลักการสําคัญคือ  ยึดการทําประโยชนเพ่ือคนอื่นเหนือประโยชน
สวนตน (Service above self) 

3) ชุมชนแหงการเรียนรูเปนชุมชนที่ “สืบเสาะคนหาในสิ่งที่ถูกตองดีงาม
ยิ่งข้ึน”   ซ่ึงหมายความวา สมาชิกของชุมชนจะทําการใครครวญตรวจสอบวัฒนธรรมของ
โรงเรียนอยางตอเน่ือง เพ่ือดูวาวัฒนธรรมอะไรบางที่สงเสริมใหวิสัยทัศนของโรงเรียน
บรรลุผลและไดมากนอยแคไหนเพียงไร  สวนคําวา “สืบเสาะคนหา หรือ Inquiry” 
หมายความวาภารกิจทุกดานที่โรงเรียนดําเนินการอยูน้ัน จะตองไดรับการดูแลตรวจสอบ
อยางละเอียดเพื่อการปรับปรุงแกไข จนเช่ือไดวาภารกิจแตละดานเหลานี้เปนไปเพื่อความ
ดีงามของสวนรวม และสามารถสนองตอบตอวิสัยทัศนของโรงเรียนไดดวย   ในสถานศึกษา
ที่เปน “โรงเรียนที่มุงการสืบเสาะคนหา (Inquiring school)” จะมุงพัฒนาเปาหมายใหสูงข้ึน
ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับปจจุบัน อีกทั้งบรรดาสมาชิกของชุมชนและผูมีสวนไดเสียจะมี
โอกาสไดรวมกันพิจารณาวา  มีปจจัยใดบางที่ควรสงเสริมเพ่ือชวยใหชุมชนแหงการเรียนรู
มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เชน ชวยระบุถึงความจําเปนของโรงเรียนที่ตองพัฒนาบุคลากรใน
ประเด็นใดบาง และจะทําใหบรรลุผลไดอยางไร หรือชวยหาผูเช่ียวชาญใหเขามาชวยเหลือ
เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงานใหสูงยิ่งข้ึน เปนตน  มีการเนนสรางยุทธศาสตรการพัฒนาที่
กําหนดรวมกันข้ึนเอง  มากกวาการใชยุทธศาสตรที่กําหนดโดยหนวยงานภายนอกชุมชน
แหงการเรียนรูน้ัน 

4) คุณลักษณะที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนในฐานะที่เปนชุมชนแหงการเรียนรูตาม
ทัศนะของ Sergiovanni ก็คือ “การมีจริยธรรมแหงความเอื้ออาทร (Ethic of caring)” 
โดยโรงเรียนตองกลายเปนชุมชนแหงความเอื้ออาทร (Caring communities) ที่ผูมีสวนได
เสียทั้งหลายแสดงออกถึงความหวงใยตอความเปนอยูที่ดีของผูอื่น โดยเฉพาะตอบรรดา
นักเรียนเปนหลัก  ซ่ึงการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรเชนน้ี บงบอกถึงการมีคานิยม
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รวมกันที่สะทอนออกมาในเชิงปฏิบัติตางๆ และจากคานิยมรวมเหลานี้ กอใหเกิด “พลัง
อํานาจเชิงคุณธรรม (Moral authority)” ข้ึนในโรงเรียนไดตอไปในที่สุด 

 จากแนวคิดสําคัญของ Sergiovanni ที่ระบุวาความเอื้ออาทร เปนสิ่งที่มิอาจ
ขาดไดในโรงเรียนแหงการเรียนรูและควรไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ โดย Fred Newmann 
ไดช้ีชัดวา  ชีวิตของนักเรียนตองการมากกวาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดังน้ัน ความสําเร็จ
ทางวิชาการจึงไมควรเปนเพียงเกณฑเดียวที่ใชวัดและประเมินผลนักเรียน ควรมีวิธีการอื่น
ที่ใชประเมินดานความมีคุณธรรมและการวางตนอยางผูมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของนักเรียน
ก็ควรใหความสําคัญดวย กลาวคือ อาจประเมินจากการปฏิบัติตนของผูเรียนเมื่อตองติดตอ
กับครูนอกช้ันเรียนหรือกับบุคคลทั่วไปก็ได 
 มีผูพยายามวิเคราะหความหมายของคําวา “ความเอื้ออาทร (Caring)” ของ 
Sergiovanni วา พ้ืนฐานสําคัญของความเอื้ออาทรก็คือการเขาใจลึกซึ้งถึงกนบึ้งของจิตใจ
ผูอื่นอยางแทจริง โดยระบุไวเปนนิยามวา ความเอื้ออาทรเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับดาน
ความรูสึก ความเอื้ออาทรจึงไมสามารถกําหนดเปนกฎเกณฑที่ตายตัวได      แตนักวิจัย
เร่ืองน้ีเห็นพองกันวา ความเอื้ออาทร (Caring)  ประกอบดวย  ความรูสึกที่เต็มใจ 
(Willingness)  ความหวงใย (Concern) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ที่มีตอกัน   

 ส่ิงที่คนพบจากงานวิจัยทั้งหลายในเรื่องน้ียังยืนยันตอไปวา แทจริงแลว 
โรงเรียนแหงการเรียนรูก็คือโรงเรียนแหงความเอื้ออาทรดวย (A learning school is also 
a caring school) ทั้งน้ีเพราะบรรยากาศที่มีความเอื้ออาทรจะเปนปจจัยที่เสริมแรงตอการ
เรียนรู ดังน้ัน การสรางบรรยากาศแหงความเอื้ออาทรขึ้นไดน้ันตองเกี่ยวของกับปจจัย
อื่นๆ ของชุมชนแหงวิชาชีพดวย  ยกตัวอยางเชน การตองจัดจํานวนนักเรียนตอช้ันเรียน
ใหเหมาะสม เพราะถามีจํานวนนักเรียนตอช้ันมากเกินไป ยอมทําใหครูไมสามารถเอาใจใส
ดูแลนักเรียนแตละคนไดอยางใกลชิดทั่วถึง ผลคือเกิดความรูสึกของนักเรียนวาครูมีความ
เอื้ออาทรตอนักเรียนนอยลง เปนตน 
 นอกจากนี้ Sergiovanni ยังตอกย้ําถึง ความจําเปนที่ตองอุปมาเปรียบเทียบ
โรงเรียนใหเปนชุมชนแทนที่จะเปนองคการวา   สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได
เสียทั้งหลายที่อยากใหมีการสรางสานสายสัมพันธระหวางกัน  โดยยึดหลักของการ
สรางสรรคส่ิงดีงามรวมกัน ดังน้ัน ชุมชนแหงการเรียนรูจึงสามารถคนพบ อํานาจเชิง
คุณธรรม (Moral authority) ที่เกิดจากคานิยมรวมของชุมชนน้ัน โดยมีคานิยมรวมเบื้องตน
ที่ควรมุงเนนก็คือ การเรียนรูของนักเรียนน่ันเอง   สวนชุมชนโดยรวมก็ควรเปนชุมชนของ
ผูเรียนรูของทุกคน โดยทั้งครูผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง ตลอดจนสมาชิกของชุมชนทุกคน  
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ตองเปนผูที่เรียนรูอยางตอเน่ืองถึงวิธีการที่ตนจะใหการบริการและการดูแลบุคคลอื่นที่อยู
ในชุมชนแหงความเอื้ออาทรไดอยางไร รวมทั้งสมาชิกทุกคนจะตองเรียนรูอยูตลอดเวลา
เพ่ือพัฒนาตนเองใหเพ่ิมความเปนครู เปนผูบริหาร เปนผูปกครอง และเปนสมาชิกของ
ชุมชนที่ดีข้ึนกวาเดิมไดอยางไร   กลุมคนเหลานี้ตองรวมกันเสาะแสวงหาแนวทางเพื่อ
ปรับปรุงเง่ือนไขของการเรียนรู   การทํางาน  การบริหารจัดการ และการสรางความเอื้อ
อาทร กลาวโดยสรุป ชุมชนแหงการเรียนรูจะตองมีความรับผิดชอบรวมกันตอการปรับปรุง
สภาพความเปนอยู ที่ดีของตนอยูตลอดเวลา ซ่ึง Sergiovanni ไดกลาวไววา “การสราง
ชุมชนข้ึนในโรงเรียนเปนเร่ืองของการเสาะแสวงหาคานิยมรวม เพ่ือใหการทํางานที่เกิดมี
แนวทางที่แตกตางขึ้น มีการพัฒนารูปแบบความสัมพันธระหวางบุคคลขึ้นมาใหมที่ตางไป
จากเดิมที่เคยมีมา มีการสรางความยึดเหน่ียวรูปแบบใหม และสรางพันธะผูกพันใหมให
เกิดขึ้น” เพ่ือใหไดชุมชนแหงการเรียนรูที่สมบูรณข้ึน 

 ชุมชนแหงการเรียนรูยอยในโรงเรียนแหงการเรียนรู 

 ในการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาของตนใหเปน  “โรงเรียนแหงการเรียนรู”  น้ัน  
ผูนําสถานศึกษาสามารถจัดทําไดเปน  3  ระดับ  โดยแตละระดับซ่ึงมีความเปนชุมชนแหง
การเรียนรูยอย  (Learning community) ไดแก ระดับนักเรียน ระดับวิชาชีพ  (Professional)  
และระดับชุมชน  (Community)  กลาวคือ 
 ระดับที่  1  ระดับนักเรียน  (Student  level)  นักเรียนจะไดรับการสงเสริม
และรวมมือใหเกิดการเรียนรูข้ึน  จากครูและเพื่อนนักเรียนอื่นใหทํากิจกรรมเพื่อแสวงหา
คําตอบที่สมเหตุสมผลสําหรับตน  (Meaning  making)  นักเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะ
ที่สําคัญ  คือ  ทักษะการเรียนรูวิธีการเรียน  (Skill of  learning  how  to  learn)  และ
ทักษะการสืบคนความรูดานเนื้อหาของวิชาที่กําลังศึกษา  (Acquiring  of  knowledge  of  
content  skills)  นักเรียนสามารถทําการเรียนรูอยางแทจริง  (Authentic  learning)  ได
ตอเน่ืองจนบรรลุเปาหมายของการเปนผูเรียนเชิงรุก  (Active  learners)  และการเปน 
นักตั้งปญหา  (Problem  seekers)  และการเปนนักแกปญหา  (Problem  solvers)  ที่มี
ประสิทธิผลในที่สุด  กลาวโดยสรุป  ความสําคัญของการมีชุมชนแหงการเรียนรูของ
นักเรียนในสถานศึกษา  ก็เพ่ือใหนักเรียนรูจักการสรางความรูดวยตนเอง โดยผาน
กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active learning)  และการสรางความหมาย  (Meaning  making)  
จากสิ่งที่เรียนน่ันเอง 
 ระดับที่  2  เปนระดับผูประกอบวิชาชีพ  (Professional  level)  ซ่ึง
ประกอบดวยครูผูสอนและผูบริหารของโรงเรียน  โดยชุมชนแหงการเรียนรูในระดับที่สอง
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จะมีลักษณะเดนตรงที่มีการจัดต้ังสิ่งที่เรียกวา  “ชุมชนแหงวิชาชีพ  หรือ  Professional  
Community”  ซ่ึงเปนกลไกสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการเปนโรงเรียนแหงการ
เรียนรู  การมีชุมชนแหงวิชาชีพจะชวยสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทั้งครูผูสอนและผูบริหารได
ใชหลักการแหงวิชาชีพของตน  ไปเพื่อการปรับปรุงดานวิธีสอน และดานทักษะภาวะผูนํา  
โดยใชวิธีการศึกษาคนควา  การวิเคราะหไตรตรอง  (Reflection)  การใชวิธีเสวนา  
(Dialogue)  และการไดรับขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  ที่แตละคนมีตอกันกลับคืนมา  
เปนตน  ในการที่จะบรรลุความเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูไดน้ัน  ทุกคนจะตองมารวมกัน
พิจารณาทบทวนเรื่องนโยบาย  (Policies) การปฏิบัติตางๆ (Practices)  และกระบวนการ
บริหารจัดการตางๆ  ของโรงเรียนเสียใหม  โดยยึดหลักในการปรับปรุงแกไขสิ่งเหลานี้ก็
เพ่ือใหสามารถบริการดานการเรียนรูแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิผล  อีกทั้งเพื่อใหการ
ปรับปรุงแกไขดังกลาว  นํามาสูการสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผูสอน  
และผูบริหารใหมีคุณภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งข้ึน  มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
การทํางานที่ดีตอกันของทุกฝาย  ทั้งผูบริหาร  ครูผูสอน  นักเรียน  และผูปกครอง  โดยจะ
กลาวละเอียดเปนการเฉพาะในสวนที่ 2  ตอไป 
 ระดับที่ 3  เปนระดับการเรียนรูของชุมชน  (Learning  community  
level) ที่ครอบคลุมถึงผูปกครอง สมาชิกชุมชนและผูนําชุมชน โดยบุคคลกลุมน้ีจําเปน 
ตองมีสวนเขามารวมสรางและผลักดันวิสัยทัศนของโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
กลาวคือ  ผูปกครองนักเรียน  ผูอาวุโสในชุมชน ตลอดจนสถาบันตางๆ  ของชุมชนเหลานี้
ตองมีสวนรวมในการสงเสริมเปาหมายการเรียนรูของชุมชนและโรงเรียน  กลาวคือ  
ผูปกครองมีสวนรวมทางการศึกษาได  โดยการใหการดูแลแนะนําการเรียนที่บานของ
นักเรียน  รวมทั้งใหความสนับสนุนแกครู และผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู  
ใหแกบุตรหลานของตน  ผูอาวุโสในชุมชนสามารถเปนอาสาสมัครถายทอดความรูและ
ประสบการณของตนแกโรงเรียน และชุมชนของตน  สําหรับหนวยงานและสถาบันที่อยูใน
ชุมชนซึ่งอาจเปนภาคธุรกิจเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา  ก็มีสวนสําคัญในการใหโอกาส
ทางการศึกษาแกนักเรียน  ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูที่เปนโลกแหงความเปนจริงในสังคม 
ที่โรงเรียนสามารถใชเปนแหลงฝกประสบการณใหกับนักเรียนได       ดวยเครือขายการมี 
สวนรวมอยางกวางขวางจากชุมชน ไมวาประชาชนที่อาศัยภาคธุรกิจตางๆ  และสถาบัน
อื่นอยางหลากหลายเชนน้ี  จึงทําใหกรอบความคิดและนิยามของชุมชนแหงการเรียนรูตาม
ระดับที่ 3 น้ีขยายตัวกวางขวางออกไปอีกมาก 
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สวนที่  2 การสราง“ชุมชนแหงวิชาชีพ”  ขึ้นในโรงเรียน (Developing  a  Professional  
Community  in  Schools) 

 ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูน้ัน  ปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดอยางหนึ่งที่จะขาดมิไดก็คือ  จะตองมี  “ชุมชนแหงวิชาชีพ  หรือ  Professional  
community”  เกิดขึ้นในโรงเรียนน้ัน  เพ่ือใหเปนสถานที่สําหรับการปฏิสัมพันธของมวล
สมาชิกผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน เกี่ยวกับเร่ืองการใหความดูแลและพูดถึงการ
ปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนงานทางวิชาการของโรงเรียน  และเน่ืองจาก
ครูสวนใหญในแทบทุกประเทศมักเกิดความรูสึกโดดเดี่ยวในการปฏิบัติงานสอนของตน  
ดังน้ัน  การมี   “ชุมชนแหงวิชาชีพ”  เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงชวยคลี่คลายปญหาดังกลาว  
เพราะทําใหครูมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลผูมีสวนไดเสียกับงานของครู  (เชน  ผูปกครอง  
สมาชิกอื่นๆ  ของชุมชน  เปนตน)  แตแนนอนวา  เหตุการณทํานองนี้จะเกิดขึ้นไดก็
ตอเม่ือตองมีการเปลี่ยนดานโครงสรางของโรงเรียน  ตลอดจนจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของโรงเรียนอีกดวย  โดยกิจกรรมของชุมชนแหงวิชาชีพในโรงเรียนควร
ประกอบดวย   1)  การมีโอกาสเสวนาใครครวญ  (Reflective  dialogue)  ระหวางกัน  2)  
การเปดกวางใหมีการปฏิสัมพันธในหมูครูผูสอนมากขึ้น  เพ่ือลดความรูสึกโดดเดี่ยว  
(Deprivatization)  ในงานสอนของครู   3)  การรวมกลุมเพ่ือเนนเร่ืองการเรียนรูของ
นักเรียน  4)  การรวมมือรวมใจกันในหมูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ 5)  การ
แลกเปลี่ยนในประเด็นที่เปนคานิยมและปทัสถานรวม  (Shared  values  and  norms)  
ดังจะกลาวในแตละประเด็น  ดังน้ี 
 1.  กิจกรรมที่จําเปนตอความเปนชุมชนแหงวิชาชีพในสถานศึกษา 
  1.1   การมีโอกาสเสวนาใครครวญ  (Reflective  dialogue) ระหวางกัน     
ซ่ึงเปนการนําเอาประเด็นปญหาที่พบเห็น จากการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนของครู
ข้ึนมาพูดคุยแลกเปล่ียนระหวางกัน  ชวยใหแตละคนไดวิเคราะหและสะทอนมุมมองของ
ตนในประเด็นน้ันตอกลุมเพ่ือนรวมงาน  ทําใหทุกคนไดมีโอกาสเกิดการเรียนรู  และได
ขอสรุปตอปญหาจากหลากหลายมุมมองยิ่งข้ึน  บรรยากาศเชนน้ีกอใหเกิดความรวมมือ
รวมใจขึ้นในหมูครูผูสอน  เพ่ือชวยกันปรับปรุงดานการเรียนการสอนใหมีผลดียิ่งข้ึน  แต
กิจกรรมนี้จะสําเร็จราบรื่นไดก็ตอเม่ือแตละคนตองยอมเปดใจกวาง  รับฟงการประเมินจาก
เพ่ือรวมกลุมระหวางการสนทนาเชิงสรางสรรคดังกลาว 
                1.2 การลดความโดดเดี่ยวระหวางปฏิบัติงานสอนของครู  
(Deprivatization of instructional practices) เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี
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ระหวางครู  กลาวคือ  ครูมีโอกาสแสดงบทบาททั้งเปนผูใหขอมูลและไดแสดงบทบาทการ
เปนที่ปรึกษา (Advisor)  การเปนพี่เลี้ยง  (Mentor)  หรืออาจเปนผูเช่ียวชาญ  (Specialist)  
ก็ได  ในระหวางที่ใหความชวยเหลือเพ่ือนดวยกัน  ทั้งน้ีเปนที่ทราบกันอยูแลววาวิชาชีพครู
แตกตางกับวิชาชีพอื่นตรงที่ ผูปฏิบัติมักทํางานในลักษณะโดดเดี่ยวตามลําพัง  ซ่ึงเปนผล
ใหครูไมสามารถที่จะเรียนรูจากผูอื่นได  และขาดประโยชนที่จะไดรับผลการวิเคราะหและ
การใหขอมูลปอนกลับดานการสอนจากผูอื่นที่มีตองานสอนของตน  ดวยเหตุน้ี  ถาผูนํา
สถานศึกษาตองการใหเกิดกิจกรรมการเสวนาใครครวญระหวางครข้ึูน ก็จําเปนตองพิจารณา
ใหมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการโดดเดี่ยวในการสอนของครูใหไดเสียกอน 
 1.3  รวมกลุมเพื่อมุงเนนที่การเรียนรูของนักเรียน  (Collective focus 
on student learning)  เปนกิจกรรมที่ดีมากแตยุงยากตรงประเด็นใหครูเกิด  “จุดมุงเนน”  
อยางไรก็ตาม ถาถือวาการมีชุมชนแหงวิชาชีพคือ ลักษณะสําคัญของโรงเรียนแหงการ
เรียนรูที่มีเจตจํานงมุงสรางผลลัพธคือการเรียนรูของนักเรียนใหสูงข้ึนแลว  ก็ตองใหความ 
สําคัญอันดับแรกกับกิจกรรมที่สรางความงอกงามของผูเรียน  ซ่ึงคอนขางยากลําบากอยูไม
นอย ดวยเหตุน้ี การที่ชุมชนแหงวิชาชีพมีกิจกรรมใหครูไดมาเสวนาใครครวญ (Reflective  
dialogue) เพ่ืออภิปรายและวิเคราะหดานหลักสูตร  และกลยุทธดานการสอนของครู   ซ่ึง
แมจะใชเวลามากก็ตาม  แตทั้งหลายทั้งปวงก็เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดผลดียิ่งข้ึน  
และเพื่อที่จะเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนานักเรียนใหเปนผูสามารถเรียนรูดวยตนเอง  (Self  
-  starting  learners)  ไดตอไป 
 1.4  สรางจุดเริ่มแหงความรวมมือรวมใจ  (Collaboration  starts)  
กลาวคือ  เม่ือครูหลุดพนจากสภาพการตองทํางานแบบโดดเดี่ยว และสามารถแสวงหา
ความเชี่ยวชาญจากเพื่อนคนอื่นที่อยูในชุมชนวิชาชีพของตนไดแลวก็ตาม  แตความเปน
มืออาชีพของครูก็อาจไมสามารถบรรลุไดถาครูยังขาดการปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ืองตลอดเวลา ดังน้ัน  ความรวมมือรวมใจทางวิชาชีพตอกันของครู  จะกอใหเกิดพลัง
ในการรวมวิเคราะหปญหา และความตองการอันซับซอนของผูเรียนแตละคนไดบรรยากาศ
แหงความรวมมือรวมใจกันน้ีจะชวยเสริมการปฏิบัติงานประจําวันของครูแตละคนไดอยาง
ถาวร 
 1.5 ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานคานิยม และปทัสถานรวม  (Shared  
values  and  norms)   เม่ือบุคคลตางๆ ในวิชาชีพทั้งครูผูสอน  ครูแนะแนว  ครูนิเทศ และ
ผูบริหารมารวมกันในชุมชนแหงวิชาชีพแลว ในประเด็นน้ี Sergiovanni  (1994) เห็นวา 
การสรางคานิยมและปทัสถานรวมกันของคนในวิชาชีพที่อยูในโรงเรียนแหงการเรียนรูดังกลาว  
ดวยความเปนมืออาชีพของบุคคลเหลานี้จะพัฒนาสิ่งที่เรียกวา อํานาจเชิงคุณธรรม (Moral  
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authority) ข้ึนเปนแนวทางของการอยูรวมกัน แทนท่ีการใชอํานาจเชิงกฎหมายหรืออํานาจ
โดยตําแหนง  (Position  authority)  ซ่ึงไมเหมาะสมกับชุมชนแหงวิชาชีพนัก 
 2. ความจําเปนตองปรับโครงสรางใหมของโรงเรียนแหงการเรียนรู ให
สามารถรองรับการเกิดชุมชนแหงวิชาชีพ 
  เน่ืองจากโรงเรียนสวนใหญถูกออกแบบโครงสรางเปนแบบราชการ  
(Bureaucratic  organization)  ที่มีสายงานบังคับบัญชาดวยอํานาจโดยตําแหนงที่ลดหลั่น
ตามลําดับลงมา  กลาวคือ  มีกฎระเบียบ  ขอบังคับตางๆ  มากมายที่ตองปฏิบัติตาม  ซ่ึง
เปนโครงสรางที่มีลักษณะตึงตัวและใชไดดีในอดีตที่เปนโลกยุคอุตสาหกรรม  แตกลับเปน
อุปสรรคสําคัญในโลกแหงยุคเศรษฐกิจฐานความรู  ที่ตองการมีโครงสรางองคการที่
ยืดหยุนคลองตัวไดสูง  พรอมที่จะรองรับตอการเปลี่ยนแปลงใหมๆ  ที่เกิดขึ้นมากมาย
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความเปนไปได  ของชุมชนแหงวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นใน
โรงเรียนไดน้ัน  โครงสรางองคการของโรงเรียนแหงการเรียนจึงจําเปนตองไดรับการ
ปรับปรุงแกไข  ไดแกประเด็นตอไปนี้  (Louis  et  al.,  1995)   
 2.1 การกําหนดตารางเวลาวางเพื่อการพบปะถกปญหา (Time to  
meet  and  discuss) มีผลการวิจัยเร่ืองความมีประสิทธิผลของโรงเรียนและครูผูสอน ช้ีชัด
วา การจัดสรรเวลาพิเศษเพื่อใหครูไดปรึกษาหารือระหวางกันเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ี
เพราะปกติของการจัดช่ัวโมงสอน  เม่ือหมดการสอนแตละคาบเวลา  ครูจะตองเคลื่อนยาย
การสอนจากหองหน่ึงไปอีกหองหน่ึงตลอดเวลา จึงไมมีโอกาสที่ครูจะไดพบปะเพื่อแสวงหา
ความรวมมือทางวิชาชีพซ่ึงกันและกันได  ทั้งที่ครูเหลานี้จําเปนตองรวมกันพิจารณาหา 
กลยุทธใหมๆ ดานการสอนที่เหมาะสม  ดวยเหตุน้ี  การจัดตารางเวลาที่วางตรงกันเพื่อให
ครูไดปฏิสัมพันธ  จึงเปนเง่ือนไขที่จําเปนถาตองการใหความรวมมือรวมใจของครูเกิดขึ้น 
 2.2  การกําหนดขนาดของชั้นเรียน  (Class  size)   มีผลงานวิจัยระบุวา  
ถาจํานวนนักเรียนในช้ันเรียนนอยลงไดเทาไร ก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรูยิ่งข้ึน  
ทั้งน้ีในหองเรียนที่มีครูเพียงหน่ึงคนน้ัน  ครูสามารถที่จะดูแลนักเรียนไดอยางมีประสิทธิผล
ไดในจํานวนที่จํากัด  แมวาจะไมสามารถกําหนดจํานวนนักเรียนที่เหมาะสมแนนอน  แต
การขยายจํานวนนักเรียนตอช้ันมากขึ้น ยอมเพิ่มภาระและความยากลําบากแกครูที่จะดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางทั่วถึง 
 2.3  การเพิ่มอํานาจความรับผิดชอบแกครู และการใหอิสระแก
โรงเรียน  (Teacher empowerment  and  school  autonomy) การเพิ่มอํานาจความ
รับผิดชอบแกครูเปนปจจัยที่จําเปน เน่ืองจากชวยสรางความรูสึกมั่นใจตอการปฏิบัติงานใน
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ช้ันเรียนที่ตนรับผิดชอบไดดีข้ึน การเพิ่มอํานาจความรับผิดชอบแกครู  ยังสอดคลองกับ
แนวทางบริหารจัดการรวม  (Shared  governance)  ซ่ึงเปนคุณลักษณะหนึ่งที่จําเปนของ
โรงเรียนแหงการเรียนรู  ในขณะเดียวกันโรงเรียนแตละแหงของเขตพื้นที่การศึกษาก็ควรมี
ความอิสระ  (Autonomy)  อยางเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนไดอยางคลองตัวและรวดเร็ว  ดวยเหตุน้ีเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงควรรวมกับโรงเรียน
ตางๆ  ในการจัดทําวิสัยทัศนเปาหมาย  และวัตถุประสงครวมแบบกวางของเขตพื้นที่
การศึกษา  จากนั้นจึงใหอิสระแตละโรงเรียนไปจัดทํารายละเอียดที่สอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน  และความตองการของครูผูสอน  และผูนําสถานศึกษาแตละแหง ที่จะริเร่ิมส่ิงใหม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลตอการเรียนรูของนักเรียนของตน  ในเร่ืองน้ีนักการศึกษาสวนใหญเช่ือวา 
ไมมีวิธีสอนใดหรือวิธีบริหารจัดการใดที่ดีที่สุด  แตพบวา  จากการใชเทคนิควิธีในการ
เสวนาใครครวญ  (Reflective  dialogue)  การทํางานแบบรวมมือรวมใจ  (Collaboration)  
และการสรางปทัสถานและคานิยมรวม  (Shared  norms  and  values) แลว  จะชวย
สงเสริมความสามารถในการรับมอบอํานาจความรับผิดชอบของครูตอการปฏิบัติงานไดดี
ข้ึน  เชนเดียวกับการใหอิสระแกนักเรียนหรือที่เรียกวา  “การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน
เปนฐานหรือ  Site  -  based  management”  เพ่ือความอิสระในการตัดสินใจตางๆ  ของ
โรงเรียนไดเองน้ัน  เปนมาตรการที่ควรไดระบุชัดเจนในกรอบนโยบายของเขตพื้นที่
การศึกษา  ทั้งน้ีมิไดหมายความวา  จะตองใหอิสระแกโรงเรียนและครูโดยสิ้นเชิง  แตควร
จัดทําเปนแนวปฏิบัติรวมกันที่อยูภายใตกรอบนโยบายรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และ
ข้ึนอยูที่ขีดระดับความสามารถของครูในแตละโรงเรียน  ที่จะสามารถสนองตอบและ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียนไดดีเพียงไรดวย 
 3. เง่ือนไขดานการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ (Professional community 
culture)วัฒนธรรมองคการเปนระบบความเชื่อที่สมาชิกขององคการยึดถือรวมกัน ตัวอยาง 
เชน ถาครูผูสอนทุกคนและผูนําของโรงเรียนมีความเชื่อวา  “มนุษยทุกคนมีศักยภาพเพียง
พอที่จะเรียนรูได” ความเชื่อเชนน้ีจะทําใหสมาชิกของโรงเรียนพยายามที่จะสรางสภาพแวดลอม
และแสวงวิธีการเรียนการสอนใหมๆ อยางหลากหลาย เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอนักเรียน
แตละคนที่มีความแตกตางกัน ใหสามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนไดสูงสุด  เปนตน  
ในชุมชนแหงวิชาชีพก็เชนกัน สมาชิกแตละคนจะยึดเหนี่ยวตอกันดวยระบบคานิยม ความเชื่อ
และปทัสถานรวมกัน ใหเกิดการดํารงอยูของชุมชนแหงวิชาชีพของตน  อยางไรก็ตาม  มี
วัฒนธรรมองคการแบบเดิมหลายประการที่ควรไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะตอ
การเปนชุมชนแหงวิชาชีพ  ไดแก 
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 3.1 ลดความเปนองคการที่ยึด  “วัฒนธรรมแบบราชการ  หรือ 
Bureaucratic  culture”  ที่ใชกฎระเบียบคําสั่งตางๆ  แบบตึงตัวในการปฏิบัติงาน  และ
การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกผูปฏิบัติงานไปสูการเนน  “วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร
ทางวิชาการ หรือ  Collegial  culture” ซ่ึงเนนวิธีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก  ที่ยึดถอื
คานิยมเชิงคุณธรรมจริยธรรม  (Moral  and  ethical  cultures)  เชน  การเอื้ออาทร  
หวงใย  ชวยเหลือและรวมมือตอกันในการปฏิบัติงาน  และการดําเนินชีวิตประจําวันของ 
สมาชิกเปนตน 
 3.2  สรางเสริมวัฒนธรรมแหง  “ความไววางใจ  (Trust)  และความ
นับถือ  (Respect)”  ตอกันในมวลหมูสมาชิกของชมรมแหงวิชาชีพ กลาวคือ ความนับถือ  
หมายถึง  การรูจักใหเกียรติและยอมรับในความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
ผูอื่น  สวนความไววางใจ  หมายถึง  ระดับคุณภาพของความสัมพันธระหวางบุคคลของ
มวลสมาชิก  ทั้งน้ี  ความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนผลที่มาจากการที่สมาชิกไดมีกิจกรรม
การเสวนาอยางใครครวญ  (Reflective  dialogue) และการรวมมือรวมใจ (Collaboration)  
ระหวางกัน ดังน้ัน การสรางความไววางใจและความนับถือตอกันจึงเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญ
ตอการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิก  โดยแนวคิดดังกลาวนี้สามารถขยายกรอบ
ใหกวางขวางออกไปจนครอบถึงผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholders)  ทั้งหลาย  เชน  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ผูปกครอง  ตลอดจนสมาชิกของหนวยงานทั้งหลายที่เปนชุมชนแวดลอมของ
โรงเรียน  เปนตน  โดยที่บุคคลเหลานี้ใหการยอมรับวา การศึกษาและการเรียนรูเปนความ
รับผิดชอบรวมของทุกๆ คนในชุมชน 
 3.3  การสรางวัฒนธรรมการใชทักษะดานการคิดและใชสติปญญา
เปนฐาน  (A  cognitive  skill  base)  วิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูง  (Profession)  ที่ตอง
ใชความรู  การคิดและการใชสติปญญาเปนเครื่องมือสําคัญในการประกอบวิชาชีพ  
ครูผูสอนจึงตองเรียนรูอยูตลอดเวลา  ตองเปน  Life – long  learners  และตองเปน 
ผูเรียนรูรวมไปกับนักเรียนที่ตนทําการสอน  ดวยเหตุน้ีวัฒนธรรมเชิงความคิดของครูที่ตอง
ปรับปรุงใหม ก็คือ เปลี่ยนความเชื่อที่วา ตนเปนผูทําการสอน  (Teaching)  ไปเปน 
ผูเรียนรู  (Learning)  แทน  จึงตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจากผูถายทอดความรูไป
เปนผูจัดสรรประสบการณ การเรียนรูที่หลากหลายใหกับผูเรียน  พรอมทั้งพยายามสราง
ความตระหนัก ใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการใฝหาความรูดวยตนเองอยูเนืองนิตยเพ่ือให
สามารถบรรลุเปาหมายการเรียนของตน 
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 3.4  สรางวัฒนธรรมการชอบริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ  (Openness  
to  innovation)   ในชุมชนแหงวิชาชีพสมาชิกทุกคนตองสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันใน
การคนควาและริเร่ิมส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้น  โดยเฉพาะตองเปนผูสรางองคความรูใหม  
(Knowledge  creation)  กลาวคือ  ครูผูสอนจะตองไดรับการสนับสนุนในการออกแบบการ
สอนใหมๆ  ที่เหมาะสมกับภาวะแวดลอมที่ขอมูลสารสนเทศเกิดขึ้นมากมายอยางรวดเร็ว  
ตองคนหาวาจะมีวิธีการเรียนรูไดดีที่สุดในภาวะเชนน้ีไดอยางไร  ขอมูลสารสนเทศที่
เกิดขึ้นมากมายจะสงผลกระทบตอหลักสูตรและความตองการของผูเรียนซ่ึงเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลาไดอยางไร  การที่จะทําใหสมาชิกเปนผูริเร่ิมสรางสรรคใหมๆ  ไดน้ัน  ผูนํา
องคการจําเปนตองสรางวัฒนธรรมการกลาเสี่ยง  (Taking  risks)  ชอบการทดลอง  (Experiment)  
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียน   ทั้งน้ีสมาชิกของชุมชนแหงวิชาชีพตอง
ไมถือวาความผิดพลาดที่ไดจากการทดลองคือความลมเหลว  แตตองถือวาขอผิดพลาดที่
ไดดังกลาวเปนโอกาสดีที่จะไดเกิดการเรียนรูใหมเพ่ิมเติม และ “ถือวาผิดเปนครู”  ไมเปน
เร่ืองที่ควรตําหนิ  แตเปนเร่ืองที่ควรสนับสนุนใหกําลังใจเพื่อจะไดคนหาคําตอบที่เหมาะสม
ตอไป  นอกจากนี้ควรปรับปรุงระบบเนนการใหความดีความชอบแกสมาชิกที่ชอบทดลอง
คนควาหานวัตกรรมและริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหมๆ  ใหแกโรงเรียนอีกดวย 
 3.5 ตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูนํา  (Supportive 
leadership) ดังจะกลาวรายละเอียดในสวนที่ 3 ตอไป 

ผลดีของการมีชุมชนแหงวิชาชีพในสถานศึกษา (Outcomes of professional 
learning community in school) 

 S.M. Hord. (1997)  ไดทําการสังเคราะหรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มี
การจัดต้ังชุมชนแหงวิชาชีพ  โดยใชคําถามวาโรงเรียนดังกลาวมีผลลัพธอะไรบางที่
แตกตางไปจากโรงเรียนทั่วไปท่ีไมมีชุมชนแหงวิชาชีพ  และถาแตกตางแลวจะมีผลดีตอ
ครูผูสอนและตอนักเรียนอยางไรบาง  ไดผลสรุปเปนประเด็นยอๆ  ดังน้ี 

 ผลดีตอครูผูสอน :  พบวาครูผูสอนสวนใหญ... 

• ลดความรูสึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครูลง 

• เพ่ิมความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดย
เพ่ิมความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจอยางแข็งขัน 

• รูสึกวาตองรวมกันรับผิดชอบตอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน  และ
รวมกันรับผิดชอบเปนกลุมตอผลสําเร็จของนักเรียน 
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• รูสึกเกิดสิ่งที่เรียกวา  “พลังการเรียนรู  (Powerful  learning)”  ซ่ึงสงผล
ใหการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งข้ึน  กลาวคือ  มีการคนพบความรูและ
ความเชื่อใหมๆ  ที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผูเรียนซ่ึงตนไมเคยสังเกตหรือสนใจมากอน 

• เขาใจในดานเนื้อหาสาระที่ตองทําการสอนไดแตกฉานยิ่งข้ึน  และรูวา
ตนเองควรแสดงบทบาทและพฤติกรรมการสอนอยางไร จึงจะชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดีที่สุดตามเกณฑที่คาดหมาย 

• รับทราบขอมูลสารสนเทศตางๆ  ที่จําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวาง
และรวดเร็วข้ึน  สงผลดีตอการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนไดตลอดเวลา  ครูเกิด
แรงบันดาลใจที่จะสรางแรงบันดาลใจตอการเรียนรูใหแกนักเรียนตอไป 

• เพ่ิมความพึงพอใจ  เพ่ิมขวัญกําลังใจตอการปฏิบัติงานสูงข้ึน  และลด
อัตราการลาหยุดงานนอยลง 

• มีความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ใหสอดคลองกับลักษณะ
ผูเรียนไดอยางเดนชัด และรวดเร็วกวาที่พบในโรงเรียนแบบเกา 

• มีความผูกพันที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงใหมๆ  ใหปรากฏอยางเดนชัด
และยั่งยืน 

• มีความประสงคที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ ตอ
ปจจัยพ้ืนฐานดานตางๆ 

   ผลดีตอนักเรียน  :  พบวานักเรียนสวนใหญ... 

• ลดอัตราการตกซ้ําช้ัน  และจํานวนชั้นเรียนที่ตองเลื่อนหรือชะลอการสอน
ใหนอยลง 

• อัตราการขาดเรียนลดลง 

• มีผลการเรียนรูที่เพ่ิมข้ึนเดนชัด ปรากฏใหเห็นทั่วไปโดยเฉพาะในแทบ
ทุกโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

• มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร  
และวิชาการอานที่สูงข้ึนอยางเดนชัด  เม่ือเทียบกับโรงเรียนแบบเกา 

• มีความแตกตางดานผลสัมฤทธิ์การเรียน ระหวางกลุมนักเรียนที่มีภูมิหลัง
ไมเหมือนกัน ลดลงชัดเจน 

 กลาวโดยสรุป  ถาผลงานวิจัยดังกลาวมีนํ้าหนักมากพอที่เช่ือมโยงถึงการที่
ครูผูสอนและผูนําสถานศึกษาไดทํางานรวมกันในชุมชนการเรียนรูแหงวิชาชีพแลว  ก็มี
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คําถามตามมาวา  แลวจะเพิ่มจํานวนโรงเรียนที่มีชุมชนดังกลาวใหมากขึ้นไดอยางไร  
กระบวนทัศนทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปบงช้ีวา ทั้งบรรดาครูผูสอนทั้งหลายและสาธารณชน 
จําเปนตองรวมกันกําหนดบทบาทใหมที่เหมาะสมของครู  โดยตองทบทวนการที่ตองใหครู
ใชเวลาสวนใหญในแตละวันอยูหนาช้ันเรียน และอยูกับนักเรียนตลอดเวลานั้น  ไดมี
การศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง  การใชเวลาของครูผูสอนในประเทศตางๆ ทั่วโลก ปรากฏผล
ออกมาชัดเจนวาในหลายประเทศ  เชน  ในญี่ปุน  พบวา  ครูมีช่ัวโมงสอนนอยลง  และมี
โอกาสไดใชเวลาที่เหลือสวนใหญไปกับการจัดทําแผนเตรียมการสอน  การประชุม
ปรึกษาหารือกับเพ่ือนรวมงาน  การใหคําปรึกษาและทํางานกับนักเรียนเปนรายบุคคล  
การแวะเยี่ยมช้ันเรียนอื่นเพ่ือสังเกตการเรียนการสอน  และการไดใชเวลาไปเพื่อกิจกรรม
ตางๆ ดานการพัฒนาวิชาชีพของครูมากขึ้น (Darling – Hammond, 1994, 1996) เปนตน  
การที่จะใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นไดน้ัน  จําเปนตองสรางความตระหนัก และให
มุมมองใหมตอสาธารณชน และวงการวิชาชีพครูที่ตองเนนและเห็นคุณคาของความ
จําเปนตองพัฒนาครูใหมีความเปนมืออาชีพยิ่งข้ึน  ถาหากตองการคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน  ดังที่มีผูกลาววา  “ครูตองเปนบุคคลแรกที่ตองเปนนักเรียน  (Teachers are  the  
first  learners)”  โดยผานกระบวนการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูแหงวิชาชีพ  ซ่ึงจะ
สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้น  และชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนสูงตามไปดวย  น่ันคือความปรารถนาใฝฝนของบุคคลฝายที่มิอาจปฏิเสธได 

สวนที่  3 ผูนําสถานศึกษาตอการสรางโรงเรียนแหงการเรียนรู 

 การใชอํานาจของผูนําสถานศึกษาตอการขับเคลื่อนสูโรงเรียนแหงการ
เรียนรู 
 ในทัศนะเดิมเช่ือวา  หัวหนาสถานศึกษาจําเปนตองใชอํานาจที่มากับตําแหนง  
(Position power) ของตนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนไปสูเปาหมายใหสําเร็จตามที่ตองการ  
โดยใชกลยุทธหลักเปนเคร่ืองมือดําเนินการ  ไดแก  การใชกฎระเบียบ  ขอบังคับตางๆ  
แบบทางการ (Bureaucratic power)  และการใหรางวัลหรือความดีความชอบเมื่อสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ  (Psychological  power)   
 การใชอํานาจและกลยุทธเชนวานี้ พบวาเปนอุปสรรคและขัดแยงตอหลักการ
ของความเปนวิชาชีพช้ันสูง (Professional) ของครูหรือผูทํางานทางการศึกษา ซ่ึงตองการ
ความอิสระ  (Autonomy)  และมีวัฒนธรรมแหงวิชาชีพเฉพาะของตนที่เรียกวา  
“กัลยาณมิตรทางวิชาการ (Collegial culture)” ตลอดจนการมีชุมชนแหงวิชาชีพ (Professional  
community)  ของตนอยูในสถานศึกษา  ดังน้ัน ผูบริหารที่เนนการใชอํานาจแบบเดิม
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ดังกลาว  จึงยากที่จะประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนสถานศึกษาของตนไปสูความเปน
โรงเรียนแหงการเรียนรู 
 Sergiovanni  (1998).  มีความเชื่อวา  โรงเรียนแหงการเรียนรู  เปนผลผลิตที่
สรางขึ้นมาจากการใชอํานาจเชิงวิชาชีพ  (Professional  power)  และอํานาจเชิงคุณธรรม  
(Moral  power)  เปนสําคัญ  กลาวคือ 

• อํานาจเชิงวิชาชีพ  (Professional  power)  ยึดขอปฏิบัติที่มาจากเกณฑและ
มาตรฐานที่เห็นพองตรงกันและยึดถือรวมกันของผูประกอบวิชาชีพครูทั้งหลาย  คนเหลานี้
รวมกันสรางและรวมกันใชความรู  โดยกระบวนการทํางานและแบงปนความรูรวมกัน  
ครูผูสอนตางรวมรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของครูคนอื่น  และมีการดูแลตรวจสอบ
กันเอง  วัฒนธรรมการทํางานแบบนี้ของครู  จึงตองการการกํากับดูแลจากผูบริหาร
ระดับสูงนอยมาก 

• อํานาจเชิงคุณธรรม  (Moral  power)  เปนอํานาจที่เกิดขึ้นจากการยึดถือใน
คานิยมที่ชุมชนของผูประกอบวิชาชีพครูยอมรับรวมกันวา  ส่ิงใดถูกตองและดีงามตาม
หลักการแหงศีลธรรม  ทั้งน้ีคานิยมเชิงคุณธรรมอาจไมเปนคานิยมเชิงวิชาชีพเสมอไป  แต
เปนอํานาจที่ยึดเหน่ียวใหบรรดาครูทั้งหลายอยูรวมกันเหนียวแนนจนเกิดเปน  “ชุมชนแหง
วิชาชีพ”  ข้ึน  และยอมรับตอแนวปฏิบัติงาน ที่พรอมรับการดูแลตรวจสอบซึ่งกันและกันได  
จึงเปนอํานาจที่มิไดขับเคลื่อนใหผูปฏิบัติยึดการไดรับผลตอบแทนสวนตัวจากการทํางาน
เปนหลัก  แตสงเสริมใหผูปฏิบัติงานยึดหลักความถูกตองและเพื่อผลประโยชนโดยรวมของ
โรงเรียนเปนสําคัญ 

 กลาวโดยสรุป  การใชอํานาจทั้งสองประการเปนหลัก  ชวยใหผูนําสถานศึกษา
สามารถลดปญหาและความขัดแยงทางการบริหารลงไดมาก  และมีเวลาวางสวนตนมาก
ข้ึน เพ่ือไปทําหนาที่เปนผูเรียนรู  (Learner)  และบางโอกาสเปนผูตาม  (Follower)  แตที่
สําคัญถามองความหมายขององคการแหงการเรียนรูตามทัศนะของ  Argyris  &  Schon  
(1978)  ที่วา  “องคการแหงการเรียนรู  เปนกระบวนการที่ทําใหองคการไดรับและใช
ความรูใหม  ตลอดจนเครื่องมือ  พฤติกรรมและคานิยม”  แลวการที่ผูนําสถานศึกษาลด
การใชอํานาจที่มากับตําแหนงใหนอยลงเหลือเทาที่จําเปน  และหันมาใชอํานาจเชิงวิชาชีพ  
และอํานาจเชิงคุณธรรมจนเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมขององคการแลว  ก็เช่ือไดวา  การ
ขับเคลื่อนไปสูการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูและจากโรงเรียนที่เคยเนน  “การสอน  
(Teaching)”  ไปสูการเนนที่  “การเรียนรู  (Learning)”  ก็มีความเปนไปไดมากยิ่งข้ึน 
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 บทบาทผูนําสถานศึกษาที่จําเปนตอการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู 
 การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาไปสูความเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  นับเปน
งานที่ยากลําบากตอการทําใหสําเร็จ  เน่ืองจากกรอบความคิดในเรื่องน้ีคอนขางกวาง  ยัง
ขาดความชัดเจนเชิงปฏิบัติอีกมาก ตลอดจนมีปจจัยที่เปนตัวแปรที่เกี่ยวของมากมาย  แต
ผลจากงานวิจัยจํานวนไมนอยที่มีความเห็นตรงกันประการหนึ่งวา  ภาวะผูนําเปนกุญแจ
สําคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องน้ีลงสูการปฏิบัติ จนสามารถบรรลุเปาหมายการเปน
โรงเรียนแหงการเรียนรู  เพราะถาผูนําสถานศึกษายังขาดความรูความเขาใจอยางถองแท
ถึงความสําคัญ ตลอดจนใหความสนับสนุนในกระบวนการดําเนินงานทุกขั้นตอนของ
โรงเรียนอยางจริงจังแลว  ก็ยากที่จะสําเร็จได 
 ตอไปนี้จะขอสรุปบทบาทหนาที่ของผูนํา ในการผลักดันใหสถานศึกษาสูความ
เปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  ใน  3  ดานที่สําคัญ  ไดแก  ดานการกําหนดทิศทาง  ดาน
การพัฒนาบุคลากร  และดานการพัฒนาองคกรของโรงเรียน 
 1.  บทบาทผูนําสถานศึกษาดานการกําหนดทิศทางของโรงเรียน 
(Setting school directions) บทบาทของผูนําสถานศึกษาในดานนี้ครอบคลุมถึงการ
กําหนดนโยบาย  วัตถุประสงคและเปาหมายของความเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  การ
ทําใหบุคลากรและผูเกี่ยวของทุกฝายมองเห็น และยอมรับตอภาพของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต  บทบาทของผูนําในดานนี้  ไดแก 

• การกําหนดและจัดทําวิสัยทัศน (Identifying and articulating a  
vision)  ผูนําสถานศึกษาตองชวยทําใหโรงเรียน ไดรับความรวมมือจากบุคลากรตางๆ  ให
มารวมคิด และจัดทําวิสัยทัศนที่ระบุถึงแนวคิดที่ดีที่สุดของการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนแหงการเรียนรู  โดยผูนําตองสรางแรงบันดาลใจผูอื่นใหกระหายที่จะชวยกันใหถึง
เปาหมายนั้น 

• สรางความเขาใจที่ตรงกันตอการพัฒนาสูความเปนโรงเรียนแหง
การเรียนรู  โดยผูนํารวมกับครูผูสอนและผูเกี่ยวของในการแปลวิสัยทัศนของโรงเรียน ให
เปนพันธกิจและแผนปฏิบัติตางๆ โดยผูนําตองชวยสรางความเขาใจ  คอยใหการสนับสนุน
และความชวยเหลือในการขจัดอุปสรรคทั้งหลาย  ในเสนทางสูความเปนโรงเรียนแหงการ
เรียนรู  โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจในความรับผิดชอบรวมกัน ระหวางบุคลากรของ
โรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน ในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหมีศักยภาพสูงในการจัด
การศึกษาไดดีที่สุดตอผูเรียนและชุมชนของตน 
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• ผูนําตองสรางความคาดหวังตอการปฏิบัติงานในระดับสูง 
(Creating high  performance  expectations)  โดยผูนําจะตั้งความคาดหวังของตนตอ
คุณภาพของผลงานที่ครูปฏิบัติ และผลการเรียนรูที่นักเรียนไดรับอยูในระดับสูง ผูนํา
สถานศึกษาจะสนับสนุนการใชผลงานวิจัยและการทําวิจัยช้ันเรียนของครูเพ่ือการแสวงหา 
เทคนิควิธีสอนใหมๆเพ่ือการยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหสูงข้ึน   

• ชักจูงและสงเสริมใหครูผูสอนยอมรับในเปาหมายของกลุม 
(Fostering the acceptance of group goals)  เน่ืองจากความรวมมือรวมใจซ่ึงกันและกัน 
เปนคุณลักษณะสําคัญของโรงเรียนแหงการเรียนรู  ดังน้ันผูนําสถานศึกษาจึงมีหนาที่ตอง
สงเสริมใหครูผูสอนและบุคลากรตางๆ  ทํางานรวมกันในรูปแบบทีมงานทั้งดานจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ  ทั่วทั้งโรงเรียน  (Team – based  school)  ทั้งน้ีเพราะ
การทํางานแบบทีม ชวยใหครูตองมีการปฏิสัมพันธและตองปรึกษาหารือ และชวยเหลือซ่ึง
กันและกันมากขึ้น  และที่สําคัญของการทํางานแบบทีมก็คือ  ทุกคนตองยึดถือในเปาหมาย
เดียวกัน  และรวมรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดจากทีมงานของตน 

• ใสใจติดตามดูแลการปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนรูและงาน
สนับสนุนอื่นๆ  (Monitoring organizational performance)  ผูนําโรงเรียนแหงการเรียนรู 
มีหนาที่ตองคอยติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานตางๆ  ของโรงเรียนโดยใชดัชนีตัว
บงช้ี (KPI) และขอมูลสารสนเทศอยางหลากหลายมาเปนเกณฑการประเมินรวมกับ
ครูผูสอน  โดยยึดหลักประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงใหงานดีข้ึน  และตองไมเพ่ือการ
ตําหนิหรือจับผิดครู  เพราะไมเชนน้ันจะทําใหครูผูสอนขาดความกลาที่จะริเร่ิมส่ิงใหมๆ  
(Innovations)  การกลาเสี่ยง  (Risk  taking)  และอุปนิสัยชอบทดลอง  (Experiments)  
ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของโรงเรียนแหงการเรียนรู  ตรงกันขามควรถือวา  “ผิดเปนครู”  
หรือ  “ความผิดพลาดสรางโอกาสใหไดเรียนรู” 
 2.  บทบาทผูนําสถานศึกษาดานพัฒนาบุคลากร  (Developing people) 
 ทรัพยากรบุคคลถือเปนสินทรัพยที่ทรงคุณคาขององคการ  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญตอผลสําเร็จของการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  ดังน้ัน
บุคคลเหลานี้ จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะ  ความรูความสามารถ และการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการจัดการเรียนรูวิธีใหมแกผูเรียน  ใหสอดคลองกับหลักการ
ของโรงเรียนแหงการเรียนรู  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะการ
ปฏิบัติงานที่ดําเนินอยูในโรงเรียน  (School -based  professional  development)  ซ่ึง
ผูนําสถานศึกษามีบทบาทที่จะทําไดตลอดเวลา  ไดแก 
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• สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาความเปนมืออาชีพของครูระหวาง
การปฏิบัติงาน   เชน  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานพัฒนาทักษะการสอน  การจัดต้ัง
คลินิกเพื่อความเปนเลิศทางการเรียนการสอน  การมีกิจกรรม การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
หรือแบบเพื่อนชวยเหลือเพ่ือน  (Peers assisting  peers)  การสงเสริมความกาวหนาทาง
วิทยฐานะที่อิงกับการใชผลงานที่ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน
ของครู  การใหครูต้ังทีมงานเพื่อวิจัยหารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
เปนตน  การสงเสริมกิจกรรมเหลานี้  ผูนําสถานศึกษาตองถือเปนเร่ืองสําคัญที่ตองจัดเวลา
ใหสะดวกแกการทํากิจกรรมและถือวาเปนสวนหน่ึงของการคิดคํานวณเปนภาระงาน  
(Workload)  ของครู 

• ผูนําสถานศึกษาตองรูจักสอนผูอื่นดวยพฤติกรรมแบบอยาง  
(Role  modeling)  ของตน  กลาวคือ  ถาตองการใหครูผูสอนและผูเรียนมีนิสัยการใฝรู  
ซ่ึงเปนคุณลักษณะสําคัญของโรงเรียนแหงการเรียนรูแลว  ผูนําจะตองเปนบุคคลแรกที่ตอง
แสดงพฤติกรรมแบบอยางของ  “ผูเรียนรู หรือ Learner”  หรือเปน “Learner leader” 
ปรากฏใหผูอื่นเห็นอยางสม่ําเสมอ  และนําสาระความรูที่ตนไดรับมาจากการเรียนรูแบงปน
ใหคนอื่นเกิดการเรียนรูดวย  พฤติกรรมการทําตัวเปนผูเรียนรูของผูนําจะมีอิทธิพลให
ครูผูสอนประพฤติตนเปน  “ผูเรียนรู”  ตาม  และพฤติกรรมแบบอยางของการเปน   
“ผูเรียนรู”  ของผูนําและครูผูสอนเมื่อปรากฏใหนักเรียนไดสังเกตเห็นอยูเนืองนิตย  ยอมมี
อิทธิพลที่สงผลในการหลอหลอมพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนผูใฝรูใฝเรียนตามไปดวย 

• สงเสริมและเขารวมกับครูผูสอนเพื่อสรางความเปน  “ชุมชนแหง
วิชาชีพ”  ใหเกิดขึ้นในโรงเรียนดังรายละเอียดที่ไดกลาวแลวภายใตหัวขอน้ีในสวนที่ 2  
นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนเขาเปนสมาชิกของกิจกรรมชมรมตางๆ  ที่
โรงเรียนควรมีใหนักเรียนไดเลือกตามความถนัดอยางหลากหลาย  เพราะชมรมดังกลาว
เหลานี้ก็คือ ชุมชนแหงการเรียนรูของนักเรียนทั้งส้ินน่ันเอง 

• สงเสริมและกระตุนการใชปญญา  (Intellectual stimulation)  กลาวคือ  
ผูนําสถานศึกษาควรกระตุนใหครูผูสอน หม่ันตรวจสอบถึงวิธีทํางานที่เคยใชอยูเปนประจํา
น้ันดวยตนเองหรือกับเพื่อนรวมงาน  เพ่ือหาจุดเดนหรือจุดดอย และหาวิธีทํางานเดิมน้ัน
ดวยวิธีการใหมที่มีทางเลือกหลายๆ  วิธี   สนับสนุนใหมีการทดลองทางเลือกดังกลาวโดย
ไมตองเกรงวาจะไมสําเร็จ  นอกจากนี้ในงานบริหารทั่วไปที่ตองมีการตัดสินใจของผูนํา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีผลกระทบกับคนสวนใหญ  ผูนําควรเปดกวางใหครูและบุคลากรไดมี
สวนรวมในการคิด เพ่ือหาคําตอบที่เหมาะสมมาประกอบการตัดสินใจนั้น  แนวทาง
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ดําเนินการเชนน้ี  ครูผูสอนควรนําไปใชกับนักเรียนดวย  เพราะเปนการสรางบรรยากาศ
และพัฒนาบุคคลทุกระดับใหสอดคลองกับการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูทั้งส้ิน 

• การใหความสนับสนุนผูรวมงานแตละรายบุคคล  (Providing  
individualized  support)  ในการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู
น้ัน  เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในองคการทั่วไป  ที่ตองสงผลกระทบหลายประการตอ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นอยางหลีกเลี่ยงมิได  บางคนอาจตอตานเนื่องจากไมเห็นดวย
กับการเปลี่ยนแปลง และมีบางคนเกิดความทอแท  หมดกําลังใจ เพราะรูสึกวาตนตองอยู
ในภาวะจํายอมตองรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  จึงเปนบทบาทและหนาที่
ของผูนําสถานศึกษาโดยตรง ที่จะคอยเอาใจใสดูแลบุคคลเหลานี้อยางใกลชิด  ตองให
กําลังใจและความหวังที่ดีกวา  ตลอดจนชี้ทางเลือกที่ใหประโยชนมากกวาเมื่อโรงเรียนแหง
การเรียนรูเกิดขึ้น  เชน มีแรงจูงใจในดานผลตอบแทนที่จะไดรับ  หรือมีการปรับเปลี่ยน
ดานโครงสรางแลวทําใหทุกคนมีความสะดวกคลองตัวในการทํางาน มีชุมชนแหงวิชาชีพ
ของตนที่ใหความชวยเหลือ  เอื้ออาทรตอกัน  มีลักษณะการทํางานแบบกลุมกอนหรือ
ทีมงานมากขึ้น  เปนตน  นอกจากนี้ผูนําสถานศึกษาควรใหการพัฒนาทักษะ  ความรู
ความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนแหงการเรียนรู  เพ่ือประโยชนสูงสุด
ของผูเรียน 
 3. บทบาทผูนําสถานศึกษาดานการพัฒนาองคการ  (Developing the 
organization)  เน่ืองจากความเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  มีกระบวนการที่เปนเครือขาย
เช่ือมโยงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ดังน้ันผูนําสถานศึกษาตองสามารถทําใหโรงเรียน
ทําหนาที่เปนชุมชนแหงวิชาชีพดานการเรียนรู  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติภารกิจ
ทางวิชาชีพของสมาชิกที่เกี่ยวของทั้งครูผูสอนและนักเรียน  ตลอดจนผูเกี่ยวของอื่นๆ  
ผูนําสถานศึกษาจึงมีบทบาทในประเด็นตอไปนี้ 

• เสริมสรางความแข็งแกรงดานวัฒนธรรมของโรงเรียน 
(Strengthening school  culture)  โดยผูนําสามารถพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ฝงรากลกึ
ดวยคานิยม ปทัสถาน ความเชื่อ และทัศนคติรวมกันของสมาชิกทุกคนในองคการที่นําไปสู
ความเอื้ออาทร (Caring)  และความไววางใจ (Trust) ตอกัน เพราะวัฒนธรรมของโรงเรียน
จะเปนตัวกําหนดแนวทางและบริบทตางๆ ของการทํางานรวมกันเพื่อนําไปสูเปาหมาย
เดียวกันของโรงเรียน 

• ทําการปรับปรุงแกไขโครงสรางองคกรของโรงเรียน (Modifying 
organization structure) ผูนําสถานศึกษามีหนาที่ตองตรวจสอบดูแลและปรับปรุงโครงสราง
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องคกร เพ่ือใหมีความยืดหยุน  คลองตัวและสอดคลองกับคุณลักษณะของการเปนโรงเรียน
แหงการเรียนรู ซ่ึงไดแก การจัดโครงสรางงานและการมอบหมายงานที่เนนรูปแบบทีมงาน
มากขึ้น  การจัดตารางเวลาของครูที่คิดเปนภาระงานที่ประกอบดวย  ช่ัวโมงสอน  ช่ัวโมง
ครูพบปะปรึกษาหารือเพ่ือนรวมวางแผนการสอน การประเมินการเรียน การแกปญหาและ
พัฒนานักเรียนเฉพาะราย เปนตน  ครูควรมีภาระงานตอวัน ตอสัปดาหที่ไมหนักจนเกินไป  
ผูนําตองปรับปรุงเกณฑการประเมินใหความดีความชอบที่ยึดผลการทํางานแบบทีม  และ
ตองเปนไปเพื่อการสรางคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหสูงข้ึน  การปรับปรุงหองเรียน
ใหเหมาะกับวิธีการสรางคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนสูงข้ึน  การปรับปรุงหองเรียนให
เหมาะสมกับวิธีสอนของครู และวิธีการเรียนรูของนักเรียน มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ
และทรัพยากรเพื่อการเรียนรูอื่นๆ  อยางเพียงพอ  ตองพยายามหาทางลดงานเชิงธุรการ
ของครูใหนอยลง ตองปรับปรุงกฎเกณฑระเบียบตางๆ ที่ไมเอื้อตอการจัดการเรียนรูสมัยใหม  
เปนตน  โครงสรางองคการของโรงเรียนจึงเปนกรอบหลักของการปฏิบัติงาน  โครงสราง
อาจชวยสงเสริมหรืออาจกลายเปนอุปสรรคตอการทําหนาที่ของครูใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียนแหงการเรียนรูก็ได ผูนําที่ชาญฉลาดจึงพยายามปรับปรุงแกไขโครงสรางที่มีลักษณะ
และเง่ือนไขเชิงบวกตอการสอนและการเรียนรูของครูและนักเรียน 

• สรางกระบวนการใหเกิดความรวมมือรวมใจ (Building  collaborative  
process)  ผูนําสถานศึกษาตองสงเสริมใหการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนเปนไปในลักษณะ
ที่ใหโอกาสแกครูอาจารย  ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตอประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบ
ตอตัวครู หรือตอการปฏิบัติงานดานวิชาชีพของครู  ดวยวิธีการมีสวนรวมเชนน้ีผูนําจะ
สามารถที่จะนําพาโรงเรียนไปสูผลสําเร็จตามเปาหมาย ทั้งสวนบุคคลและโรงเรียนโดยรวม
ไดอยางราบรื่น 

• การบริหารจัดการสภาพแวดลอม  (Managing  the  environment) 
ผูนําสถานศึกษาจําเปนตองทํางานรวมกับตัวแทนกลุมตางๆ  ที่เปนสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน  ซ่ึงไดแก  ผูปกครอง  สมาชิกของชุมชน  นักการเมือง  ภาคธุรกิจเอกชน  
ตลอดจนหนวยงานภาคราชการทั้งหลายที่แวดลอมโรงเรียน  เพ่ือใหคนเหลานี้เขาใจ และ
มีภาพลักษณที่เปนบวกตอวิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน  และใหการสนับสนุน
ปจจัยดานตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรูจากชุมชนตอโรงเรียน  การ
สรางสัมพันธภาพอันดีตอกันกับหนวยงานและบุคคลดังกลาว จึงเปนบทบาทสําคัญสําหรับ
ผูนํา  แตตองคํานึงถึงการวางตําแหนงแหงที่  (Positioning)  ของโรงเรียนในทามกลาง
สภาพแวดลอมดังกลาวไดอยางเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป   และตองเปนไปเพื่อ
ผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
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สวนที่  4 แบบประเมิน “ความเปนชุมชนแหงผูเรียนรู” ของสถานศึกษา (School 
As a Community of Learners Inventory) 

 แบบประเมินน้ีออกแบบเพื่อจุดมุงหมายใชเปนเคร่ืองมือกระตุนผูบริหาร (หรือ
บุคลากร) ของสถานศึกษาที่ตอบแบบประเมิน ใหตระหนักและยอนนึกใครครวญ
(Reflective thinking) เพ่ือทําการตรวจสอบวา ส่ิงที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน (หรือคิดวา
ควรกระทําในอนาคต) เกี่ยวกับโรงเรียนของตน ดวยความหวังวา ผลที่ทานประเมินอยาง
ซ่ือสัตยตรงความเปนจริง จะชวยสรางแรงบันดาลใจที่กระตุนการปฏิบัติภารกิจของทานให
มีความยืดหยุนและมีกลยุทธที่เหมาะสมในการพัฒนาโรงเรียนของทานใหมี  “ความเปน
ชุมชนแหงผูเรียนรู (Community of learners)”  มากยิ่งข้ึน มิไดมีวัตถุประสงคเชิงลบตอตัว
ผูบริหารและตอสถานศึกษา แตประการใดทั้งส้ิน 

ดานที่ 1 : แนวทางในการนํา (Leading) 
และการบริหารจัดการ (Managing) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

1. เราไดทํางานรวมกัน เพ่ือจัดทําวัตถุ 
ประสงคและวิสัยทัศนรวมทางการศึกษา
ของโรงเรียนที่มุงเนนกระบวนการเรียนรู 
(Learning) เปนสําคัญ 

    

2. ผูนําใสใจตอวิสัยทัศนของโรงเรียนเสมอ 
พรอมทั้งทําใหผูอื่นเขาใจและปฏิบัติตาม 

    

3. ส่ิงที่ทํา ตลอดจนวิธีดําเนินงานดานตางๆ 
ของผู นํา บงช้ีใหผูอื่นสามารถเขาใจถึง
คานิยมและความเชื่อสําคัญทางการศึกษา
ของผูนําไดชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจของ
โรงเรียน 

    

4. เราแสดงความรับผิดชอบรวมกันตอ
ผลงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการของ
โรงเรียน 

    

5. ผูนําโรงเรียนของเราเนนถึงหลักการใช
อํานาจผานทางผูอื่นมากกวาการใชอํานาจ
เหนือผูอื่น 
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ดานที่ 1 : แนวทางในการนํา (Leading) 
และการบริหารจัดการ (Managing) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

6. การใชอํานาจแบบทางการ โรงเรียนของ
เรา  ยึดหลักการ  ดานแนวคิดและหลัก
ความรูทางวิชาชีพครูและสมรรถนะทาง
วิชาการเปนสําคัญ มากกวายึดถือเร่ือง
ตําแหนงและกฎระเบียบทางราชการ 

    

7. ผูนําโรงเรียนของเราชวยอํานวยความ
สะดวก ใหคําแนะนํา และชวยเปนพี่เลี้ยง
ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ข อ ง เ ร า ที่ ทํ า เ พื่ อ ใ ห
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตลอดจนชีวิตทาง
สังคมของนักเรียนดีข้ึน 

    

8. ผู นําได ใหความสนับสนุนเชิงสังคม 
เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตลอดจนชีวิต
ทางสังคมของนักเรียนดีข้ึน 

    

9 .  ผู นํ า ได แสดงออกให เห็นถึ งความ
กระตือรือรนตอการเรียนรูอยางจริงจังโดย
ใหความสําคัญตอพฤติกรรมการเปนผูใฝรู
ของผูอื่นในโรงเรียน 

    

10. ผูนําไดสรางวัฒนธรรมองคการที่สงเสริม
ให เกิดพฤติกรรมการกลาที่จะเสี่ยง (Risk-
taking) และกระตุนใหเกิดการริเร่ิมวิธีการ
และสิ่งใหมๆ (Innovations) ข้ึนในโรงเรียน 

    

 
ดานที่ 2 : วิธีแกปญหาและการตัดสินใจ 
(Approaches to Problem Solving and 
Decision Making) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

1. การอภิปรายและการสืบคนหาคําตอบใน
เร่ืองตางๆ ที่ปฏิบัติกัน  ถือวาเปนเร่ืองปกติ
และธรรมดาสําหรับโรงเรียนของเรา 
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ดานที่ 2 : วิธีแกปญหาและการตัดสินใจ 
(Approaches to Problem Solving and 
Decision Making) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

2. เรามีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ
และมีการรวมกันตัดสินใจเสมอ 

    

3. ในการแกปญหา พวกเรามักจะชวยเหลือ
รวมมือรวมใจกันหาคําตอบ 

    

4. เราเปดใจกวางเพื่อใหไดหลายแนวทาง
ปฏิบัติและหลายคําตอบ มากกวาการพึ่ง
คําตอบเดียวและยึดแนวทางเดิมที่เคยทํา
ไดผลมาแลว 

    

5. กอนแกปญหาท่ีสําคัญ ผูนําจะพยายาม
รับฟงความคิดที่หลากหลายใหมากที่สุด 

    

6. ใชการตัดสินใจที่ไดรับการเห็นพองและ
ครอบคลุมจากทุกฝายที่เกี่ยวของมากกวา 
การตัดสินใจที่มาจากเบื้องบนและปราศจาก
การมีสวนรวม 

    

7. ไมวาจะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็
ตาม ผูนํายินยอมใหคณะครูและนักเรียน
สามารถหยิบยกปญหาและแกปญหาตางๆ
ในโรงเรียนได 

    

8. ผูนํายอมรับวา “ความขัดแยงเปนเร่ือง
ปกติธรรมดา” และนํามาใชประโยชนเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนใน
โรงเรียน 

    

 
ดานที่ 3 : เกี่ยวกับการเรียนรู 
(Concerning Learning) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

1. เปาหมายของการเรียนรูของโรงเรียนมี
ความชัดเจน เปนที่เขาใจและยอมรับของทุกคน 
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ดานที่ 3 : เกี่ยวกับการเรียนรู 
(Concerning Learning) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

2. ผูนําใหความสําคัญของเรื่องเวลาเรียน
มาก และสนับสนุนครูที่ใสใจตอการจัดเวลา
เพ่ือการเรียนรูของนักเรียนใหไดมากที่สุด
เทาที่จะทําได 

    

3. นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการหา
ความรูและทักษะที่ จําเปนอยู ในเกณฑ
ระดับสูง 

    

4. เราไดกระตุนใหนักเรียนเปน “ผูเรียนที่
กระตือรือรน (Active learners) และมี
พฤติกรรมเปน “ผูรวมสรางความรู” (Co-
constructors of knowledge)  ของโรงเรียน 

    

5. ในหองเรียนไดมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (Thinking skills) 
มากกวา การเรียนแบบเนนทักษะฝกการจํา 

    

6. ในหองเรียนไดจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียน
มี โอกาสไดประยุกต และใชความรู ใน
สถานการณตางๆ 

    

7. เราไดเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการ
กํากับตนเองและสามารถรับผิดชอบตอการ
เรียนไดดวยตนเอง 

    

8. เราไดใชวิธีเรียนรูแบบรวมมือเปนกลุม 
(Cooperative learning group) และวิธี
เรียนรูแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย มากกวายึด
การเรียนรูแบบลําพังเปนเอกเทศและมุงการ
แขงขันกัน 

    

9. มีการจัดใหมีการเรียนรูที่ตองเช่ือมโยง
กันหลายวิชา (Interdisciplinary) 
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ดานที่ 3 : เกี่ยวกับการเรียนรู 
(Concerning Learning) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

10. การจัดประสบการณเรียนรูในโรงเรียน
ของเรา มีการใชทรัพยากรและแหลงเรียนรู
ภาคนอกชั้นเรียน 

    

11. เราไดใชวิธีการวัดและประเมินอยาง
หลากหลาย และเหมาะสมเชิงเหตุผลเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน 

    

12. จัดสรรเวลาและใหการสนับสนุนการ
พัฒนางานวิชาชีพใหแกคณะครู โดยเฉพาะ
เพ่ือนํามาทําการปรับปรุงดานหลักสูตร การ
สอน และการเรียนรูของนักเรียน 

    

13. ผูนําไดแสดงตนเปนแบบอยางของ “ผู
เรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learner) ให
ผูอื่นเห็นชัดเจน ดวยการแลกเปลี่ยนความรู
ใหมวิธีการเรียนรูใหม ตลอดจนสิ่งที่สําเร็จ 
หรือเคยลมเหลว 

    

 
ดานที่ 4 : เง่ือนไขเชิงโครงสราง 
(Structural Conditions) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

1. การทําบทบาทของพวกเราในโรงเรียนมี
ความยืดหยุนและตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ
กัน มากกวาทําแบบตึงตัว และตองยึดตาม
สายงานที่ลดหลั่นตามลําดับแบบราชการ 

    

2. ครูของเรามีความอิสระทางวิชาการ 
(Autonomy) พอสมควร มีอิสระในการ
วางแผนเรื่องหลักสูตรและระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่กําหนดอยูในกรอบภาพรวม
ของโรงเรียน 
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ดานที่ 4 : เง่ือนไขเชิงโครงสราง 
(Structural Conditions) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

3. เรามีการใชทีมงาน เพ่ือจัดทําแผน และ
ดําเนินการปรับปรุงโรงเรียน 

    

4. เรามีโอกาสไดสนทนา หารือและรวม
วางแผนขามทีมงาน หรือขามระดับช้ันเรียน 
หรือตางวิชากัน 

    

5. การติดตอส่ือสารในโรงเรียนของเรา
คอนขางเปดกวางและเลื่อนไหลถึงกันได
งายกวาวิธีส่ือสารแบบเติมที่ติดยึด  ตอง
ปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาเปนสําคัญ 

    

6 .  มี ก า ร จั ด ต้ั ง  “ชุ ม ชนน อ ย ” ( Small 
communal)  เพ่ือใหเปนสถานที่ซ่ึงเหมาะ
ตอการนั่งศึกษาหรือทํางานแบบเอกเทศ 
และเปนที่พบปะกันระหวางครูกับนักเรียน 
และระหวางนักเรียนกับนักเรียนดวยกันได
โดยสะดวกใจและเปนกันเอง 

    

7. ไดสรางสภาพแวดลอมที่มีบรรยากาศ
ของความปลอดภัย  มีความเกื้อหนุนตอกัน 
และสงเสริมบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูข้ึน 

    

 
ดานที่ 5 : สรางสัมพันธภาพกับชุมชน 
(Relating to the community) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

1. เรามีการกระตุนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม
ในวงกวางของบุคคลที่มีสวนไดเสีย เชน 
ผูปกครอง สมาชิกชุมชนและนักเรียน เปนตน 

    

2 .  เ รา มีการมอบอํ านาจการตัดสินใจ 
(Empower) แกผูปกครองและสมาชิกชุมชน 
ใหมีสวนรวมตัดสินใจที่เกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนเรา 
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ดานที่ 5 : สรางสัมพันธภาพกับชุมชน 
(Relating to the community) 

ปฏิบัติ 
เสมอๆ= 4 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง= 3 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง= 2 

ไมปฏิบัติ 
เลย = 1 

3.  เราไดหลอมรวมตัวกันเปนหุนสวน 
(Partnerships) กับองคการชุมชน  
หนวยงานภาคธุรกิจ และภาคราชการตางๆ 
เปนตน เพ่ือชวยกันช้ีชัดถึงความตองการ
ของนักเรียนและครอบครัวไดถูกตองยิ่งข้ึน 

    

4. เรามีเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ดานสุขภาพและดานใหบริการสาธารณะ
ตางๆ ตอโรงเรียนของเรา 

    

5. หนวยงานหรือบุคคลดานธุรกิจในทองถิ่น
ไดมีสวนเขามาเกี่ยวของกับโรงเรียนของเรา 

    

ที่มา : ปรับปรุงโดย สุเทพ  พงศศรีวัฒน จาก Lynn J.Stinnette, Kent Peterson and  Philip 
Hallinger. In http://www.ncrel.org/cscd/pubs/lead21/2-1l.htm 
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