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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรูปแบบและวิธีการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการในการพัฒนาการ
จัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีวิจัยข้อมูล
เอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคญัจ านวน 8 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ในระยะแรกการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และเป็นไป
ตามเกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งการจัดการความรู้ อยู่ในหมวดที่ 4 การวัด การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ซึง่ต้องด าเนินการจดัท าแผนการจัดการความรู้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process) ทั้ง 7 ขั้นตอน และกระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง (Change 
Management Process) อันประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ของส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ที่ก าหนดไว ้และน าเสนอผู้บริหารอนุมัติการใช้แผนการจัดการความรู้ และด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ต่อมาใน
ระยะหลังการจัดการความรู้ เน้นการจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมเชิญผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ หารือ
วิธีการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่จ าเป็นตอ่การปฏิบัติงานเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
website Line  และ Facebook การจัดการความรู้ เป็นต้น ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากด าเนินการ
จัดการความรู้ พบว่า การพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้/ผู้ที่มีประสบการณ์ในองค์ความรู้ต่างๆ ยังไม่เพยีงพอกับความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมกจิกรรม รวมถึงบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการ
ความรู้ และการที่บุคลากรไมส่ามารถน าข้อมูลการจัดการความรู้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ พบว่า ควรสร้างความตระหนักปรบัความคดิและทัศนคติ
เกี่ยวกับการจดัการความรู้ ให้แก่ผูบ้ริหารและบุคลากรใหต้ระหนักถงึความส าคัญ ประโยชน์ของการจดัการความรู้ 
และน าการจัดการความรู้ไปเป็นสว่นหน่ึงของนโยบายของการบริหารองค์การสนับสนุนให้เกิดการจัดการองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ใหม่ให้กบัคนในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ สนบัสนุนและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหม้ีการสร้างช่องทางการสือ่สารใหม่ๆ  
โดยน านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมยั รวดเร็ว 
มากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ความรู้ การจดัการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้  

 

                                                           
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

   (ปี 2555 - 2561) 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 การเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนปรับเปลีย่นจากวิถีชีวิต
เดิม การสื่อสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดน เช่ือมโยงท้ังโลกเข้าด้วยกนั การแข่งขันในด้านต่าง ๆ จึงทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเกิดการรวมตัวและมีความร่วมมือกันเป็นกลุ่มหรือพันธมติรเพื่อร่วมแสวงหาประโยชน์
ร่วมกัน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทุกสังคมในโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างได้รบัผลกระทบ 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีกลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้
พร้อมรับต่อบริบทของการเปลีย่นแปลงท่ีจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 
10) จึงมีการด าเนินการปฏิรูประบบราชการให้พร้อมรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ และสอดรับกับวิสยัทัศน์ของประเทศ
ไทย “ประเทศไทยท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว บุคลากรภาครัฐ จึงเป็นฟันเฟืองที่ส าคญัอยา่งยิ่งในการขับเคลื่อนระบบราชการ ซึ่งส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญให้มีความเพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคดิ เตรยีมความพร้อมและปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมถึงเสรมิสร้างศักยภาพ
ใหส้อดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้น บุคลากรภาครัฐจะต้องเปลีย่นแปลงทัศนคต ิเดิม จากการที่ยึด
แนวความคิดว่าต้องปฏิบตัิงานตามระเบยีบแบบแผนท่ีวางไว ้ แต่ในปัจจุบันเน้นการสร้างความคิดใหม ่ๆ ตาม
วิชาการสมัยใหม่ การน านวัตกรรม ตลอดจนน าสิ่งประดิษฐ์วิทยาการใหม่ วิธีการปฏบิัติใหม่ และน ามาปรับใช้กับ
การปฏิบัตริาชการนั้น  แสดงให้เหน็ว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐที่จะมีผลต่อความรู้ใหม่ๆ จึง
ถือได้ว่า การจดัการความรู้ก็เป็นเครื่องมือส าคญัที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ รวมทั้งแปลงความรู้
ของคนไปเปน็ความรู้ขององค์กรต่อไปได ้
 ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการเรื่อง การจัดการความรู้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ี
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรูข้้อมูลข่าวสาร
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตริาชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวสิัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรยีนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดแรงผลักดันนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนส์ูงสุด
แก่ประชาชน (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มี
สาระส าคญัว่า การพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยการจัดโครงสร้าง
องค์การให้มีความทันสมัย กะทัดรดั มีระบบการปฏิบตัิงานท่ีมีความคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การปฏิบัติงาน โดยเน้นใหม้ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ มุ่งหวังการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความรับผดิชอบต่อสงัคม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)  โดยน าการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งประกอบด้วยค าถามด้วยค าถามตา่งๆ ในแต่ละหมวด ซึ่งเป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการที่จะน าส่วนราชการไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศได้ และเกณฑ์ในแตล่ะหมวดจะมีความเช่ือมโยงกัน
ระหว่างหมวดต่าง ๆ  แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีต้องมีความสอดคล้องและบูรณการกันอย่างเป็นธรรม รวมถึง
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เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันให้การพฒันาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2553, หน้า 10) 
 ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรร
ทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภาครัฐ ที่จะสามารถขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของส่วนราชการให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ดังนั้น
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งที่ต้องการผลักดันให้บคุลากรทุกระดับ มีนวตักรรมใหม่ๆ 
ในการพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจดัการความรู้ที่เป็นระบบโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น เพื่อให้การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการมี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมคีวามสนใจที่จะศึกษารูปแบบและ
วิธีการการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนเปลี่ยนของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ปี 2555 
- 2561 รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค และวิธีการแกไ้ขการจดัการความรู้ ตลอดจนแนวทางในการปรบัปรุง และ
พัฒนาการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในปีต่อไป ให้มี
ความทันสมัยสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งสามารถอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหก้ับข้าราชการ 
อันจะส่งผลให้เกิดการให้บริการประชาชนท่ีสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย  

(1) ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2) การวิจัยสนาม (Field research) โดยการสัมภาษณ ์(interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ได้แก่ บุคลากรของส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนกลาง (Key informants) จ านวน 8 คน พิจารณา
จากคุณสมบัตดิังนี ้

 1) เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ที่เคยด าเนินการจัดท าโครงการเสรมิสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้และผู้ที่รับผิดชอบการ
จัดท าโครงการ เสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
จ านวน 3 คน ได้แก่ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 2) เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม จ านวน  5 คน ได้แก่ นักจัดการงานท่ัวไป นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการอตุสาหกรรม 
จากทุกหน่วยงานในส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนกลาง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยข้อมลูเอกสารและวิจัยสนาม พบว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็น

กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
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ส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ) ซึ่งองค์ประกอบส าคัญของวงจรในการสร้างความรู้มีอยู่ 3 ส่วนคือ  
 ประการแรก คน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญทีสุ่ด เพราะเป็นท้ังแหลง่ความรู้ และเป็นผู้น าความรูไ้ปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ดังนั้นการกระท า KM จะต้องเน้นให้ความส าคัญที่องค์ประกอบนี้ เพื่อท่ีจะดึงความรู้จากบุคคลนั้น
ออกมาถ่ายทอดต่อให้ได้ ประการที่สอง เทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหาจดัเก็บ แลกเปลีย่นและ
น าความรูไ้ปใช้ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และมคีวามถูกต้อง ประการที่สาม กระบวนการความรู้ เป็นการบริหาร
จัดการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ไปให้ผู้ใช้จนท าให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมต่อไป การน า
การจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบราชการนั้น เป็นสิ่งที่ส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะองค์ความรู้
ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในตัวบุคคลเป็นความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เกิดจากประสบการณแ์ละสัง่สมความ
เช่ียวชาญในแต่ละด้าน ซึ่ง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ ได้ก าหนด
กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) ไว้ 7 ข้ันตอน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548, หน้า 5-8)  ประกอบด้วย 
 การบ่งช้ีความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้  การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรยีนรู้ และกระบวนการบรหิารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) อันประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การเรยีนรู้  การวัดผล และการยกย่องชมเชย ดังนั้น
การจัดการความรู้จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ  ทีก่ระจัดกระจายอยู่ทั้งในตัวบุคคล เอกสารต่าง 
ๆ มารวบรวมและจัดเก็บให้เป็นระบบ รวมถึงการน าเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการความรู้มาใช้ เช่น ทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคณุภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การจัดเก็บองค์
ความรู้ไวเ้ป็นระบบ และเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อใหบุ้คลากรในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้  
น าไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้  จนน าไปสู่การปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการน าการจัดการความรู้มาใช้
ในองค์การจะช่วยให้องค์การประสบผลส าเร็จมากขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ที่การจัดการความรู้ในยุคปัจจุบันต้องน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้เกิดการใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป Peter Senge (อ้างถึงใน วิโรจน์ 
ก่อสกุล, 2561ข, หน้า 97-98) 

การน าการจัดการความรู้มาใช้ในส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 
ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มลีักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนา
องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2556, หน้า 34) และการ
น าการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งประกอบด้วยค าถามด้วยค าถามต่าง ๆ ทัง้ 7 หมวด ซึ่ง
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่จะน าส่วนราชการไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศได้ และเกณฑ์ในแต่ละหมวดจะ
มีความเช่ือมโยงกันระหว่างหมวดต่าง ๆ  ซึ่งการจัดการความรู้ อยู่ในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะหแ์ละการจัดการ
ความรู้ IT 7 : ส่วนราชการจะต้องมีการจัดท าแผนการจัดการความรู ้แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีต้องมีความ
สอดคล้องและบูรณการกันอย่างเป็นธรรม รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553, หน้า 10) โดยการจัดการ
ความรู้ของส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการจัดเวทีให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจดักิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้โดยการเชิญผู้เชีย่วชาญในแต่ละสายงานมาเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในแตล่ะด้านนั้น
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมาก บุคลากรส่วน
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ใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้ทุกท่ีทุกเวลา ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดน้ าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม โดยน าองค์ความรู้ต่าง ๆ 
มีอยู่มากมาย ท้ังองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานและองค์ความรู้ทั่ว ๆ ไป น าไปจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ และ
สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ก่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบตัิงานและลดการเกิดข้อผิดพลาด 
รวมทั้งก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น ท้ังนี้การจัดการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะ
ประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยผู้บรหิารที่ให้การสนับสนุน ก าหนดทิศทาง/แนวทางการจัดการความรู้  และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการใหม้ลีักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ี่ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ เรียงตามล าดับตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประเด็น ดังนี ้

1. รูปแบบ และวิธีการการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม (ปี 2555 – 2561) มีดังนี้  

ด้านรูปแบบและวิธีการ   
ระหว่างปี 2555 – 2558 ซึ่งเป็นระยะแรกของการด าเนินการจัดการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม รปูแบบของการจัดการความรู้ในช่วงระยะเวลาดังกลา่ว เป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดว่า
ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพฒันาความรู้เพื่อให้มลีักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลีย่นทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรทีม่ีประสทิธิภาพและมีการเรียนรูร้่วมกัน และเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ซึ่งการจัดการความรู้อยู่ในหมวด 4 การวดั การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ แนวทางและวิธีการด าเนินการจัดการความรู้ของ ส านกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการ
จัดท าแผนโดยมีวิธีการที่เป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ที่ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติได้ก าหนดกระบวนการจัดการความรู้ทัง้ 7 ขั้นตอน (Knowledge Management 
Process=KMP) กระบวนการบรหิารการเปลี่ยนแปลงท้ัง 6 ข้ันตอน (Change management Process = CMP) 
และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้อนุมัติแผนการจดัการความรูข้อง ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใน
ส่วนของด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ มีการจดัสมัมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP) และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้แก่บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเชิญผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน เช่น กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างและการพัสดุ กระบวนการด าเนินการตามกฎหมายโรงงาน 
เป็นต้น มาเป็นวิทยากรเพื่อร่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และร่วมกันจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนงาน
แต่ละด้าน เพื่อน าข้อมูลเผยแพร่บน Website เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อผดิพลาดในการปฏิบตัิงานด้วยในแต่ละด้าน รวมไปถึงมีการด าเนินการ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมการจัดการความรู้ของบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (KM 
Innovation Day) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึง ความเป็นมาความส าคญัของการจัดการความรู้ โดยการจัด
นิทรรศการ และจดักิจกรรมเพื่อดงึดูดให้บุคลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีรางวัลมอบให้แก่ผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการ
จัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จนเกดิแรงจงูใจท่ีจะช่วยปฏิบัติงานบรรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมายของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
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ปี 2559 – 2561 การจัดการความรู้ของส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นด าเนินการจัด
กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรา้งเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรส์ู่ความส าเร็จ พร้อมท้ังเชิญผูเ้ชี่ยวชาญและผูป้ฏิบัติงานในแต่ละสายงาน มาเขา้ร่วมเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพื่อร่วมกันหารือและหาวิธีการ หรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคทีเ่กิดขึ้นการท างาน ที่ไดผ้ลดหีรือประสบความส าเรจ็และบรรลตุามเป้าหมายของการปฏิบตัิงานด้านนั้น ๆ  
รวมทั้งเกิดการสรา้งเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในแตล่ะด้าน 

ด้านบุคลากร  
ระหว่างปี 2555 – 2558 ซึ่งเป็นการด าเนินการระยะแรก มกีารจัดท าโครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วม: 

กิจกรรมการจัดการความรู ้โดยมีการจัดกิจกรรม จดันิทรรศการต่างๆ เพื่อประชาสมัพันธ์ สร้างความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ กระตุ้นและส่งเสรมิให้บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมมสี่วนร่วม
ในการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ และตระหนักถึงความส าคญัของการจัดการความรู้ จนเกิดแรงจูงใจท่ีช่วย
สนับสนุนให้การปฏิบตัิงานบรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมายของกิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางที่
จะพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้

ในปี 2559 - 2561 ด าเนินการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จดัสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่าย
และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ โดยมีเปา้หมายเป็นผู้ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อท า
ให้เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏบิัติงานและพัฒนาศักยภาพของผูป้ฏิบัติงาน ให้รองรับภารกิจและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยการให้ผู้เข้าร่วมสมัมนามีส่วนร่วมอยา่งเต็มที่ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์การท างาน การถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการท างาน รวมถึงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันหารือและหาวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบตังิานให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ด้านเทคโนโลย ี
ปี 2555 – 2558 การจัดการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมมีการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเกบ็องค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ เผยแพร่องค์ความรู/้คู่มือการปฏิบัตงิานท่ีบุคลกร
ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันจดัท าไว้จากการจัดสัมมนา/กิจกรรมต่างๆ โดยจัดท าสรุปเผยแพร่
ไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น KM website ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และน าองค์ความรู้ที่จดัเก็บไว้ในระบบมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสดุ 

ปี 2559 – 2561 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการความรู้ของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหลากหลายช่องทางมากยิ่งข้ึน เพื่อให้สามารถสอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ี
เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ที่เข้ามาแทนที่ โดยได้มีการจัดท าข้อมลูองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานเผยแพรผ่่านช่องทางการสื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น คือ Line การจัดการความรู้ ส านักงานปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม, Facebook การจัดการความรู้ ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม และKM Website การจัดการ
ความรู้ ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นต้น 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ปี 2555 – 2561) 

ด้านรูปแบบและวิธีการ ปญัหาการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้/ผู้ทีม่ีประสบการณ์ เช่ียวชาญในองค์
ความรู้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏบิัติงานท่ียังไม่
ครอบคลมุและยังไมเ่พียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ 
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ด้านบุคลากร  ประกอบด้วย (1)  ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส าคญัของการจัดการความรู ้รวมทั้งบุคลากรขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ จึงท าให้ขาดการ
ก าหนดนโยบาย วิธีการ และแนวทางการจัดการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ชัดเจน 

(2) ปัญหาบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในกระบวนงานต่างๆ ท้ังรุ่นเกา่
และรุ่นใหม่ไมส่ามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ตา่ง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาให้ผู้ปฏิบตัิงานคนอื่น ๆ สามารถรับรู้และ
เข้าใจในองค์ความรู้ที่มีอยู่ได้ อาทิเช่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการพูดในที่สาธารณะหรือไม่กลา้แสดงออกใน
การต้องพูดในท่ีสาธารณะ เป็นต้น 

ด้านเทคโนโลย ีปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายของ
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ข้อมูลการจัดการความรูจ้ากระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงผู้ปฏิบัติงานขาดความรูแ้ละทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. แนวทางการในการพัฒนาการจดัการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 1. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ปรับความคดิและทัศนคติเกีย่วกับการจัดการความรู้ ให้แก่ผู้บรหิาร 
และบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการจดัการความรู้ 
ก าหนดนโยบายขององค์การโดยน าการจัดการความรู้ไปเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของการบริหารองคก์าร ท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาตนเอง อันจะน าพาองคก์ารให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 2. พิจารณาคดัเลือกองค์ความรู้/ผูท้ี่มีประสบการณ์ เช่ียวชาญในองค์ความรู้ตา่ง ๆ เพื่อจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP) ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลานั้น ๆ  และมีการสอบถามความต้องการของบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ
ความต้องการศึกษาหรือใช้องค์ความรู้ในแตล่ะช่วงเวลาว่าต้องการเรยีนรู้เรื่องใด เพื่อใหส้อดคล้องกับการจัดท า
แผนการจดัการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเกดิประโยชน์สูงสดุกับบุคลากรในหน่วยงาน 
 3. เจ้าหน้าท่ีผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบหลักเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
สื่อสารให้บุคลากรในส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบ และรับรู้ถึงช่องทางการจัดการความรู้ เพื่อท่ีจะ
สามารถน าองค์ความรู้ที่จดัเก็บไว้ในระบบฐานข้อมลูไปประยุกต์ใช้ในกปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่ตนเองรับผิดชอบได ้
 4. สนับสนุนให้เกิดการจดัการองคค์วามรู้ของ ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะในรูปแบบ จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ระบบพ่ีสอนน้อง การสับเปลี่ยนงาน การไป
ศึกษาหน่วยงานท่ีได้รบัรางวัลด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น ก่อให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ใหม่
ให้กับคนในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับเปลีย่นวิธีการปฏิบตัิงานให้มีความทันสมัยและทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์
ของโลกในปัจจุบันท่ีเปลีย่นแปลงไป 
 5. สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม สร้างช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ  เพื่อให้ครอบคลุมกับบุคลากรของหน่วยงานท่ีมีอย่างหลากหลาย พร้อม
ทั้งน านวัตกรรมตา่ง ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมยั รวดเร็ว 
และน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้ของหน่วยงานให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

รูปแบบและวิธีการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม (ปี 2555 – 2561) ในช่วงแรกของการด าเนินการ การจัดการความรู้ของ ส านักงานปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม รปูแบบการจดัการความรู้ในช่วงเวลาดังกล่าว จะเน้นการด าเนินการที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
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ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดว่าส่วนราชการตอ้งมีหน้าที่ใน
การพัฒนาความรูเ้พื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมลูข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตริาชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ความสามารถ สรา้งวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน และเกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกลุ (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การบรหิารงานภาครัฐ
แนวใหม่ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย อาทิเช่น Knowledge based mgt การบรหิารความรู ้เป็นเครื่องมือ
พัฒนางาน คน องค์การและสังคม โดยน าความรู้ที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สดุ ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในยุคการสร้างความรู้ และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2553) ได้กล่าวสรุปว่า การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ต้องการที่จะเห็น
หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกบัการปฏิบตัิราชการที่มุ่งเน้นการน าองค์การเป็นไปอยา่งมีวิสัยทัศน ์มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส าคญักับประชาชนผูร้ับบริการและผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสรมิให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดรเิริม่และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดย
อาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จรงิ และท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เปน็ส าคัญ และสอดคล้องกับงานวิจยัของ วรัชยา 
ศิริวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย : กรณีศึกษากรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยสรุปว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ด าเนินการตามกรอบ แนวทาง และ
กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 
ตั้งแต่ในระยะแรกท่ีมีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และก าหนดให้
การจัดการความรู้เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในการปฏิบัตริาชการตั้งแตป่ี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2556 กรม
พัฒนาชุมชนได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 ด้านการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานองค์การ
และการจัดการความรูจ้ากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมไปถึงแนวทางและวิธีการด าเนินการ
จัดการความรู้ของ ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการจัดท าแผนโดยมีวิธีการที่เป็นไปตามกระบวนการ
จัดการความรู้ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตไิด้ก าหนดกระบวนการ
จัดการความรู้ทั้ง 7 ข้ันตอน (Knowledge Management Process=KMP) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงท้ัง 
6 ข้ันตอน (Change management Process = CMP) ประกอบด้วย การเตรียม การและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การฝึกอบรมและเรียนรู้ การวัดผล และการยกย่องชมเชย และ ปกอ. อนุมัติ
แผนการจดัการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้กล่าวสรุปว่า ขั้นตอนในการจัดท า
แผนการจดัการความรู้ มีกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย การบ่งช้ีความรู้ การสรา้งและแสวงหา
ความรู้ การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และการเรียนรู ้กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงท้ัง 6 ขั้นตอนประกอบด้วย การเตรียมการ
และปรับเปลีย่นพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การฝึกอบรมและเรยีนรู้ การวดัผล และการยก
ย่องชมเชย และการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่
ด าเนินการจัดท าตามกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ข้ันตอน และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้ง 6 
ขั้นตอน โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บคุลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการจัดซื้อจดั
จ้างและการพสัดุ กระบวนการด าเนินการตามกฎหมายโรงงาน เป็นต้น มาเป็นวิทยากรเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยร่วมกันจัดท าในรูปแบบของ คู่มือการปฏิบตัิงานของแต่ละกระบวนงานแต่ละดา้นและน าข้อมูลเผยแพร่บน 
Website เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังสามารถจัดการกับ
ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีทีไ่ด้รับผิดชอบหรือกระบวนการนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดขอ้ผิดพลาดใน
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การปฏิบัติงานด้วยในแตล่ะด้าน ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548) 
ได้กลา่วโดยสรุปวา่ การน าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ไปสู่การปฏิบัติ
ให้ประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัย เน้นกระบวนการเรยีนรู้จากการปฏิบัตจิริง ต้องมีการส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลีย่นประสบการณจ์ากการปฏิบัติจริง (Action Learning Program) และได้
มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ของบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม (KM Innovation Day) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ เป็นมาความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการจัดนิทรรศการ เชิญวิทยากรผู้มีความรู้
ความสามารถดา้นการจดัการความรู้มาบรรยายเพื่อให้ความรู้ รวมไปถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านการจดัการความรู้ จัดกจิกรรมเพื่อดึงดูดให้บุคลการเข้าร่วมกจิกรรมโดยมรีางวัลมอบให้แก่ผู้ที่เขา้มามีบทบาทใน
การจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเกดิแรงจูงใจที่จะช่วยปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้กล่าวสรุปว่า จากการด าเนินการจดักิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็น
การด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management  Process) 
ในขั้นตอนท่ี 4 การเรียนรู้ เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และขั้นตอนท่ี 6 การยกย่อง
ชมเชยและใหร้างวัล เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้โดยมี
รางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งข้ึน การด าเนินการ
จัดการความรู้ของ ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ในระยะตอ่มา เน้นด าเนินการจัดกิจกรรมการแบ่งปัน
แลกเปลีย่นความรู้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลักดัน
ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน มาเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมกันหารือและหาวิธีการ หรอืแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
การท างาน ที่ได้ผลดหีรือประสบความส าเร็จและบรรลตุามเป้าหมายของการปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ  รวมทั้งเกิดการ
สร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบตัิงานและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏบิัติงานในแต่ละดา้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ 
ก่อสกุล (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ มีปจัจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย โดย 
Continuous Learning ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความตั้งใจท่ีจะเรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา เพื่อให้มีความรู้
และสามารถใช้ในการจดัการปญัหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไปเปลีย่นแปลง และสอดคล้องกับกับแนวคิดของ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ (2548) ได้กล่าวสรุปว่า จากการ
ด าเนินการดังกล่าวขา้งต้นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
ขั้นตอนท่ี 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสามารถกระท าได้หลากหลายวิธี โดยการจดัท าเป็นฐานข้อมูล ชุมชน
นักปฏิบัติ ทีมข้ามสายงาน ระบบพี่เลี้ยง การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เปน็ต้น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
และแบ่งปันการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างผู้ปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม: กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม KM Sparkling โดยมีการจัดกิจกรรม จดันิทรรศการต่างๆ เพื่อประชาสมัพันธ์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ กระตุ้นและส่งเสริมให้บคุลากร 
ตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ จนเกดิแรงจูงใจที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบตัิงานบรรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมายของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ การจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ โดยมีเป้าหมายเปน็ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อท าให้เกดิการสรา้งเครือข่ายของผู้ปฏิบตัิงานและพฒันาศักยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ให้รองรับภารกจิ
และสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไปในปัจจุบัน โดยการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ากประสบการณ์การท างาน การถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการท างาน รวมถึงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันหารือและหาวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จและมปีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิ Marquardt and Reynolds (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้กลา่วสรปุว่า 
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การที่จะพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อท าให้องค์การสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มและน าไปสู่นวัตกรรม
องค์การได้นั้นผู้บริหารต้องให้ความส าคญัและบริหารจัดการให้เกิด การมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การ 
(corporate learning culture) มีการท างานและการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ บุคลากรในองค์การตระหนักถึง
ความส าคญัของการเรียนรู้ ผู้บริหารจะต้องมีวสิัยทัศน์ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการเรยีนรูภ้ายในองค์การไปพร้อม
กับผลงานท่ีดีขององค์การ และมีการท างานกันอย่างเป็นทีมและเครอืข่าย (teamwork and network) จะช่วยให้
เกิดความคดิสร้างสรรค์ ท าให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยสมาชิกต้องตระหนักถึง
ความร่วมมือกัน การแบ่งปันความรู้ การท างานและแกไ้ขปัญหาร่วมกันซึ่งสามารถน าประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาสร้างคณุคา่ให้สินค้าและบริการได้  
 การจัดการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการจัดเก็บองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ เผยแพร่องค์ความรู้/คูม่ือการปฏิบัติงานท่ีบุคลการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันจัดท าไว้จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้หาวิธีแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคและจัดท าสรุปเผยแพร่ไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น KM website 
ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จดัท าข้อมูลองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเผยแพรผ่่านช่อง
ทางการสื่อสารที่เพิ่มมากข้ึน คือ Line การจัดการความรู้ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, Facebook การ
จัดการความรู้ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และKM Website การจัดการความรู้ ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหส้ามารถเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
น าองค์ความรู้ที่จัดเกบ็ไว้ในระบบมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสดุ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2560) ได้กลา่วสรปุว่า การบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
เป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบตา่งๆ ของภาครัฐที่มีแนวทางใน
การบริหารจัดการเพื่อสร้างระบบสนับสนุนด้านบุคลากร โดยการฝกึอบรม ระบบคา่ตอบแทนและระบบคุณธรรม 
รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานของบุคลากรให้สามารถปฏบิัตงิานได้อย่าง
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลละออ แสงสุข (2550) ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษาการจดัการความรูม้หาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการวจิัยสรุปวา่ การรวบรวม การจดัเกบ็ การจัดการ
ความรู้ในมหาวิทยาลับรามค าแหงได้อย่างเป็นระบบได้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ จะเป็น
เครื่องมือท่ีส าคญัในการจดัการความรู้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การ
กระจายความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู ้
 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ปี 2555 – 2561) 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ปี 2555 – 2561) มีประเด็นที่น ามาอภปิราย ดังนี ้

1. ปัญหาการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู/้ผู้ที่มีประสบการณ์ เช่ียวชาญในองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการจดั
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานท่ียังไม่ครอบคลมุและยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548) ได้กล่าวโดยสรุปว่า กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ซึ่งมีประเด็นที่เกีย่วข้องในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ ในขั้นตอนท่ี 1 การ
บ่งช้ีความรู้ การค้นหาว่าองค์ความรู้ในองค์การมีเรื่องใดบ้าง และเราจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ใด อยู่ในรูปแบบใด และ
อยู่ท่ีใคร และน ามาวางขอบเขตการจัดการความรู้ เพื่อน าพาองค์การให้บรรลเุป้าหมาย ขั้นที่ 2 การสรา้งและ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ๆ รักษาความรู้เกา่ แสวงหาองค์ความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้ เพื่อให้
องค์การมีความรู้ที่จ าเป็นต้องมีแตย่ังไม่ม ี
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2. ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์และความส าคญัของการจัดการ
ความรู้ รวมทั้งบุคลากรขาดการมสี่วนร่วมในกระบวนการจดัการความรู้ จึงท าให้ขาดการก าหนดนโยบาย วิธีการ 
และแนวทางการจดัการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธัญนันท์ สินชัย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ของศูนย์ควคุมโรคไข้หวัดนก กรมปศสุตัว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผลการวิจัยสรปุว่า ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู้เพื่อใช้กับโรคไข้หวัดนก 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ปีกยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกนัตนเองและผู้อื่นจากโรคไข้หวัดนก ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกีย่วกับการจัดการความรู้กับผู้ที่เกีย่วข้องในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
จัดการความรู้ รวบรวมความรู้และประสบการณ์ทั้งของบุคคลและองค์กร และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อใช้ในงานแต่ละ
ระดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลาวัลย์ สุขยิ่ง (2550) ได้ศึกษ การจัดการความรู้ในองค์กร กรณศีึกษา : 
หน่วยงานธุรกิจ CDMA บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยสรุปว่า การไดร้ับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารโดยมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนด้านการจัดการความรูจ้ะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนด้านการ
จัดการความรู้ขององค์กร และปญัหาที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้คือการสร้างความตระหนักให้ผูบ้ริหารและ
บุคลากรเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจดัการความรู้ที่มผีลต่อการพัฒนาตนเองและองค์การ  

3. ปัญหาบุคลากร/เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงาน ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในกระบวนงานต่างๆ ท้ังรุ่นเกา่และ
รุ่นใหม่ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาให้ผู้ปฏิบตัิงานคนอื่น ๆ สามารถรับรู้และ
เข้าใจในองค์ความรู้ที่มีอยู่ได้ อาทิเช่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการพูดในที่สาธารณะหรือไม่กลา้แสดงออกใน
การต้องพูดในท่ีสาธารณะ เป็นต้น สอดคล้องกับ พรรณี สวนเพลง (2552) ที่ได้กล่าวถึง ปัญหาของการจัดการ
ความรู้ ไว้ว่า การดึงเอาความรู้และความคิดของผู้อื่นออกมา และสามาถถ่ายทอดให้คนอื่นๆ ในองค์กรได้เรียนรู้และ
เข้าใจในรูปแบบท่ีง่ายต่อการเข้าถงึองค์ความรู้ 

4. ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ข้อมูลการจัดการความรู้จากระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นวลละออ แสงสขุ (2550) ได้ศึกษา การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผล
การศึกษาพบว่า ปัญหาของการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง บุคลากรยังขาดความสามารถในการใช้
ระบบสารสนเทศใหม่ๆ  และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการเข้าถึงระบบการจัดการความรูข้อง
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 แนวทางการในการพัฒนาการจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ปรับความคดิและทัศนคติเกีย่วกับการจัดการความรู้ ให้แก่ผู้บรหิาร 
และบุคลากร ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการจดัการความรู้ 
ก าหนดนโยบายขององค์การโดยน าการจัดการความรู้ไปเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของการบริหารองคก์าร ท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาตนเอง อันจะน าพาองคก์ารให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้กล่าวสรุปว่า จากการด าเนินการจดั
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง (Change 
Management  Process) ในขั้นตอนท่ี 4 การเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และ
สอดคล้องกับ พรรณี สวนเพลง (2552) ได้กล่าวถึง ปัจจัยท่ีเอื้อให้ KM  ประสบความส าเร็จ (Key Enablers) ว่า 
องค์กรส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ซึ่งองค์กรตอ้งเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งข้ึน และรวดเร็วกว่าเดิม ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสรมิที่ท าให้องค์กรสามารถประสบผลส าเร็จ โดยผู้น าจะต้องก าหนด
ทิศทาง ความเช่ือมโยง และค่านยิมร่วม เพื่อก่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งองค์กรและประเมินผลลัพธ์จากท่ี
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คาดหวังไว้ และที่ส าคญัคือ การเปน็ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และปฏิบตัิให้เป็นแบบอยา่ง (Role 
Model) 

2. การพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้/ผู้ทีม่ีประสบการณ์ เช่ียวชาญในองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อจัดกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP) ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลานั้น ๆ  และมีการสอบถามความต้องการของบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนว่า ความ
ต้องการใช้องค์ความรู้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการจดัท าแผนการจดัการความรู้ของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้กล่าวโดยสรุปว่า กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Process) ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ ในขั้นตอนท่ี 1 การบ่งช้ีความรู้ การ
ค้นหาว่าองค์ความรู้ในองค์การมเีรือ่งใดบ้าง และเราจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ใด อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ที่ใคร และ
น ามาวางขอบเขตการจดัการความรู้ เพื่อน าพาองค์การให้บรรลเุป้าหมาย ข้ันท่ี 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ การ
สร้างความรู้ใหม่ๆ รักษาความรู้เกา่ แสวงหาองค์ความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้ เพื่อให้องค์การมีความรู้ที่
จ าเป็นต้องมีแตย่ังไม่ม ี

3. เจ้าหน้าที่ผู้มีหนา้ที่รับผดิชอบหลักเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
สื่อสารให้บุคลากรในส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบ และรับรู้ถึงช่องทางการจัดการความรู้ เพื่อท่ีจะ
สามารถน าองค์ความรู้ที่จดัเก็บไว้ในระบบฐานข้อมลูไปประยุกต์ใช้ในกปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่ตนเองรับผิดชอบได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้
กล่าวโดยสรุปว่า กระบวนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิดเพื่อ
ด าเนินการจัดการความรูภ้ายในองค์กร ท่ีมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมตา่ง ๆ ภายในองค์กรที่จะส่งผลกระทบต่อการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น คือใน องค์ประกอบท่ี 2 การ
สื่อสาร ต้องมีการสื่อสารถึงกิจกรรมที่องค์กรต้องการจะท า ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น ร่วมถึงแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้
อย่างไร จึงต้องมีการสื่อสาร หรือการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ รับทราบจนน าไปสู่การปฏิบัติได ้

4. สนับสนุนให้เกิดการจดัการองคค์วามรู้ของ ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะในรูปแบบ จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ระบบพ่ีสอนน้อง การสับเปลี่ยนงาน การไป
ศึกษาหน่วยงานท่ีได้รบัรางวัลด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น ก่อให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ใหม่
ให้กับคนในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับเปลีย่นวิธีการปฏิบตัิงานให้มีความทันสมัยและทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์
ของโลกในปัจจุบันท่ีเปลีย่นแปลงไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ (2548) ได้กล่าวโดยสรุปว่า กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Process) ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ในข้ันตอน 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถกระท าไดห้ลากหลายวิธี 
ไม่ว่าจะเป็น ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสาร หรืออาจจัดท าเป็นระบบ กิจกรรมกลุ่มคณุภาพและ
นวัตกรรม ทีมข้ามสายงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชยา ศิ
ริวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการความรูใ้นระบบราชการไทย : กรณีศึกษากรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผู้บริหารสนับสนุนให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหลายวิธีผสมผสานกันอีกทั้งการจดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรส่วนกลางกับส่วน
ภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และส่งเสริมให้มีการจดัเวทีประกวดการจัดการความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม สร้างช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ  เพื่อให้ครอบคลุมกับบุคลากรของหน่วยงานท่ีมีอย่างหลากหลาย พร้อม
ทั้งน านวัตกรรมตา่ง ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมยั รวดเร็ว 
และน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้ของหน่วยงานให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt and Reynolds (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกลุ, 2561) ได้
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กล่าวสรุปว่า เทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ (learning technology) โดยการน าวิทยาการคอมพวิเตอร์ที่
ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัตงิานให้เกิดการเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีจะช่วยในการปฏิบตัิงานท่ีมกีารเรยีนรู้
อย่างทั่วถึง ช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากข้ึน และสอดคล้องกับ พรรณี สวน
เพลง (2552) ได้กล่าวถึง ปัจจัยท่ีเอื้อให้ KM  ประสบความส าเร็จ (Key Enablers) ว่า เทคโนโลยีและกระบวนการ 
(Technology and Process) ที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ทีส่ าคญั เทคโนโลยดี้านการสื่อสารโดยเฉพาะระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อใหก้ารจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เกิดความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อ
การเข้าถึงอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคญัและให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยการส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้เกดิกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ หรือการสร้าง
บรรยากาศในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้   
 2. มีการน าเทคโนโลยมีาช่วยในเรือ่งการจัดการความรู้ของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้มาก
ยิ่งข้ึน เพื่อเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลตา่ง ๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น มีการ Live ผ่าน Facebook 
ของการจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดสด หรือการบันทึก VDO จากการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหส้ามารถเข้า
ศึกษาค้นคว้าในภายหลังได ้
 3. ควรพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น เพื่อสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยการจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการใช้องค์ความรู้ เป็นต้น 
 4. สร้างระบบการจัดการความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์การของส านกังานปลัดกระทรวงอุตสหากรรม อันจะ
พัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
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