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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว ปัญหาและอุปสรรคใน

การจัดการความรู้ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว โดย

ใช้วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลู จ านวน 11 คน โดยใช้แนวคิดกระบวนการจัดการความรู้ของ Marquardt ซึ่งแบ่ง

กระบวนการจดัการความรูเ้ป็น 4 ข้ันตอน ได้แก่ การแสวงหาความรู ้การสร้างความรู้ การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ 

และการถ่ายโอนและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว 

มีการแสวงหาความรูด้้วยการศึกษาจากเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หนังสือเวยีน และสื่อออนไลน์

ต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้รูห้รือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง ซึ่งจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

ด้วย และมีการสร้างความรู้โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

อีกทั้งยังมีการลงมือปฏิบัติ เมื่อเกดิผลทีด่ีและมีประโยชน์จึงเก็บความรู้ไว้ ซึ่งในการจดัเก็บและค้นคืนความรู้ จะมี

การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบแฟ้ม และรูปแบบไฟล์ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถค้นคืนได้ง่าย รวมทั้งมีการจด

บันทึกเพื่อความสะดวกในการน ากลับมาใช้ของผู้ใช้งาน ในส่วนของการถ่ายโอนและน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ มีการ

ถ่ายโอนในการประชุมต่างๆ การแลกเปลีย่นพูดคุยซึ่งกันและกัน การถ่ายโอนทาง Online การเวียนแจ้งทางเอกสาร 

เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนปัญหาและอปุสรรคในการ

จัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว ด้านงบประมาณมไีม่เพียงพอในการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย 

และจัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็น รวมทั้งสถานท่ีที่จ ากัดท าให้ไมเ่พียงพอในการจัดเก็บเอกสาร ด้านผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน ไม่เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการจดัการความรู้ ไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผย

ข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว ควร

สนับสนุนงบประมาณในการจดัหาวัสดุอุปกรณ์ และน าเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องมาใช้เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรอบรมถ่ายทอดความรู้ เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีที่

ปฏิบัติงานเห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู ้

 

                                           
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นความอิสระเร่ือง การจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
สังคมปัจจุบันมีความรู้อยู่มากมาย และความรู้ต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปเนื่องจากความเจริญท าให้

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป และความกา้วหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้โลกก้าวเข้าสูยุ่คโลกไร้พรมแดน ความรู้

เกิดขึ้นและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา การค้นหาความรูเ้ป็นไปไดโ้ดยง่ายเช่นเดียวกันกับการเลือนหายของความรู้ 

ถ้าไม่มีการรวบรวมความรู้ที่มีความจ าเป็น และเก็บรักษาไว้ให้ดีก็อาจจะท าให้ความรู้นั้นลบเลือนไปได ้อีกท้ังปัจจุบัน

โลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge- based Economy - KBE) ท าให้ความรู้มีความส าคัญเพิ่มมาก

ขึ้น งานด้านต่างๆ มีความจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้มาสรา้งผลผลติให้เกิดมูลค่าเพิม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งแหล่งความรู้ต่างๆ มีอยู่

มากมาย ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่งความรู้จากแหล่งต่างๆ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องอาศัยการจดัการความรู้ เพื่อให้ได้

ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจดัการความรู้เป็นค ากว้างๆ ที่มี

ความหมายครอบคลุมเทคนิค กระบวนการต่างๆ มากมาย ได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่กระจดักระจายอยู่ที่ต่างๆ  

มาไว้ท่ีเดยีวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ข้ึน การจดัระเบียบความรูใ้นเอกสาร 

การท าฐานความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การสร้างช่องทาง และเง่ือนไขให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้ระหว่างกัน และ

การน าความรู้ไปใช้เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพและความสามารถในการปรับตัวขององค์การตามสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งใช้ในการพัฒนาการด าเนินการเพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับ

องค์การได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งน าไปพัฒนาการปฏบิัติงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากความรู้ถือเป็น

ทรัพยากรที่มีความส าคญัในการทีจ่ะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดการความรู้มิใช่เป็นการท าตามกระแส แตเ่ป็นเพราะหน่วยงานราชการถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง 

ในการผลักดันการพัฒนาประเทศ และจากการที่หน่วยงานราชการมเีป้าหมายทีต่้องท างานเพื่อให้บริการประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล พร้อมๆ ไปกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายพัฒนาประเทศ หน่วยงาน

ราชการจึงต้องไดร้ับการพัฒนาใหส้ามารถบริหารและบริการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวทัน

ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูต่ลอดเวลา การจัดการความรูจ้ึงถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรูเ้พื่อสังคม อ้างถึงในส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552, หน้า 22) ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 

11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มลีักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยา่งสม่ าเสมอ 

โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสรมิและพัฒนาความรูค้วามสามารถ  

สร้างวิสยัทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เปน็บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพและมกีารเรยีนรู้

ร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใหส้อดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิด 

ผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี ้
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ระบบราชการซึ่งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานอยูต่ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ

เกษียณอายรุาชการ การย้ายภายในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร การโอนย้ายไปยังหน่วยงานราชการอื่น  

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ซึ่งอาจจะท าให้การปฏิบตัิงานไมม่ีประสิทธิภาพเพียงพอ และขาดความต่อเนื่อง 

เนื่องจากผู้ปฏิบตัิงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ดังนัน้การจัดการความรู้จึงมีความส าคญัในการที่จะ

ท าให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถน าความรู้ที่มีการจัดเก็บไว้มาใช้เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามรูปแบบ วธิีการ กฎเกณฑ์

ที่เป็นอยู่ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้อย่างรวดเร็ว 

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะวิจัยเกีย่วกบั

วิธีการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ ตลอดจนแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัย 

ครั้งนี้เฉพาะส านักงานเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร เท่าน้ัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การค้นหา เลือกสรร รวบรวม เผยแพร่ ถ่ายโอน

สารสนเทศท่ีส าคัญ รวมถึงความรูค้วามช านาญที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมภายในองค์การ และการจดัการความรูเ้ป็น

กระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้มีเพิ่มมากขึ้นและได้รับการจัดการตลอดเวลา มีนักวชิาการหลาย

ท่านทั้งในและต่างประเทศ ได้อธิบายกระบวนการจัดการความรู้ในมุมมองที่แตกต่างกัน การวิจยัในครั้งนี้ได้น า

แนวคิดกระบวนการจัดการความรูข้อง Marquart (อ้างถึงใน ชมสุภคั ครุฑกะ, 2560, หน้า 104) มาใช้เป็นแนวทาง

ในการด าเนินการวิจัย ซึ่งแบ่งกระบวนการจัดการความรู้เป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การแสวงหาความรู้ (knowledge acquisition) องค์การควรแสวงหาความรู้ทีม่ีประโยชน์และมผีลต่อ

การด าเนินงานจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

2. การสร้างความรู้ (knowledge creation) เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ การสร้างความรู้ใหม่ควรอยู่

ภายใต้หน่วยงานหรือคนในองค์การ ซึ่งหมายความว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างความรู้ได ้

3. การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (knowledge storage and retrieval) องค์การต้องก าหนดสิ่งส าคญัที่จะ

เก็บไว้เป็นองค์ความรู้และเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สดุ ในส่วนของการค้นคนื เป็นลักษณะของการเข้าถึงสิ่งทีผู่้ใช้ต้องการ

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตังิานต่อไป องค์การควรท าให้พนักงานทราบถึงช่องทางหรือวิธีการส าหรับค้นหา

ความรู้ต่างๆ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ในองค์การ 

4. การถ่ายโอนและการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ (knowledge transfer and utilization) องค์การจะ

เรียนรูไ้ดด้ีขึ้นเมื่อความรู้มีการกระจายและถ่ายทอดไปอยา่งรวดเร็วและเหมาะสมทั่วท้ังองค์การ การถ่ายทอดและ

การใช้ประโยชน์จากความรูเ้ป็นเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับกลไกด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี  ดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 

 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (structured interview or formal interview) 

 

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 1. ประชากร (Population) ของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญั และบุคลากร

สังกัดส านักงานเขตลาดพร้าว 

 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (purposive or 

judgmental sampling) เป็นการเลือกตัวอยา่งโดยก าหนดคณุลักษณะของประชากรทีต่้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อ

สกุล, 2561, หน้า 45) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย 

    2.1 ผู้อ านวยการเขตลาดพร้าว 1 คน 

    2.2 เจ้าหน้าท่ีที่มีประสบการณก์ารท างานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ฝ่ายละ 1 คน จ านวน 10 ฝ่าย 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝา่ยการคลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีน เจ้าหนา้ที่ฝ่ายรายได้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโยธา เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทศกิจ เจา้หน้าท่ีฝ่ายการศึกษา และเจ้าหนา้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบเครื่องมือ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (structured interview) 

เป็นการสมัภาษณ์ที่มีจ านวนค าถาม ประโยคค าถาม และการเรยีงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัว เพื่อใช้สัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบคุคล 

2. การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็น

อาจารยผ์ู้มีประสบการณม์ากในการท าวิจัย เพื่อตรวจสอบ พิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามและ

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงและแก้ไขข้อค าถามในแบบสัมภาษณเ์พื่อให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่าแนวการสัมภาษณ์ดังกล่าว 

มีความชัดเจน ตรงประเด็น สอดคล้อง และครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว ้

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น  ได้แก ่
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 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาองค์การและนวตักรรมในองค์การ 

โครงการรัฐประศาสนศาตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง หนังสือการจัดการความรู้ หลักการจัดการความรู้ 

นานาทรรศนะการจดัการความรู้และการสรา้งองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การแห่งความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศและ

นวัตกรรมส าหรับการจัดการความรู้ เป็นต้น 

 1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ  

อย่างละเอียด ได้แก่ ดุษฎีพิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วิทยานิพนธ์ศิลปะศาตรมหาบัณฑติ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นต้น 

 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยได้ตดิต่อกับผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคลเพื่อขอนัดหมาย 

วัน เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมท้ังอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบอย่างครา่วๆ และก่อน 

การสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะอธิบายวัตถปุระสงค์ของการวิจยัอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ไปใช้ใน 

การวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง 

และในระหว่างการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัจะท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมลูในกาท าการวิจยัครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์  ดังนี ้

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเดน็ตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์

ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัย 

แยกเป็นประเด็นเรียงล าดับตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ วิธีการจัดการความรู้ใน 

ส านักงานเขตลาดพรา้ว ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรู้ในส านักงานเขตลาดพรา้ว และแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว 

2. น าผลการวจิัยทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 

ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันของข้อมูลที่ไดจ้าก

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมลูจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า. 

 จากผลการศึกษาหนังสือ วิทยานพินธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

พบว่าปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและการก้าวเข้าสู่ยุคโลกไร้พรมแดน ท าให้ความรู้มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น 

การค้นหาความรู้เป็นไปได้โดยง่ายเช่นเดียวกันกับการเลือนหายของความรู้ ถ้าไม่มีการรวบรวมความรู้ที่จ าเป็น และ 
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เก็บรักษาไว้ให้ดีก็อาจจะท าให้ความรู้นั้นลบเลือนไปได้ ดังนั้นการจัดการความรู้จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การจัดเก็บความรู้ การน าความรู้กลับมาใช้  

การถ่ายโอนความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการน าความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ 

ในการปรับตัวขององค์การตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งใช้ในการพัฒนาการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์การ ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากความรู้ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ 

ในการที่จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นองค์การต่างๆ จึงหันมาให้ความสนใจในการจัดการ

ความรู้ บางองค์การอาจจะมีการก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นตัวช้ีวัดขององค์การ เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้น 

และมีความตั้งใจในการจัดการความรู้อย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ ซึ่งถือเป็นการกระตุ้น

ให้พนักงานด าเนินการจัดการความรู้อย่างจริงจัง รวมทั้งอาจมีการน าเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดการความรู้ 

เพื่อให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะท าให้องค์การสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ

จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ถ้าองค์การมีการจัดการความรู้จะท าให้องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย เนื่องจากการจัดการความรู้จะท าให้องค์การมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินการ ในกรณีที่องค์การไม่มี

ผู้ปฏิบัติงานในบางต าแหน่ง และมีผู้มาปฏิบัติงานแทนในต าแหน่งดังกล่าวก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ หรือในกรณีที่มี

ผู้ปฏิบัติงานแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลความรู้ดังกล่าวที่ได้จาก 

การจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์การได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น องค์การภาครัฐซึ่งเป็นองค์การ 

ที่มีข้อจ ากัดในด้านบุคลากร มีการก าหนดจ านวนบุคลากรที่ชัดเจน ท าให้อาจจะขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากการที่จะมีผู้ปฏิบัติงานคนใหม่ได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องไม่มีผู้ปฏิบตัิงานคนเดิมครองต าแหน่งอยู่ ดังนั้นเมื่อมีการ

ปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานคนเดิมไม่มีโอกาสที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคนใหม่ได้ หรือ 

ในกรณีองค์การภาคเอกชนถึงแม้จะมีช่วงเวลาในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่ แต่อาจจะไม่สามารถถ่ายทอดงานได้

ทั้งหมด ซึ่งหากมีการจัดการความรู้จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานคนใหม่สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้

ตลอดเวลา อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง หรือในบางกรณีที่ยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานคนใหม่

มาทดแทน อาจจะเนื่องด้วยต าแหน่งดังกล่าวยังไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่มีผูผ้่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ไม่มี 

ผู้มาสมัคร หรือผู้มาสมัครยังไม่ตรงตามความต้องการขององค์การ แต่องค์การต้องด าเนินต่อไป ท าให้องค์การมี 

ความจ าเป็นที่จะต้องมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานแทนในต าแหน่งดังกล่าวเป็นการช่ัวคราว ซึ่งการจัดการความรู้จะท าให้ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนสามารถศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้

อย่างต่อเนื่อง ถูกต้องต่อไป เป็นต้น ดังนั้นการจัดการความรู้จึงมีความจ าเป็น และมีความส าคัญเป็นอย่างมากอันจะท าให้

องค์การสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น  ดังนี ้

 1. วิธีการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว มีการแสวงหาความรู้ด้วยการศึกษาจากต ารา หนังสอื 

เอกสาร ทฤษฎี ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หนังสือเวยีนหรือแนวทางปฏิบัติ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน และยังมีการแสวงหาความรูจ้ากสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง Social ทาง Line  

ทาง Internet ทาง Network ต่างๆ นอกจากน้ียังมีการแสวงหาความรู้จากการสอบถาม การพบปะพูดคุยกับผูรู้้ 

หรือการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอนงาน การฝึกงานร่วมกัน และการอบรมสมัมนา ซึ่งในการ

แสวงหาความรู้นั้นต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย เพื่อให้ได้ความรู้ที่น่าเชื่อถือและมคีวามถูกต้อง 

โดยมีการน าปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์ในการท างานมาเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ ซึ่งเมื่อ

แสวงหาความรูม้าได้แล้ว ก็จะมีการสรา้งความรู้จากข้อมูลที่ได้รับมา โดยมีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ 

ความคิดเห็น วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้นั้นๆ เพื่อบรูณาการและน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกตใ์ช้ในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ความรู้ที่สร้างขึน้มานั้นจะมีการปรับปรุงให้ทันสมยัอยู่เสมอ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ

และสถานการณ์ที่มีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องเป็นขอ้มูลที่ถูกต้องด้วย ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังมีการสร้างความรู้โดยการลงมอืปฏิบัติ เมื่อเกดิผลที่ดีและมีประโยชน์จึงเก็บ

ข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องไว้ โดยการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ จะมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบแฟ้ม โดยจะแบ่งตาม

หมวดหมู่และมีการจดัท าดัชนีเพื่อสามารถค้นหาได้ง่าย และมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมลูในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ท่ีเก็บข้อมูลแบบพกพา เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีการ 

จดบันทึกเพื่อความสะดวกในการน ากลับมาใช้ ในส่วนของการถ่ายโอนและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีการถ่ายโอน

ในการประชุมต่างๆ ไดแ้ก่ การประชุมผู้บรหิารเขต การประชุมข้าราชการและลูกจ้างบนส านักงานเขต การประชุม

กรรมการชุมชน การประชุมภายในส่วนราชการหรือกลุม่งาน และมกีารถ่ายโอนโดยการส่งผ่านทาง Online หรือ 

ทาง Social เช่น กลุ่ม Line เป็นตน้ รวมทั้งมีการเวียนหนังสือสั่งการ การแจกเอกสาร การเปิดดูข้อมลูจากแฟ้ม

เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนพูดคยุซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการใหค้ าปรึกษา  

การสอบถาม การอธิบาย การสอน หรือการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานต่อไป 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย ปัญหาในการ

ถ่ายทอดความรู้จากส่วนกลางขาดความต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง 

ยึดปฏิบตัิตามความเคยชินในอดีต หรือปฏิบัตติามที่ผู้อื่นปฏิบัติมาโดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่

แท้จริง ไม่มีการรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน

เจ้าหน้าท่ีมีพื้นฐานความรู้ ความช านาญแตกตา่งกันท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน การถ่ายโอน

ความรู้จึงไม่มีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่ไมย่อมรับความคิดเห็นทีม่ีการแนะน า ท าให้การถ่ายโอนความรู้ไม่ประสบ

ความส าเร็จ นอกจากน้ีเจ้าหน้าทีม่ีการสับเปลีย่นโยกยา้ยบ่อยท าใหก้ารปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและเจา้หน้าท่ีที่

ปฏิบัติงานมไีม่เพียงพอ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีภาระงานท่ีต้องปฏิบตัิจ านวนมาก ไม่มเีวลาในการด าเนินการจัดการ

ความรู้ อีกท้ังผู้บริหารไม่เห็นความส าคญัของการจัดการความรู้เท่าที่ควรหรือไม่เข้าใจการจัดการความรู้อย่างถูกต้อง 

ท าให้ไม่มีการกระตุ้นหรือสั่งการให้ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเปน็ระบบ รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการต่อยอด หรือ

สานต่อการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าท่ีขาดขวัญและก าลงัใจ ไม่เห็นความส าคญั ไมย่อมรับหลักการ

จัดการความรู้ ไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็น เกรงว่าถ้าเปิดเผยความรู้แล้วจะท าให้ไม่มีความส าคัญ 

จึงไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ ประกอบกับขาดงบประมาณสนับสนุนในการจดัหาวัสดุอุปกรณส์ านักงาน 
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เช่น ตู้เก็บเอกสาร และอุปกรณ์อเิลคทรอนิคส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมลูกลาง ระบบ internet 

อุปกรณ์เก็บข้อมลูแบบพกพา ท่ีจ าเป็นในการจัดการความรู้ และสถานท่ีราชการซึ่งมีพื้นที่จ ากัดและคบัแคบ  

ไม่สามารถขยายพื้นท่ีได้ ท าให้การแสวงหาหรือการจัดเก็บความรู้เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น อีกทั้งสังคมปัจจุบันมี

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกไร้พรมแดน ความรู้ทีเ่กิดขึ้นมจี านวนมากและ 

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ต้องใช้เวลาในการแสวงหาความรู้เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว ควรมีการ

ถ่ายทอดความรู้จากส่วนกลางอย่างเป็นระบบและถูกต้อง รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนให้กับ

เจ้าหน้าท่ี ควรจดัอบรมเชิงปฏิบัตกิารในกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถซักซ้อมซักถามได้อย่างใกล้ชิดท าความเข้าใจได้มาก

ขึ้น กระตุ้นเตือน ปลูกฝังจติส านึกและให้ก าลังใจในการศึกษาค้นหาความรู้ซึ่งมีอยู่ทั่วไปเพื่อน ามาพัฒนางานให้ดี

ยิ่งข้ึน ให้ยอมรับความคดิเห็นและปฏิบัติตามระเบียบ โดยอาจจะมสีิง่จูงใจเป็นขวัญหรือก าลังใจในการจัดการความรู้ 

มีการใหค้วามรู้ ทฤษฎี แนวทางและหลักในการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ที่

จะได้รับจากการจัดการความรู้ ให้เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้  เพื่อให้มีแรงกระตุ้นในการจัดการความรู้ 

เพื่อให้จัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งผู้บริหารต้องให้ความสนใจ สนับสนุน กระตุ้นและผลักดันให้มีการจัดการ

ความรู้ในองค์การ เพื่อท าให้การด าเนินการจัดการความรู้เป็นไปด้วยความราบรื่น ควรก าหนดให้การจัดการความรู้

เป็นงานประจ าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรฐานหรือแนวทางในการ

จัดการความรู้ และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ สนับสนุนให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ที่ท างานร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดอบรมให้

เจ้าหน้าที่มีพื้นฐานความรู้ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถถ่ายโอนความรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนให้ด าเนินการจัดการ

ความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน ควรมีโปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลหรือระบบฐานข้อมูลในการรวบรวมฐานข้อมูลความรู้ในรูปแบบ

ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเพื่อจัดเก็บ ค้นหา และดึงข้อมูลมาใช้ได้ง่ายและเป็นระบบ นอกจากนี้ควรจัดสรร

เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาและสามารถจัดการความรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว ผูว้ิจัยได้น าแนวคดิกระบวนการจดัการ

ความรู้ของ Marquardt (อ้างถึงใน ชมสุภัค ครุฑกะ, 2560, หน้า 40) ซึ่งแบ่งกระบวนการจดัการความรู้เป็น 4 

ขั้นตอน มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการวิจัยครั้งนี้ โดยสามารถน าแนวคดิทฤษฎีดังกล่าวมาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้
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 1. วิธีการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย  ดังนี้ 

 1.1 การแสวงหาความรู้ มีการแสวงหาความรูด้้วยการศึกษาจากต ารา หนังสือ เอกสาร ทฤษฎี ระเบียบ 

ข้อบังคับ กฎหมาย พระราชบัญญตัิ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หนังสือเวยีนหรือแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน และ

ยังมีการแสวงหาความรู้จากสื่อออนไลน์ตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง Social ทาง Line ทาง Internet ทาง Network 

ต่างๆ นอกจากน้ียังมีการแสวงหาความรู้จากการสอบถาม การพบปะพูดคุยกับผู้รู้ หรือการหารือกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอนงาน การฝึกงานร่วมกัน และการอบรมสมัมนา ซึ่งในการแสวงหาความรู้นัน้ต้องพิจารณา

ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย เพื่อให้ได้ความรู้ที่น่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง โดยมีการน าปญัหาในการ

ปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์ในการท างานมาเป็นจดุเริ่มต้นในการแสวงหาความรูซ้ึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุรเชษฐ์ โซวเกยีรตริุ่ง (2557) ศึกษารูปแบบการจดัการความรูร้ะบบเครือข่ายออนไลน์ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

ผลการศึกษาพบว่าสภาพการจดัการความรู้ของบุคลากร การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค มีการแสวงหาความรูด้ว้ยวิธีการ

ต่างๆ ได้แก่ การสอนงานโดยตรงให้กับบุคลากรใหม่ การสอบถามความรู้จากเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ และหัวหน้างาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสารที่เผยแพรต่ามสื่อต่างๆ เชน่ อินเทอร์เน็ต วารสาร เป็นต้น การเรยีนรู้จาก

การปฏิบัติงานจริง เป็นต้น การเขา้รับการฝึกอบรม โดยมผีู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ และ

ประสบการณ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร แจ่มสมบรูณ์ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรู้การพยาบาลโรคหัวใจระบบออนไลน์ของศูนย์หัวใจในเครือข่ายภาคกลางตอนบน ผลการศึกษาพบว่า 

สภาพการจัดการความรู้ของศูนย์หัวใจในเครือข่ายภาคกลางตอนบน แสวงหาความรู้จากการอ่านต าราหรือค้นจาก

ออนไลน์ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรสัศรี (2558) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ระบบ

ออนไลน์ของครูโรงเรียนสาธิตในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ผลการศึกษาพบว่ามีการแสวงหา

ความรู้จากการสอบถามเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ และผู้บังคับบญัชา การเข้ารับฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน มีการร่วม

ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น การอบรมความรู้ต่างๆ มีการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร และค้นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาวรรณ พิณยุวรรณ (2558) ศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการจดัการความรูร้ะบบเครือข่ายออนไลนส์ถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ผลการศึกษาพบว่า

การแสวงหาความรูส้่วนมากจะสอบถามจากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้ังคับบัญชา มีการรวบรวมข้อมลูจากภายใน

หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานหรือไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุมและการฝึกอบรมภายในองค์การ และการศึกษาด้วย

ตนเอง จากคู่มือปฏิบตัิงานและเอกสาร/รายงาน และยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ อัฐพล ชนก (2559) ศึกษา

กระบวนการจดัการความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นการเลี้ยงไก่ชน: กรณีศกึษากลุ่มเลี้ยงไก่ชนบ้านควนเสาธง ต าบลตะโก 

อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นการเลี้ยงไก่ชนของ

ชุมชนบ้านควนเสาธง มีการค้นหาความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยตี่างๆ 

 1.2 การสร้างความรู้ มีการสร้างความรู้โดยจัดการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ความคดิเห็น วิเคราะห์

และสรุปองค์ความรู้นั้นๆ เพื่อบูรณาการและน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งองค์ความรู้ 

ที่สร้างขึ้นมานั้นจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยูเ่สมอ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและสถานการณ์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วย ซึ่งจะท าให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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นอกจากน้ียังมีการสร้างความรู้โดยการลงมือปฏิบัติ เมื่อเกิดผลที่ดีและมีประโยชน์จึงเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ 

ซึ่งสอดคล้องกับงายวิจัยของ สรุเชษฐ์ โซวเกียรตริุ่ง (2557) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ระบบเครอืข่ายออนไลน์

ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ผลการศึกษาพบว่าสภาพการจดัการความรู้ของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการ

สร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาวรรณ พิณยุวรรณ (2558) 

ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูร้ะบบเครือข่ายออนไลนส์ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฎ  

ผลการศึกษาพบว่าการสร้างความรู้ มาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการนอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฐพล 

ชนก (2559) ศึกษากระบวนการจดัการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงไก่ชน: กรณีศึกษากลุ่มเลี้ยงไก่ชนบ้าน 

ควนเสาธง ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจดัการความรูภู้มิปัญญา

ท้องถิ่นการเลี้ยงไก่ชนของชุมชนบ้านควนเสาธง มีกระบวนการสร้างความรู้ 2 ข้ันตอน คือ (1) การตรวจสอบ

แหล่งที่มาของความรู้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือก่อนท่ีจะน าความรู้ต่างๆ ไปใช้  

(2) การสร้างความรู้ เป็นการน าความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ในรูปแบบเฉพาะของชุมชน 

ทีม่ีการผสมผสานเข้ากับภูมปิัญญาดั้งเดิมอย่างลงตัว เข้าใจง่าย และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง 

 1.3 การจัดเก็บความรู้และค้นคืนความรู้ มีการจัดเก็บและค้นคนืความรู้ โดยมีการจัดเก็บเอกสารใน

รูปแบบแฟ้ม โดยจะแบ่งตามหมวดหมู่และมีการจัดท าดัชนีเพ่ือสามารถค้นหาได้ง่าย และมีการจัดเก็บในรูปแบบ

ไฟล์ข้อมลูในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ท่ีเก็บข้อมูลแบบพกพา 

เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการจดบันทึกเพื่อความสะดวกในการค้นคืนความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรเชษฐ์  

โซวเกียรติรุ่ง (2557) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ระบบเครือข่ายออนไลนส์ าหรับการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  

ผลการศึกษาพบว่าสภาพการจดัการความรู้ของบุคลากร การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค มีการจดัเก็บความรู้ในรูปของต ารา 

เอกสารและคูม่ือต่างๆ ใส่แฟ้มไว้ในตู้เก็บเอกสาร และมีบางส่วนท่ีมกีารจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ข้อมลูในคอมพิวเตอร์ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรัสศรี (2558) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ระบบออนไลน์ของครู

โรงเรียนสาธิตในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่ามีการจัดเก็บความรูโ้ดยการ

สนับสนุนให้จดัท าแฟ้มข้อมูลเพื่อจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญและจัดให้อยู่ในรูปแบบของการจัดการความรู ้นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาวรรณ พิณยุวรรณ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ระบบ

เครือข่ายออนไลนส์ถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ผลการศึกษาพบว่า การจดัเก็บความรูส้่วนมาก 

จะเป็นการจัดเก็บต าราเอกสารและคู่มือต่างๆ ใส่แฟม้ไว้ในตูเ้ก็บเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ข้อมูล รวมทั้งยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฐพล ชนก (2559) ศึกษากระบวนการจดัการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงไก่ชน: 

กรณีศึกษากลุ่มเลี้ยงไก่ชนบ้านควนเสาธง ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา่ 

กระบวนการจดัการความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นการเลี้ยงไก่ชนของชุมชนบ้านควนเสาธง มีกระบวนการจดัเก็บความรู้

ด้วยการจดบันทึก 

 1.4 การถ่ายโอนและน าความรู้ปปใชป้ระโยชน์ มีการถ่ายโอนและน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ โดย

จัดการประชุมต่างๆ ได้แก่ การประชุมผู้บรหิารเขต การประชุมข้าราชการและลูกจ้างบนส านักงานเขต การประชุม

กรรมการชุมชน การประชุมภายในส่วนราชการหรือกลุม่งาน และมกีารถ่ายโอนโดยการส่งผ่านทาง Online หรือ 

ทาง Social เช่น กลุ่ม Line เป็นตน้ รวมทั้งมีการเวียนหนังสือสั่งการ การแจกเอกสาร การเปิดดูข้อมลูจากแฟ้ม
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เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนพูดคยุซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการใหค้ าปรึกษา  

การสอบถาม การอธิบาย การสอน หรือการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานต่อไป  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเชษฐ์ โซวเกียรตริุ่ง (2557) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ระบบเครอืข่ายออนไลน์

ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ผลการศึกษาพบว่าสภาพการจดัการความรู้ของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการ

ถ่ายโอนความรูด้้วยวิธีการต่างๆ อาทิ วิธีการสอนงานโดยตรง การสอบถามจากเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ และ

ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น การประยุกต์ใช้ความรู้ส่วนใหญ่มีการน าความรู้ที่ไดด้้วยวิธีการตา่งๆ มาปรบัใช้กับการ

ปฏิบัติงานจริงและมีการน าความรูท้ี่ได้มาพัฒนาตนเองในหน้าท่ีการงานและน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาหนว่ยงานให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร แจ่มสมบรูณ์ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

จัดการความรู้การพยาบาลโรคหัวใจระบบออนไลน์ของศูนย์หัวใจในเครือข่ายภาคกลางตอนบน ผลการศึกษาพบว่า

สภาพการจัดการความรู้ของศูนย์หัวใจในเครือข่ายภาคกลางตอนบน ถ่ายโอนความรู้จากการปฏิบัติงานจริง  

การอภิปรายจากการส่งมอบงานและน าความรูไ้ปใช้โดยการก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติและน าไปเป็นข้อมูลในการ

ถ่ายทอด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรสัศรี (2558) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ระบบ

ออนไลน์ของครูโรงเรียนสาธิตในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ผลการศึกษาพบว่ามีการถ่ายโอนและ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้โดยได้รบัการถ่ายทอดความรู้จากเพื่อนร่วมงาน รุน่พ่ี และผู้บังคับบญัชา การเผยแพร่ความรูด้้วย

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ และการเปิดช่องทางให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาวรรณ พิณยุวรรณ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้

ระบบเครือข่ายออนไลน์สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฎั ผลการศึกษาพบว่าการถ่ายโอนความรู้  

เป็นการแลกเปลีย่นความรู้จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกันในระบบงาน มีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท างาน 

การแลกเปลี่ยนความรูโ้ดยผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศหรือเว็บไซต์ 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว  

 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าวมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  

ด้านงบประมาณ คือ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี เช่น  

ยังไม่มรีะบบการจัดเก็บข้อมูล ขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นในการจัดการความรู้ ด้านครภุณัฑ์ เช่น ตู้เก็บ

เอกสารมีไมเ่พียงพอ ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บแฟม้ข้อมูลได้เพยีงพอ ด้านผู้บริหาร คือ ผู้บริหารไม่เห็นความส าคญั 

หรือไมเ่ข้าใจการจดัการความรู้อยา่งถูกต้อง รวมทั้งผู้บริหารมีการโยกย้ายท าให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดการ

ความรู้ และผู้บริหารไมส่นับสนุนให้มีการต่อยอด หรือสานต่อการจดัการความรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

ด้านเจ้าหน้าที่ คือ เจา้หน้าท่ีไม่เหน็ความส าคญัและไม่ยอมรับหลักการจัดการความรู้ ไม่ให้ความร่วมมอืในการ

จัดการความรู้ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็น เจ้าหน้าที่ต้องปฏบิัติงานตลอดเวลาหรือเจ้าหนา้ที่ไมเ่พียงพอท าให้ไม่มีเวลา

ในการจัดการความรู้ ตลอดจนการที่ข้อมูลมีจ านวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ ท าให้เจ้าหนา้ที่ต้องใช้เวลา

ในการรวบรวมข้อมลู เจ้าหน้าท่ีมกีารสับเปลี่ยนโยกย้ายค่อนข้างบ่อย รวมทั้งขาดขวัญและก าลังใจในการจัดการ

ความรู้ นอกจากนี้การทีเ่จ้าหน้าท่ีมีความรู้ความช านาญแตกต่างกัน มีความเข้าใจทีไ่ม่ตรงกัน หรือไมย่อมรับ 

ความคิดเห็นท่ีคนอ่ืนเสนอแนะ จึงท าให้การจัดการความรูไ้ม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ภราดร 
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จินดาวงศ์ (2549, หน้า 134-135) ได้กล่าวว่าการจัดการความรู้ อาจจะต้องมีการเปลีย่นแปลงวิธีการ ซึ่งท าให้พบ

ปัญหาต่างๆ ดังนี ้

1. ผู้บริหารทีเ่กี่ยวข้อง ขาดความเข้าใจและไม่เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู ้

2. ขาดเครื่องมือที่จะช่วยในการจดัการความรู้ จึงไมส่ะดวกท่ีจะท า 

3. ความรู้มากเกินความจ าเป็น ค้นหาได้ช้าไม่ทันเหตุการณ์ หรือระบบการสืบค้นยังขาดประสิทธิภาพ 

4. มีการปกปิด ปิดบังปญัหา เปิดเผยความรู้ไม่หมด อาจเป็นเพราะกลัวความไม่มั่นคงในอาชีพ การเมือง

ในองค์การ หรือการแบ่งพวก 

5. ขาดการยกย่อง ชมเชย ให้รางวลั หรือการไม่ให้ความส าคญักับบุคลากรที่มุ่งมั่น 

และเป็นไปตามแนวคิดของ เจษฎา นกน้อย และคณะ (2552, หน้า 44-45) กล่าวว่า หน่วยงานหรือองค์การที่เริม่ต้น

การจัดการความรู้มักจะประสบปญัหาด้านผู้บริหารหรือผู้น าองค์การ ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการความรู้น้อยและไมคุ่้นเคยกับเทคโนโลยี ดา้นพนักงาน พนักงานไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ 

ความรู้พื้นฐานในการคดิและการเขียนยังมีข้อจ ากัด พนักงานไม่เข้าใจเรื่องการจดัการความรู้ ด้านเทคโนโลยี  

บางองค์การระบบเทคโนโลยีในองค์การไม่สมบรูณ์ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเตอร์เนต็ไดม้ีจ ากัด  

ท าให้เกิดความไม่ทั่วถึงในการเรยีนรู้หรือแลกเปลีย่นความรู้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรุเชษฐ์  

โซวเกียรติรุ่ง (2557) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ระบบเครือข่ายออนไลนส์ าหรับการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  

ผลการศึกษาพบว่าสภาพการจดัการความรู้ของบุคลากร การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค พบว่า ปัญหาในการด าเนิน

กระบวนการจดัการความรูส้่วนใหญ่ เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก และไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร

เท่าที่ควร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร แจ่มสมบรูณ์ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้

การพยาบาลโรคหัวใจระบบออนไลน์ของศูนย์หัวใจในเครือข่ายภาคกลางตอนบน ผลการศึกษาพบว่าสภาพ 

การจัดการความรู้ของศูนย์หัวใจในเครือข่ายภาคกลางตอนบน ปญัหาการจัดการความรู้ของศูนย์หัวใจในเครือข่าย

ภาคกลางตอนบน คือ การที่พยาบาลมีภาระงานมาก ไมม่ีงบประมาณสนับสนุน ขาดเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สนับสนุน และไม่สะดวกในการใช้ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรัสศรี (2558) ศึกษารูปแบบการ

จัดการความรู้ระบบออนไลน์ของครูโรงเรียนสาธิตในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ผลการศึกษา 

ปัญหาการจัดการความรูร้ะบบออนไลน์ของครูโรงเรยีนสาธติในสังกดัส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ  

ไม่มเีวลาในการแสวงหาความรู้และมีภาระงานมาก ไม่ได้ถ่ายโอนความรู้หรือประสบการณ์ทั้งหมด ขาดเครื่องมือ

สนับสนุน ตูเ้อกสารมีจ ากดั บุคลากรมีความรู้เฉพาะด้าน และไมม่ีการสร้างก าลังใจให้เกิดการต่อยอดความรู้ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาวรรณ พิณยุวรรณ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ระบบ

เครือข่ายออนไลน์สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่พบคือ ขาดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  หรือการบรหิารเวลาของบุคลากรไมเ่หมาะสม ขาดการส่งเสรมิสนับสนุนในการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง และขาดกลไกท่ีดีของหน่วยงานในการจัดเก็บ ไม่ค่อยมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เนื่องจากเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้ังคับบัญชามีภาระงานมาก และไม่อยากถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืน บุคลากรมีความรูเ้ฉพาะด้านในหน้าท่ีที่

ปฏิบัติเท่านั้น  
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 3. แนวทางในการแก้ปขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว คือ ควรสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการจดัการความรู้ โดยการให้ความรู้เกีย่วกับทฤษฎี แนวทางและหลักการจัดการความรู้ที่

ถูกต้อง รวมทั้งกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญและให้ก าลังใจในการจัดการความรู้ และควรก าหนดให้การจัดการ

ความรู้เป็นงานประจ าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งควรจัดให้มีการอบรม

เพื่อถ่ายทอดความรู้อยา่งเป็นระบบและถูกต้อง รวมทั้งให้ทุกคนมีความรู้พื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน เช่น การปฐมนิเทศ 

การจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีเฉพาะด้าน การอบรมเชิงปฏิบตัิการในกลุม่ยอ่ย ซึ่งควรจัดสรรเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอและ

เหมาะสมกับงาน เพื่อท่ีจะท าให้ประสบความส าเรจ็ในการจัดการความรู้ รวมทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง

กันอยู่เสมอ อันจะท าให้เกดิการจดัการความรู้อย่างต่อเนื่อง และควรน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในการจัดการความรู้ เช่น 

โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง หรือการจดัท าฐานข้อมูลความรู้ส่วนกลาง โดย ควรสนับสนุนงบประมาณ 

ในการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการความรู้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ บุญดี บญุญากิจ และคณะ 

(2549, หน้า 59-62) ได้กล่าวถึงปจัจัยที่เอื้อให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 

1. ภาวะผู้น าและกลยุทธ์ ผู้บรหิารต้องเข้าใจแนวคิด ตระหนักถึงประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมและสื่อสาร

ให้มีการจัดการความรู้ในองค์การ โดยก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

2. วัฒนธรรองค์การ ต้องสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเต็มใจท่ีจะแบง่ปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 

3. เทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นการจัดการความรู้ ช่วยการจัดการความรูส้ามารถท าได้ง่ายขึ้น ท าให้

สามารถค้นหาความรู้ ดึงความรู้ไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูล จดัเก็บข้อมลูได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ได้ง่าย 

4. การวัดผล เพื่อให้องค์การสามารถทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของการจัดการความรู ้

5. โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึงสถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณ์ตา่งๆ ที่เอื้อให้เกิดการสนับสนุนในการ

แลกเปลีย่นความรู้ รวมถึงการประเมินผลงาน การยกย่องชมเชย และการใหร้างวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ 

และเป็นไปตามแนวคดิของ พรรณ ีสวนเพลง (2552, หน้า 177-178) องค์การควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่เอื้อและ

ส่งเสริมให้องค์การสามารถจัดการความรู้ได้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ เทคโนโลยีและกระบวนการ ที่ส าคัญ ได้แก่

เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การให้รางวัลและการยอมรับ เพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้เกิดความสมัครใจในการแบ่งปันหรือถ่ายโอนความรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อใหส้ามารถจัดการหรือ

ปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นได้  ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ ของทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาพรรณ โคตรวิทย์ (2557) ศึกษาสภาพการจัดการความรูต้ามการรับรู้ของบุคลากรใน

โรงพยาบาลเพชรเวช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าบคุลากรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

ดังนี้ ควรจัดสรรบคุลากรและงานให้มีความเหมาะสมกัน เนื่องจากภาระงานท่ีหนักท าให้การสร้างและการแสวงหา

ความรู้ท าได้น้อย และควรสร้างแรงจูงใจในการสร้างและการแสวงหาความรู้ ควรมีการจดัท าคลังความรู้ต่างๆ ท่ีมไีว้

ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเขา้ถึงความรู้ และควรมีการปรับปรงุความรู้ในการ

ปฏิบัติงานให้ทันสมยัอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นไปตามแนวคิดของ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2559, หน้า 165-167) 
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กล่าวว่า ปัจจัยที่น าระบบการจัดการความรู้ไปสู่ความส าเร็จ ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง บุคคลภายใน

องค์การมีทัศนคติเชิงบวกกับการสร้าง การใช้ และการแบ่งปันความรู้ โดยการให้รางวัลจูงใจคนท่ีสนับสนุน

กระบวนการจดัการความรู้ เช่น การให้รางวัลแกผู่้ที่แบ่งปันความรูม้ากท่ีสุด ระบบพ้ืนฐานในการจัดการที่ดี  

มีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และมีการเข้าถึงความรูไ้ด้งา่ย ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เช่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินทราเนต็ในการติดต่อสื่อสาร มีวิธีการ 

ในการถ่ายโอนความรู้หลายวิธี เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต โลตสัโนต้ และการสื่อสารระดับโลก รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร

แบบเห็นหน้า 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางที่

เป็นประโยชน์ในการจัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว โดยมขี้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ควรกระตุ้นใหเ้จ้าหน้าท่ีเห็นความส าคญัของการจัดการความรู้ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น รวมทั้งมี 

การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผูท้ี่จัดการความรู้ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง เพื่อจะเป็นแรงผลักดันให้มีการท าตาม

ต่อไป 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี และวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการความรู้ เพื่อให้สามารถ

ด าเนินการจัดการความรูไ้ด้อยา่งสะดวกและราบรื่น อันจะส่งผลให้ประสบความส าเรจ็ในการจัดการความรู้ 

3. ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสรรให้ครบตามจ านวนที่มี ไมป่ล่อยให ้

มีต าแหน่งว่างเป็นเวลานาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดสรรเวลาในการจัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและ 

มีประสิทธิภาพ 
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