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บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจดัการความรู้ของข้าราชการ ประสบการณ์การท างาน 
ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรณีศึกษากลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน กรมสง่เสรมิการเกษตร 
ในการถอดองค์ความรู้ และแนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคตให้กับหน่วยงาน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจยัสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 4 คน ผลการวิจยัพบวา่ กระบวนการจัดการความรู้ของข้าราชการ มกีารด าเนนิการจดัการความรู้ ตามกระบวนการ
จัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ตามแบบของส านักงาน ก.พ.ร. 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การบ่งช้ีความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ7) การเรียนรู้  ส่วนประสบการณ์การท างานของข้าราชการ 
มีกระบวนการที่ชัดเจน โดยการเรยีนรู้ วางแผน จัดการก่อนการท างาน ขณะท างาน และหลังการท างาน รวมทั้งมี
การท างานผิดพลาด และได้มีการหาวิธีแก้ไขปัญหาจากการผิดพลาดนั้นได้ส าเร็จไปไดด้้วยดี ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ 
ที่ท าให้ได้เรยีนรู้เพื่อครั้งต่อไปจะได้เกิดการผิดพลาดน้อยลง ส าหรับแนวทางการจัดการความรู้อย่างเปน็ระบบใน
อนาคตให้กับหน่วยงาน สรุปไดด้ังนี้ 1) การสร้างความรู้ เมื่อสร้างความรู้ให้กับตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบแล้ว ควรต้องสร้างความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อผู้อื่นได้น าความรูไ้ปใช้ในการ
ด าเนนิงานในลักษณะเดียวกัน 2) การจดัเกบ็ใหเ้ป็นระบบ ควรจดัท าฐานข้อมูลความรู้ในรปูแบบเว็บไซต์ หรือ Database 
ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดการเก็บขอ้มูลที่ซ้ าซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูล  
3) การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ควรน าเทคโนโลยีการสื่อสารสมยัใหม่มาใช้ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และกระจายความรู้ 
และ4) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ควรด าเนินการโดยการน าความรู้จากฐานข้อมูลความรู้ทีม่ีในตัวบคุคล หรือท่ีมี
อยู่ในรูปแบบต่างๆ ออกมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีก าลังด าเนินการอยู ่
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บทน า    
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) นั้นมีมายาวนานนับร้อย ๆ ป ีตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้
และภมูิปัญญาจากคนรุน่หนึ่งสู่คนอกีรุ่นหนึ่ง หลายช่ัวอายุคน โดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่น พูดคุย สั่งสอน จดจ า สังเกต แต่ใน
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge 
 Based Society and Economy) ที่มุ่งเน้นการจัดการทั้งด้านความรู้ เทคโนโลย ีดังนั้น องค์การจึงต้องมีกระบวนการ 
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ที่เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นพลังขับเคลื่อนองค์การให้อยู่รอดได้ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้องค์การต่างๆ 
ได้พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีการน าเอาความรู้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า
มาใช้เป็นตน้ทุนทางปัญญา หรือเป็นฐานในการพัฒนานวตักรรมเพิม่คณุค่าผลติภณัฑ์ กระบวนการหรือการบริหารของ
องค์การ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ในองค์การแห่งการเรียนรูจ้ะมีการจดัการความรูเ้กดิขึ้น (วจิารณ ์พานิช, 2558) 

 จากพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 
ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลีย่นทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั 

 องค์การตา่งๆ จึงได้น าการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์(Human Rescues Management) มาเปน็กลยุทธ์ในการ
พัฒนาองค์การ เนื่องจากมนุษย์เปน็ฐานทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่ส าคัญและเป็นปัจจัยหลักขององค์การที่
สามารถน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ มนุษยจ์งึเป็นสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์การที่สามารถ
เพิ่มมูลค่า (Value Added) ได้ จากการน าความรู้ ซึ่งแฝงอยู่ในตัวบคุคล และความรู้ขององค์การมาใช้ในการสร้าง
ความรู้ใหมเ่พื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการให้องค์การ เพื่อท าให้
องค์การเกิดสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย ความรู้ที่แฝงอยู่ในองค์การนี้คือทุนทางปัญญา ซึ่งจะกลายเป็นสนิทรัพย์ 
(Asset) เมื่อมีการน าสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมความรู้ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยิ่งองค์การใด มีความรูม้าก
เท่าใด ก็สามารถเรยีนรู้ในสิ่งใหม่ๆ  ได้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อเรยีนรูไ้ด้มากข้ึนก็สร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น เมื่อน าความรู้
เก่ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่ก็จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึนอีก และสามารถน าความรู้ที่ได้นีไ้ปใช้
ประโยชนไ์ด้มากข้ึนจึงกลายเป็นวงจรที่เพ่ิมพูนได้ในตัวเองอย่างไมส่ิน้สุดเรียกว่า “วงจรการเรียนรู้” ในการท าให้
วงจรการเรียนรู้หมุนได้รวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การ มีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา 
สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปันและใช้ความรู้ เรียกว่า การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, หน้า 7) 

 ในส่วนกระบวนการจัดการความรู ้มีการน ากระบวนการดังกล่าวมาผลักดันใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง
เสรมิสร้างสภาพแวดล้อมท่ีจะท าให้กระบวนการจัดการความรูม้ีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและท าให้การจัดการ
ความรู้ของข้าราชการมีประสิทธิผล โดยการจัดท าแผนการจัดการความรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดขึ้นได้จริงๆ  
ซึ่งแนวทางการน าการจัดการความรู้ควรค านึงถึงบริบทของสังคมไทยที่มีความหลากหลายทั้งขนาด ลักษณะ ประเภทของ
องค์กร และวฒันธรรมองค์การ เพราะฉะนั้น กระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสม คือ กระบวนการจดัการความรู้ที่
ง่ายต่อการน าไปใช้และไม่ท าให้เกดิความสบัสน มเีป้าหมายให้บุคลากรเกดิการเรียนรู้ ได้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เทคนคิ 
วิธีและประสบการณร์่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรับข้าราชการของกลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้รับ
มอบหมายหน้าที่ท่ีเป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงานและควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดท าและบริหารโครงการและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสรมิการเกษตร รวมทั้งก าหนดกรอบและ
ประสานการจดัท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น
ประเภทงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน และงบลงทุน โดยจะมีผู้ที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณในแตล่ะประเภทงบประมาณรายจ่าย ซึ่งแตล่ะประเภทงบประมาณรายจ่าย
จะมีวิธีการ กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นวิธีการด าเนินงานของผู้รับผดิชอบดังกล่าวก็
จะไมเ่หมือนกัน  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นของการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการถอดองค์
ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของข้าราชการกลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 



ผู้ที่รับผดิชอบการบรหิารจดัการงบประมาณในแตล่ะประเภทงบประมาณรายจา่ย โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้น า
กระบวนการจดัการความรู้ ตามแบบของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการแบบหนึ่ง
ที่จะช่วยใหบุ้คลากรเข้าใจถึงขั้นตอนที่เกิดกระบวนการจัดการความรู้ และพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์การ ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การบ่งช้ีความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
และ 7) การเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวนี้ เหมาะที่จะเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในส่วนราชการ 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ก าหนดกระบวนการจดัการความรู้ใหเ้หมาะสมกับ
หน่วยงานในส่วนราชการที่มีกระบวนการขั้นตอน และต้องอาศัยกฎระเบียบที่หลากหลาย และเข้าใจยาก 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของข้าราชการ มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่ได้ศึกษา และเสนอแง่มมุ 
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการการจดัการความรู้ของบุคคลากรในองค์กรต่างๆ ดังนี้ 

ธิดารัตน์ ศริิรัตน์ (2556)  ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของครูภมูิปัญญาไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตภาคใต ้ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการจัดการความรู้ของครูภูมิปญัญาไทยในเขต
ภาคใต้ ประกอบด้วย (1) การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอก (2) การสร้างความรู้จากการ
ท างานหรือจากการน าความรู้ที่มีอยู่ผนวกเข้ากับความรู้ใหม่ (3) การจัดเก็บและการรวบรวมความรูด้้วยวิธีการที่
หลากหลาย (4) การถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคนิควิธีการตา่งๆ และ (5) การแบ่งปันและเผยแพร่ความรูด้้วยการพบปะ
พูดคุยผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ผ่านสื่อต่างๆ และผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เนต็ 2) ข้อเสนอแนะในการน า
กระบวนการจดัการความรู้ของครภููมิปัญญาไทยไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเขตภาคใต้ พบว่า 
(1) ด้านการแสวงหาความรู้ ควรมกีารส่งเสริมการแสวงหาความรูจ้ากการเรียนรู้จากการกระท าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่รู้ลึกและรู้จริง (2) ด้านการสรา้งความรู้ ควรมีการสร้างความรู้จากข้อมูลข่าวสาร หรือมีการสร้างความรู้ของชุมชน
จากภายในและภายนอก (3) ด้านการจัดเก็บและรวบรวมความรู้ ตอ้งมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามา
สนับสนุนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งชุมชน (4) ด้านการถ่ายทอด จ าเป็นต้องถ่ายทอดจากการไดเ้ข้า
ไปสัมผสัจริงในชุมชนนั้นๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แบะ (5) ด้านการแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ ควรมีการ
เผยแพรค่วามรูโ้ดยใช้สื่อท่ีสร้างสรรค์ สื่อดิจติอลและควรมีแนวทางสนับสนุนการน าไปปฏิบตัิ 

ชุติกานต์ เพชรทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การน ากระบวนการจดัความรู้มาใช้ในการก าหนดแนวทางใน
การท างานของพนักงานเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีการ
ตั้งเป้าหมายในการท างานปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน มีความรบัผิดชอบ ยึดระเบียบ กฎหมายเปน็หลักในการ
ท างานต้องมีคณุธรรมในการท างาน ปฏิบัติงานดว้ยความซือ่สตัยส์ุจริต และโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน ปรับตัวให้เข้ากบัเพื่อร่วมงาน วางตัวให้เป็นกลาง และรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน รู้จักบริหารเวลา แยกแยะความส าคญัและความเร่งด่วนของงาน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มีความรู้ ใช้คนให้ถูกกับงานและตามความสามารถ สร้างการท างานเป็น
ทีมให้เข้มแข็ง มีความรักใคร่ในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่างจริงจังจริงใจ และมีการจดัสถานท่ีให้เอื้อต่อ
การท างานหรือสภาพแวดล้อมให้โปร่ง สะดวก และสบาย เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

นวลละออ แสงสุข (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดกวนความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อศึกษาการ
จัดการความรู้ ศึกษาปัญหาของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงและสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ที่
เหมาะสมของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในอนาคต พบว่า 1. การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลยัรามค าแหงในอดีต
จนถึงปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ยุคคือ ยุคเริ่มแรก ยุคเริม่พัฒนา และยคุก าลังพัฒนา 2. ปัญหาของการจดัการความรู้
ของมหาวิทยาลัยในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ามี 10 ประการ คือ 1) ขาดความรูค้วามเข้าใจในเรื่องของการจัดการ
ความรู้ 2) ขาดความสามารถในการใช้ระบบสาระสนเทศใหม่ใหม่  3) มีความต่อต้านความเปลี่ยนแปลง 4) ขาด
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5) การใช้ความรู้แก่บคุลากรในการจัดการความรู้ยังไมเ่พียงพอ  
6) มนุษยสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรมีน้อย 7)ขาดระบบสนับสนุนในการเรียนรู้ของ



บุคลากร 8) ไมต่ระหนักถึงความส าคัญของการแบ่งปันความรู้ 9) การสรา้งวัฒนธรรมองค์กรด้านการจดัการความรู้มี
น้อย และ10) ขาดการสร้างให้บุคลากรเป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ 3. รูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่
เหมาะสมในอนาคตควรด าเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างความรู้ควรด าเนินการโดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้สร้างความรู้โดยมหาวิทยาลยัสนับสนุนใหด้ าเนินการและมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผูส้รา้งความรู้โดยมีการลง
มือปฏิบัติจริง 2) ด้านการจัดเก็บความรู้ของมหาวิทยาลัยควรด าเนินการโดยการก าหนดให้มีกระบวนการเก็บ
รวบรวมความรู้ภายในมหาวิทยาลยัและมีการก าหนดให้มี โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลยั 
3) ด้านการกระจายความรู้ของมหาวิทยาลัยควรด าเนินการโดยก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมอืในการสืบค้น
สาระสนเทศทางความรู้จากฐานขอ้มูลที่จัดเก็บไว้ก าหนดข้อปฏิบัติให้การกระจายข้อมลูสู่หน่วยงานตา่งๆและก าหนด
วิธีการกระจายความรู้สู่หน่วยงานย่อย และ 4) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้มหาวิทยาลยัควรด าเนินการโดยการน า
ความรู้จากฐานข้อมลูออกไปใช้และมีการใช้ระบบสาระสนเทศเพื่อการไหลของงานสู่หน่วยต่างๆภายในมหาวิทยาลยั 

ภูวไนย บุญวรรณ (2554) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจดัการความรู้ของหน่วยงานด้านงบประมาณของ
กองทัพอากาศ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ และการประเมินรูปแบบการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานงบประมาณในกองทัพอากาศ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ด้านงบประมาณของกองทัพอากาศในอดีตมีลักษณะการจัดการความรู้ในรูปของการจดัการเอกสาร เนื่องจาก
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มีจ ากัด ไม่มองการท างานท่ีเปน็ภาพรวมการจัดการความรู้มลีักษณะค่อนข้างปิด
กั้น และความรู้ด้านการจัดการ ความรู้มีอยูเ่ล็กน้อย 2) รูปแบบการจัดการความรู้ของหน่วยงานด้านงบประมาณของ
กองทัพอากาศมี 4 ข้ันตอน ได้แก่ การหาความรู้ การจดัเก็บความรู้ การถ่ายโอนความรู้ และการประยกุต์ใช้ความรู้
โดยมรีายละเอียดคือ 2.1) ข้ันการหาความรูม้ีลักษณะความรู้แฝงภายในและความรู้ชัดแจ้งจากภายนอกและภายใน
หน่วยงานท้ังต้องมีการตรวจสอบวเิคราะห์และประเมินความรู้เหล่านั้น 2.2) ข้ันการจัดเก็บความรู้ เปน็การเก็บ
ความรู้ที่มีแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน 2.3) ข้ันการถ่ายโอนความรู้เปน็การส่งผ่านความรู้ทั่วทั้งหน่วยงานและ 2.4) ข้ัน
การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นการใช้ความรู้เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม 

ปิยะนนท์ พรุ่งน้อย(2556) ศึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของเทศบาลในพ้ืนท่ีเขต
ปริมณฑล เพื่อศึกษาสภาพปญัหาและความรู้ของการจัดการความรู้ในเทศบาลทุกระดับในเขตปริมณฑล เพื่อการ
สร้างรูปแบบการจดัการความรู้ต่อการปฏิบัติงาน และประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของเทศบาลในเขต
ปริมณฑล ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความรู้ของการจดัการความรู้ในเทศบาลทุกระดับในเขตปรมิณฑล พบว่า  

1. สภาพปัญหาการจดัการความรูข้องเทศบาลในเขตปรมิณฑลพิจารณาจากแนวปฎิบัติงานท้ัง  
4 ด้านของเทศบาล ได้แก่ การศึกษาความต้องการของประชาชน การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของผู้บริหารเทศบาล การวางแผนโครงการและปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและการจัดสรรงบประมาณ และ
การด าเนินการตามแผนงาน พบวา่ การด าเนินงานตา่งๆ ตามแนวปฏิบัติทั้ง 4 ด้านยังขาดการใช้การจดัการความรู้
อย่างเป็นระบบแบบแผนหรือมีสภาพการจัดการความรู้ที่ยังไมเ่ป็นรปูธรรมและยังไม่มรีูปแบบการจัดการความรู้
ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้คือการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ และการเผยแพร่
และถ่ายโอนความรู้  

2. ปัญหาการจดัการความรู้ของเทศบาลในเขตปริมณฑลจากการสัมภาษณผ์ู้บริหารเทศบาลสรุปได้ดังนี้ 
การไมไ่ด้ใช้รูปแบบการจัดการความรู้ที่เป็นระบบในการจดัการความรู้บุคลากรของเทศบาลขาดความรูค้วามเข้าใจ
ต่อรูปแบบการจัดการความรู้และเทศบาลบางแห่งขาดระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้รูปแบบการ
จัดการความรู้ของเทศบาลในเขตปริมณฑลทีผู่้วิจัยได้สร้างขึ้นไดย้ึดหลักตามแนวปฏิบัติของเทศบาล ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดและกระบวนการจัดการความรู้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3)การจัดเก็บ
ความรู้ และ4) การเผยแพร่และถา่ยโอนความรู้มาใช้กับแนวปฏิบัติงานของเทศบาล 

3. ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของเทศบาลในเขตปริมณฑลทั้ง 3 ด้านของ
พนักงานเทศบาล คือ ด้านความเข้าใจต่อความรู้ในกระบวนการจดัการความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน 



ตามบทบาทหน้าท่ี และด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการความรู้ พบว่า พนักงานเทศบาลประเมินตนเองว่ามี
ความเข้าใจต่อความรู้ในการจดัการความรู้การปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่และความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
ความรู้ช่วงหลังการทดลองมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดารรตัน์ ลี้เสรมิสุขสิริ (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูด้้วยการเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติงานแบบผสมผสาน เพื่อเสรมิสร้างพลวัตการเรียนรู้ส าหรับพนกังานธนาคารพาณิชย์ พบว่าองคป์ระกอบของ
รูปแบบการจดัการความรูด้้วยการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติงานแบบผสมผสานเพื่อ เสริมสร้างพลวัตการเรียนรูส้ าหรับ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) กลุ่มสมาชิกพนักงานธนาคาร 2) ปัญหาในงาน
ธนาคาร 3)วัฒนธรรมองค์กรธนาคาร 4) เทคโนโลยีสาระสนเทศ 5) ผู้เชี่ยวชาญ และ 6) ทีมการจัดการความรู้ 
ขั้นตอนการเรยีนรู้ของรูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างพลวัต
การเรยีนรู้ส าหรับพนักงานธนาคาร พาณิชย์มี 6 ข้ันตอนคือ 1) ขั้นประถมนิเทศและจดัตั้งกลุม่ชุมชนนักปฏิบัติ  
2)ข้ันก าหนดปัญหาในงานแต่ละกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 3) ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานธนาคาร 4) ข้ันการสรา้ง
องค์ความรู้ในงานธนาคาร 5) ขั้นการปฏิบัตจิริงในงานธนาคาร และ 6) ขั้นการวัดและประเมินผลผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมของกลุม่ ซึ่งประกอบดว้ยพฤติกรรมการร่วมมือของกลุ่มพฤติกรรมการสื่อสารของกลุม่ และพฤติกรรม
พันธสัญญาของกลุม่ผลคะแนนการประเมินตนเองด้านพฤติกรรมหลงัการท ากิจกรรมการจดัการความรู้ด้วยการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติแบบผสมผสานสูงกว่าก่อนท ากิจกรรมอย่างมีนยัส าคญั 

วรัชยา ศิริวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย
กรณีศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในปัจจุบัน ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อ
การจัดการความรู้ และผลลัพธ์ที่ได้จากการจดัการความรู้ และปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจดัการความรู้และผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการจัดการ
ความรู้ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมมกีารปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการความรู้ของกรมการพัฒนาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ผลการวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้กระบวนการการจดัการความรู้พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการความรู้มากท่ีสดุคือ ด้านวัฒนธรรมองค์การรองลงมาเป็นด้านเทคโนโลยสีาระสนเทศและการสื่อสาร
ความรู้ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ และด้านภาวะผู้น าตามล าดับ ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
พาหุคูณพบว่า ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลตอ่การจัดการความรูม้ีความสัมพันธ์เชิงพหุคูณกับกระบวนการการจดัการความรู้
อย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05 และจากการทด สอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พบว่า ด้านภาวะผู้น าดา้นวัฒนธรรม
องค์การ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารความรู้ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความรู้ทีร่ะดับนยัส าคัญ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

สุกัญญา หอมหวาน. (2561) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจดัการความรู้ของพนักงานองค์กรธุรกิจผู้
ผสมผสานรวมระบบ กรณีศึกษาบริษัทยู-อินดัสเทรียล เทค จ ากัด เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการความรู้
และองค์ความรู้ที่จ าเป็นการสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของพนักงาน
องค์กรธุรกิจผูผ้สมผสานรวมระบบ ผลการศึกษาพบว่า  

1. สภาพการจดัการความรู้ของพนักงานองค์กรธุรกิจผู้ผสมผสานรวมระบบ จ าแนกตามกระบวนการ
จัดการความรู้ 5 ข้ันตอนได้แก่ 1)การแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานจาก Google web site web 
Pages ต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 2)การสร้าง ความรู้จากประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญการปฏิบัติงาน
ท าให้ความรู้เพิ่มขึ้นจากการต่อยอดความรูเ้ดิมใหเ้ป็นความรู้ใหม่ 3)การจัดเก็บและการเข้าถึงความรู้ไฟล์ต่างๆเก็บไว้
ในระบบคอมพิวเตอร์ 4)การแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงให้ทุกคน
สามารถเข้ามาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5)การเรียนรู้การน าความรู้จากประสบการณ์ในการท างานแก้ไขปัญหา
มาออกแบบวิธีการ/แนะน า/ปรับปรุงในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 



ปัญหาการจัดการความรู้ของพนักงานในองค์กรธุรกิจผู้ผสมผสานรวมระบบ จ าแนกตามกระบวนการการ
จัดการความรู้ 5 ข้ันตอนได้แก่ 1)การแสวงหาความรู้ขาดแหล่ง ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของฐานข้อมูลองค์กรที่เป็น
ศูนย์ข้อมูลกลาง 2)การสร้างความรู้ในองค์กรขาดการจดัอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องท าให้พนักงานไม่สามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ 3)การจดัเก็บและเข้าถึงความรู้ยังไม่มีศูนย์กลางในการจัดการระบบระเบยีบของข้อมูล 4)การ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่มศีูนย์กลางในการบริหารจดัการความรู้ และ5)การเรยีนรู้ขาดการแยกแยะข้อมูล
และการกรองข้อมูลความรู้ต่างๆกอ่นน าไปใช้หรือสรา้งเป็นกลยุทธ์ในการ ด าเนินงานขององค์กร 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นของพนักงานในองค์กรธุรกิจผู้ผสมผสานรวมระบบ จ านวน 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายการตลาด 
คือ ทักษะด้านการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการของตลาด 2) ฝ่ายขาย คือ เทคนิคการขาย 3) ฝา่ยวิศวกรรม 
หรือบริการ คือ ความรู้ดา้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ 4) ฝ่ายไอทีคือทักษะด้านเน็ตเวริ์ค Server และ อินเตอร์เนต็ 

2. สร้างรูปแบบการจัดการความรูข้องพนักงานในองค์กรธุรกิจผูผ้สมผสานรวมระบบตามกระบวนการ
จัดการความรู้ห้าขั้นตอนได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บ และการเข้าถึงความรู้ การแบ่งปัน
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และการเรยีนรู้ ประกอบด้วย ร่างรูปแบบการจัดการความรูผ้่านเว็บไซต์บนเครอืข่าย
อินเตอร์เนต็ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาความรู้สร้างความรู้จัดเก็บแลกเปลี่ยนความรู้และเรยีนรู้โดย
ผู้ใช้งานจะมี user และ password ของแต่ละคนพร้อมคูม่ือการใช้รปูแบบการจัดการความรู ้

3. ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและผู้บริหารทางด้านการบริการและการจดัการความรู้มี
ความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดการความรู้ของพนักงานในองค์กรธุรกิจผู้ผสมผสานรวมระบบด้านโครงสร้างและ
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในเว็บไซต์และด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้และด้านการแบ่งปนัและ
แลกเปลีย่นความรู้และด้านการเรยีนรู้มีความเหมาะสมร้อยละ 100 ด้านการแสวงหาความรูร้้อยละ 96.42 ซึ่ง
รูปแบบการจดัการความรู้ของพนักงานในองค์กรธุรกิจผู้ผสมผสานรวมระบบมคีวามเหมาะสมในระดับมากที่สุดและ
ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของพนักงานในองค์กรธุรกิจผู้
ผสมผสานรวมระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ซึ่งผู้วิจัยเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการจดัการ
ความรู้ของข้าราชการ ศึกษาประสบการณ์การท างานของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรณีศึกษากลุ่ม
โครงการและงบประมาณ กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ในการถอดองค์ความรู้ และศึกษาแนวทางการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคตให้กับหน่วยงาน โดยก าหนดขอบเขตครั้งนี้เฉพาะกลุ่มโครงการและงบประมาณ 
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัย เรื่องการจัดการความรู้ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรณีศึกษากลุ่มโครงการ
และงบประมาณ กองแผนงาน เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

 วิธีการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏิบัติงาน 
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal Interview)  

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 



ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่ข้าราชการในกลุ่มโครงการและงบประมาณ  
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
 2. กลุ่มตัวอยา่ง (Sample) ที่ใช้ในการศกึษาวิจยัครั้งนี้ เป็นการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive samping) 
เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากร (วิโรจน ์ก่อสกุล, 2556, หน้า 30) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informants) จ านวน 4 คน ดังต่อไปนี ้
 2.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (รับผิดชอบงบด าเนินงาน) 1 คน 
 2.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (รับผิดชอบงบรายจ่ายอื่น) 1 คน 
 2.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (รับผดิชอบงบลงทุน) 1 คน 
 2.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (รับผดิชอบงบบุคลากร) 1 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์
เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2556, หน้า 36) และการสมัภาษณ์จะท าการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมลู ผูศ้ึกษาได้ก าหนด
วันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหนา้ ในการสัมภาษณผ์ู้สมัภาษณ์จะใช้การจด
บันทึกและบันทึกเสยีง โดยก่อนสมัภาษณจ์กขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนากอ่นทุกครั้ง 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการจัดการความรู้ โดยเลือกกระบวนการจัดการความรูต้ามแบบของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่ได้ก าหนดไว้ในบทที่ 2 โดยการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ใน
การถอดองค์ความรูต้ามบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบของข้าราชการกลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน กรม
ส่งเสริมการเกษตร ดังนี ้

1.1 กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ในการท างานของข้าราชการฯ ได้แก่ 1) 
การบ่งช้ีความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ 4) การประมวลและกลัน้กรอง
ความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ7) การเรียนรู ้

1.2 การถอดองค์ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของข้าราชการฯ เพื่อค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลเพื่อขยายความรู้ทีไ่ดไ้ปสู่องค์กร และบุคคลทีส่นใจ ตามบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของข้าราชการฯ ได้แก่ งบ
บุคลลากร งบด าเนินงาน งบรายจา่ยอื่น และงบลงทุน   
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 
ซึ่งผู้ศึกษาไดเ้ตรียมประเด็นในการสัมภาษณ์ไวล้่วงหน้าแล้วทีส่อดคลอ้งตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  
 3. การสร้างและการหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้สร้างประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยมี
ขั้นตอนคือ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้ โดยศึกษา
จากเอกสาร ต ารา และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ถอดองค์ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของข้าราชการ 
 3.2 สร้างประเด็นที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครอบคลมุเนื้อหาที่ต้องการศึกษาส่งตรวจสอบใบ
เบื้องต้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณต์่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากผูศ้ึกษาสนใจที่ศึกษาการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการถอด
องค์ความรู้ตามบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบของข้าราชการฯ กลุม่โครงการและงบประมาณ กองแผนงาน กรมส่งเสริม



การเกษตร การเก็บรวบรวมข้อมลูก็จะได้ข้อมลูเชิงคณุภาพ การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยใช้
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู ้รวมถึงจากการศึกษาผลการวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าข้อมูล เพื่อเพื่อศึกษากระบวนการจดัการความรู้ ศึกษาประสบการณ์การท างานของ
ข้าราชการฯ และศึกษาแนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคตให้กับหน่วยงาน รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่าง 
ๆ ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เปน็การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ซึ่งผู้วิจัยจะท าการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิธีวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร (Document Research) และการวิจัยสนาม (Field Research) 

ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : 
กรณีศึกษากลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยการวิจัยเอกสาร (Document 
Research) จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าการ
จัดการความรู้ของข้าราชการฯ นั้น มีแนวทางในการด าเนินงานท่ีเปน็ไปองค์ประกอบท่ีส าคัญของการจัดการความรู้ 
คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ (Knowledge Process) โดยการเช่ือมโยงและบูรณาการเข้าด้วยกัน
อย่างเหมาะสม รวมทั้งกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) อธิบายว่า กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะ
ช่วยให้บุคลากรเข้าใจถึงขั้นตอนท่ีเกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรอืพัฒนาการของความรู้ที่จะเกดิขึน้ภายใน
องค์กร ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การบ่งช้ีความรู้ 2) การสรา้งและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 4) การประมวลและกลั้นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ7) การเรยีนรู ้

ผลการวิจัยสนาม (Field research) 
 การเก็บข้อมูลจากการถอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การท างานตามบทบาทหน้าท่ีของข้าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรณีศึกษากลุม่โครงการและงบประมาณ กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร  
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการกลุม่โครงการและงบประมาณ กองแผนงาน กรมส่งเสรมิการเกษตร 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการบรหิารจัดการงบประมาณของกรมสง่เสริมการเกษตร จ านวน 4 คน โดยแบ่ง
ออกเป็น การด าเนินงานดา้นงบบุคลลากร ด้านงบด าเนินงาน ด้านงบรายจ่ายอื่น และด้านงบลงทุน ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างที่แน่นอน (Structured intervies) คือ การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปดิ 
โดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และผลการวิจัยเป็นการน าเสนอการบรรยายเรียงล าดบัตามข้อ
ค าถามในแบบสัมภาษณ์และการตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังตอ่ไปนี้ 

1. กระบวนการจัดการความรู้ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรณีศึกษากลุ่มโครงการและ
งบประมาณ กองแผนงาน กรมส่งเสรมิการเกษตร ตามแบบส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี ้
 1) การบ่งช้ีความรู ้คือ การศึกษาภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะงานท่ีรบัผิดชอบ โดยการศึกษาจากการอ่าน การฟัง การแลกเปลี่ยนความรู้ การสอนงาน เป็นต้น อาจจะ
การศึกษาความรู้ในรูปแบบตา่งๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิค เช่น ต ารา หนังสอืราชการ กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ฯลฯ ซึ่งลักษณะงานแตล่ะงานอาจจะต้องมีการศึกษาเนื้อหาท่ีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
ภารกิจของงานนั้นๆ  
 2) การสรา้งและแสวงหาความรู ้คือ การค้นควา้ข้อมลูความรูจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น เอกสาร สื่อออนไลน ์
เป็นต้น การสอบถามจากผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า การปรึษาหารือกับหัวหน้างานหรือเพื่อร่วมงาน การพูดคุย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับบุคคลทั้งภายนอกและภายใน การประชุมสมาชิกในกลุม่เป็นประจ า เพื่อจะทราบความ



คืบหน้าในการท างานและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าใหเ้ราได้มคีวามรู้ใหม่ๆ  จากบุคคลรอบตัวเรา ซึ่งเป็นการแส
วหาความรู้ที่รอบด้านสามารถตอบโจทย์การท างานได ้
 3) การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ คือ การจัดการความรู้แบบข้อมูล โดยการจัดเก็บเอกสารราชการต่างๆ 
ให้เป็นระเบยีบเป็นหมวดหมู่ ส่วนข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคได้จดัเก็บไฟล์ต่างๆ ไดส้ร้าง Folder ไว้เป็นหมวดหมู่
เพื่องานต่อการค้นหา ส่วนการจัดการความรูจ้ากประสบการณ์ โดยบันทึกข้ันตอนการกระบวนการ ปญัหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในการท างาน รวมทั้งบันทึกแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งยังไม่มีการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 
 4) การประมวลและกลั้นกรองความรู้ คือ การตรวจสอบความผดิพลาดในการท างานซึ่งกันและกัน 
และตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวบสอบและปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้ปฏบิัติงานแต่ละ
บทบาทหน้าท่ีได้มีการพยายามด าเนินการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เช่น การร่างหนังสือราชการ การจดัท าแบบฟอร์ม
ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียว 
 5) การเข้าถึงความรู ้คือ การใช้เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตเข้ามาจัดการระบบให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได ้
โดยการอัพโหลดข้อมูลขึ้นไว้ใน drive online เช่น google drive, Dropbox, icloud ฯลฯ เพื่อสามารถแชร์ข้อมูล
ให้กับผู้ที่ต้องการใช้ได้อย่างสะดวกได้ทุกที ่โดยจดัข้อมูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ อย่างเช่น ข้อมูลระเบียบหลกัเกณฑส์ าคัญๆ 
ที่ต้องใช้บ่อยๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงขอ้มูลได้ง่ายและสะดวกสบาย 
 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้คือ การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคดิเห็น การปรึกษาหารือ และการ
สอนงาน รวมทั้งการท าบันทึกสรปุรายงานการเข้าร่วมประชุม ร่วมการสัมมนาฝึกอบรมตา่งๆ เสนอผูบ้ังคับบัญชา 
และแจ้งเวียนใหส้มาชิกในกลุ่มอ่าน ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ในการท างานกันอยู่ตลอด 
 7) การเรียนรู้ คือ เรียนรู้จากการสอนงานจากผู้มีประสบการณ์ บุคคลที่อยู่รอบตัวเรา การสังเกตสิ่งต่างๆ 
การท างานท่ียังไม่เคยท ามาก่อน การท างานผิดพลาด และประสบการณ์การท างาน  
ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเรยีนรู้จากงานท่ีท า 

2. ประสบการณ์การท างานของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรณีศึกษากลุม่โครงการและ
งบประมาณ กองแผนงาน กรมส่งเสรมิการเกษตร ในการถอดองค์ความรู้ ดังนี ้
 1) ต้องมีเป้าหมาย มีกระบวนการที่ชัดเจน โดยกาเรียนรู้ วางแผน จดัการก่อนการท างาน ขณะท างาน 
และหลังการท างาน 
 2) มีการจ าแนกประเภทงบประมาณ ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการจดัท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
 3) ไดร้วบรวมข้อมลูจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่จดัท าข้อมูลส่งมาเป็นเอกสาร
หนังสือตามแบบฟอรม์ต่างๆ มาวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อให้เป็นภาพรวมของกรมส่งเสรมิการเกษตร และจัดส่ง
ให้กับส านักงบประมาณพิจารณา โดยการบันทึกลงในระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ 
 4) มีการสอนงาน ส่งต่องานจาก “คนเก่าสู่คนใหม่” กล่าวคือ คนเกา่คือ คนที่ย้าย หรือลาออก ส่วนคนใหม่
คือ คนท่ีเข้ามารับบทบาทหน้าท่ีนี ้
 5) จัดท าข้อมลู/ฐานข้อมลูต่างๆ ลงใน Microsoft Excel 
 6) การตดิต่อประสารงานจากหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร 
 7) ต้องมีการเตรยีมข้อมลูเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ และอัพเดทข้อมูลให้พร้อมใช้อยู่ตลอด เช่น 
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณที่ได้จัดสรรใหห้น่วยงานในพ้ืนท่ี งบประมาณปยี้อนหลัง คาดการณ์งบประมาณ
ล่วงหน้า รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน งบประมาณเหลือจ่าย ฯลฯ  
 8) ด าเนินการวิเคราะห์งบประมาณให้มีความสมเหตสุมผลกับงบประมาณทีเ่สนอขอ เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณมีความคุมค่ามากที่สดุ  
 9) การท างานผดิพลาด และไดม้ีการหาวิธีแก้ไขปญัหาจากการผดิพลาดนั้นไดส้ าเรจ็ไปได้ด้วยดี ซึ่งถือ
ว่าเป็นประสบการณ์ที่ท าให้ได้เรยีนรู้เพื่อครั้งต่อไปจะได้เกดิการผิดพลาดน้อยลง 



3. แนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคตให้กับหน่วยงาน ดังนี ้
 1) การสร้างความรู ้เมื่อสร้างความรู้ให้กับตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามบทบาท
หน้าท่ีที่รับผิดชอบแล้ว ควรต้องสร้างความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อผู้อื่นได้น าความรูไ้ปใช้ในการด าเนินงานในลักษณะ
เดียวกัน เช่น การจัดท าสรุปขั้นตอนการกระบวนการท างานในรูปแบบ Gantt Chart, Flowchart ฯลฯ เพื่อให้เห็น
ถึงช่วงเวลาไหนควรจะด าเนินการอะไรบ้าง  
 2) การจัดเก็บให้เป็นระบบ ควรจดัท าฐานข้อมูลความรู้ในรูปแบบเวบ็ไซต์ หรือ Database ท าให้ผู้ใช้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดการเก็บข้อมลูที่ซ้ าซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจาก
ฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมลูเดียว และการป้องกันและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย (security) ของข้อมูลด้วย 
 3) การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ควรน าเทคโนโลยีการสื่อสารสมยัใหม่มาใช้ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
กระจายความรู้ เช่น Line Application โดยการสร้างกลุ่มในการสนทนา ประสานงาน แลกเปลีย่นเรยีนรู้ต่างๆ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส าหรบัการแบ่งปันความรู้ประเภทท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคลนั้น ข้ึนอยู่กับความต้องการและ
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งในอนาคตควรต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคปัจจบุัน 
 4) การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ ควรด าเนินการโดยการท าความรู้จากฐานข้อมูลความรู้ที่มีในตัวบุคคล 
หรือท่ีมีอยู่ในรูปแบบตา่งๆ ออกมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่งการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้นั้น ไม่สามารถควบคมุการประยุกต์ของแต่ละบุคคลได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวของแต่ละบคุคล 
เพราะฉะนั้น ควรมีการพัฒนาที่ตวับุคคลให้สามารถน าความรู้ที่มไีปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวมปีระเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดการความรู้ของข้าราชการฯ ได้มีการด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้
แบบส านักงาน ก.พ.ร. ได้แก่  

การบ่งช้ีความรู ้เป็นการศึกษาภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับลักษณะ
งานท่ีรับผิดชอบ โดยการศึกษาจากการอ่าน การฟัง การแลกเปลี่ยนความรู้ การสอนงาน เป็นต้น อาจจะเป็น
การศึกษาความรู้ในรูปแบบตา่งๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิค เช่น ต ารา หนังสอืราชการ กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ฯลฯ ซึ่งลักษณะงานแตล่ะงานอาจจะต้องมีการศึกษาเนื้อหาท่ีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
ภารกิจของงานนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของMichael Polanyi & Ikujiro Nonaka (อ้างถึงในบุญดี บุญญากิจ
และคณะ, 2549, หน้า16) ได้จ าแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแตล่ะบคุคล เกิดจากประสบการณ์ การเรยีนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ส่วนความรู้ที่ชัดแจ้ง
หรือความรู้ที่ปรากฏ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คูม่ือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ   

การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการค้นคว้าข้อมูลความรูจ้ากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสาร สื่อออนไลน์ 
เป็นต้น การสอบถามจากผู้รู้หรือผูท้ี่มีประสบการณ์มากกว่า การปรษึาหารือกับหัวหน้างานหรือเพื่อร่วมงาน การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลทั้งภายนอกและภายใน การประชุมสมาชิกในกลุ่มเป็นประจ า เพื่อจะทราบ
ความคืบหน้าในการท างานและไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็นท าให้เราได้มีความรู้ใหม่ๆ จากบุคคลรอบตัวเรา ซึ่งเป็น
การแสวหาความรู้ทีร่อบด้านสามารถตอบโจทย์การท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาล วงษ์ประเสริฐ 
(2548, หน้า 17) ความรู้ คือ กรอบของการประสมประสานระหว่างสถานการณ์ คา่นิยมความรู้ในบรบิท และความ
แจง้อยา่งชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปความรู้จะอยู่ใกล้ชิดกับกิจกรรมมากกว่าข้อมูลและสารสนเทศ (ความรู้มอียูท่ั่วไปทุกหน
ทุกแหง่) สามารถด ารงอยู่ได้ทุกสถานท่ีในเวลาเดยีวกันและความรูไ้มส่ามารถเปลีย่นมือกันได้ ดังนั้นใน
สังคมสารสนเทศเมื่อเราพูดถึงสินทรัพย์และสินค้าที่เป็นนามธรรมนัน้ ข้อมูล ขา่วสารสารสนเทศหรือความรู้ไม่มีการ
สูญสลายและสามารถรไีซเคลิ ได้บ่อยเทา่ที่ตอ้งการ 



  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ มีการจัดการความรู้แบบข้อมลู โดยการจัดเก็บเอกสารราชการต่างๆ ให้เปน็
ระเบียบเป็นหมวดหมู่ ส่วนข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคได้จดัเก็บไฟล์ต่างๆ ได้สร้าง Folder ไว้เป็นหมวดหมูเ่พื่อ
งานต่อการค้นหา ส่วนการจัดการความรู้จากประสบการณ์ โดยบันทึกขั้นตอนการกระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ในการท างาน รวมทั้งบันทึกแนวทางและวิธีการแก้ไขปญัหาตา่งๆ ไว้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
Skyrme (2003, หน้า 3) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ ซึง่ประกอบด้วย 
กระบวนการสร้าง การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่และการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์โดยเน้นการดึงความรู้ที่
ฝังอยู่ในตัวคนออกมาเป็นความรู้ขององค์การ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนแบ่งปันและการใช้ความรู้ของคนในองค์การ 
 การประมวลและกลั้นกรองความรู ้มีการตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานซึ่งกันและกัน และ
ตรวจสอบกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีการตรวบสอบและปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
บทบาทหน้าท่ีได้มีการพยายามด าเนินการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เช่น การร่างหนังสือราชการ การจดัท าแบบฟอร์ม
ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิจารณ พานิช (2548, หน้า 17) กล่าวว่า ความหมายการ
จัดการความรู้วาเปนกระบวนการรวมกันของผปูฏิบัติงานในองคการหรือหน่วยงานย่อยขององคกรเพื่อสรางและใช
ความรใูนการท างานใหเกิดผลสมัฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิมโดยมเีปาหมายพฒันางานและคน 
 การเข้าถึงความรู ้ได้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เนต็เข้ามาจัดการระบบใหส้ามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยการอัพ
โหลดข้อมูลขึ้นไว้ใน drive online เช่น google drive, Dropbox, icloud ฯลฯ เพ่ือสามารถแชร์ข้อมูลให้กับผู้ที่
ต้องการใช้ได้อย่างสะดวกได้ทุกท่ี โดยจดัข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ อย่างเช่น ข้อมูลระเบยีบหลักเกณฑส์ าคัญๆ ท่ีต้อง
ใช้บ่อยๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกสบาย ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของปณิตา พนภัย (2544, หน้า 
24) กล่าวว่า ความหมายของการจัดการความรวูาหมายถึงกระบวนการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลผล 
สารสนเทศความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพือ่สรางความรหูรือนวตักรรมและจดัเก็บใน
ลักษณะของแหลงขอมลูที่สามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางต่างๆ ที่องคการจัดเตรียมไวเพื่อน าความรทูี่มีอยูไปประ
ยุกตในการปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปนและถา่ยโอนความรแูละในที่สุดความรทูี่มีอยกู็จะแพรกระจายและ
ไหลเวียนทั่วทั้งองค์การอย่างสมดลุเพื่อเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลติและองคการ 
 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการสอน
งาน รวมทั้งการท าบันทึกสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม ร่วมการสมัมนาฝึกอบรมต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา และ
แจ้งเวียนให้สมาชิกในกลุม่อ่าน และการเรียนรู้จากการสอนงานจากผู้มีประสบการณ์ บุคคลที่อยูร่อบตัวเรา การ
สังเกตสิ่งต่างๆ การท างานท่ียังไม่เคยท ามาก่อน  การท างานผิดพลาด  และประสบการณ์การท างาน ซึ่งการเรียนรู้
ต่างๆ เหล่านี้ ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเรยีนรู้จากงานท่ีท า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2552, หน้า 5) อธิบายว่า การจัดการความรู้ในองค์การ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องคก์ารมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการจดัการความรู้ของข้าราชการฯ โดยปกติแลว้การท างานตามบทบาทหน้าท่ีที่
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลจะมีกระบวนการจัดการความรู้อยู่แล้ว เมื่อได้น ากระบวนการจัดการความรู้ตามแบบ 
ส านักงาน กพร. มาเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ในการท างาน ก็จะท าให้มองเห็นกระบวนการจดัการความรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น หากจะพัฒนาการท างานตามบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรจะต้องมีการน าแนวทางกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นหลักในการด าเนินงาน
เพื่อท าให้การด าเนินงานเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งแนวทางกระบวนการจัดการความรู้นั้น จะต้องมีการประยุกต์ให้เข้ากับ
ยุคสมยัได ้

2. ประสบการณ์การท างานของข้าราชการฯ โดยการถอดองค์ความรู้ มีประเด็นมาอภิปรายดังนี ้
    เป้าหมาย/การวางแผนในการท างาน มีกระบวนการที่ชัดเจน โดยการเรียนรู้ วางแผน จดัการก่อนการ

ท างาน ขณะท างาน และหลังการท างาน เพราะจะให้เรารู้ว่างานอะไรที่ส าคัญและเร่งด่วนควรจะด าเนินการก่อน 



และท าให้รู้ว่าในแตล่ะวันเราจะต้องท าอะไรก่อนและหลัง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของประพนธ์ ผาสุขยืด (2548, 
หน้า 21-26) กล่าวว่า การจัดการความรู้เหมือนกับเป็นปลาทู ตัวหนึ่งปลาทูตัวน้ีมี 3 ส่วน คือ ส่วนหวั ส่วนตัว และ
สว่นหาง สว่นหัวปลาเป็นส่วนท่ีเรยีกว่า “KV” ซึ่งเป็นตัวยอ่ของ Knowledge vision หมายถึงส่วนท่ีเป็นวิสัยทัศน์ 
หรือเป็นทิศทางของการจัดการความรู้ คือก่อนที่จะเริ่มท า KM จะตอ้งตอบให้ได้ก่อนวา่ “เราก าลังจะมุ่งหนา้ไปทาง
ไหน” หรือ “เราท า KM ไปเพื่ออะไร” หลายหน่วยงานท า KM ไปเพียงเพื่อต้องการใหไ้ด้ช่ือว่าได้ท า KM แล้ว ซึ่ง
เป็นการเริ่มต้นท่ีผิด เพราะตามจรงิแล้ว KM ไม่ใช่ตัวเป้าหมาย KM เป็นแคต่ัวกระบวนการที่ท าให้งานบรรลผุล
สัมฤทธ์ิไดต้ามที่ต้องการโดยการใช้ความรู้เป็นฐานอาศัยความรูเ้ป็นปัจจัยท าให้งานเสร็จ 

 การเรยีนรู้ในการท างาน ได้ศึกษาภารกิจของงานท่ีท าให้ท่องแท้ และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
เช่น ประเภทงบประมาณ ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป ีเป็น
ต้น และจากการสอนงาน ส่งต่องานจาก “คนเก่าสู่คนใหม่” กล่าวคอื คนเก่าคือ คนท่ีย้าย หรือลาออก ส่วนคนใหม่
คือ คนท่ีเข้ามารับบทบาทหน้าท่ีนี ้รวมทั้งได้เรียนรูจ้ากการท างานผดิพลาด และได้มีการหาวิธีแก้ไขปญัหาจากการ
ผิดพลาดนั้นได้ส าเร็จไปได้ด้วยดี ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ท าให้ได้เรยีนรู้เพื่อครั้งต่อไปจะไดเ้กิดการผิดพลาดน้อยลง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิจารณ์ พานิช (2548, หน้า 163) กล่าวว่า การถอดองค์ความรู้ช่วยให้เกดิการเรียนรู้
จากความส าเร็จหรือความผิดพลาดจากการท างาน หมายความว่า ช่วยให้สกัดบทเรียนออกมาได้ว่า เพราะอะไรหรือ
เพราะเราท าอย่างไรจึงท างานส าเร็จ หรือมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีเกี่ยวขอ้งกับความส าเร็จ ผู้ที่จะน าไปปฏบิัติในแนว
เดียวกัน สามารถหยิบเอาบทเรียนหรือความรู้นีไ้ปใช้ เพื่อให้ปฏิบัติงานไดส้ าเรจ็เช่นกัน รวมทั้งอาจน าไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ขณะเดียวกันหากเกดิความผิดพลาดหรอืไม่บรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้ซึ่งจะช่วยให้
ทราบว่ามีความผิดพลาดตรงจุดใด ผิดพลาดเพราะอะไรและควรปรบัปรุงอย่างไร และยังช่วยให้ไมเ่กดิความ
ผิดพลาดซ้าซากและต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งหรือกว้างขวางยิ่งข้ึน 

 ความละเอียดรอบคอบในการท างาน เมื่อไดร้วบรวมข้อมลูจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่
จัดท าข้อมูลส่งมาเป็นเอกสารหนังสือตามแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งจดัท าข้อมูล/ฐานข้อมูลต่างๆ ลงใน Microsoft 
Excel เพื่อมาวิเคราะห์ ประเมินผล และตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และ
จัดส่งให้กับส านักงบประมาณพิจารณางบประมาณโดยการบันทึกลงในระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่างมาก จึงจะท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมา  ประสิทธิวงษ์ (2557, หน้า 15) กล่าวว่า การจดัการความรู้มีประโยชน์ในการเพิ่ม
ศักยภาพและปรับปรุงผลผลิต เพือ่พัฒนาคุณภาพขององค์การให้ดยีิ่งข้ึน เป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เป็น
การประหยัดเวลาในการต่อยอดความรู้ มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถน าความรู้ที่มีอยู่แล้ว
มาใช้ได้เลย มีแหล่งความรู้ทีเ่ชื่อถือได้ และเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานให้มีวินัยในตนเองมากขึ้น และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพรรณ อุ่นอบ (2552, หน้า 42) กล่าวว่า การถอดองค์ความรู้ คือ วิธีการจัดการ
ความรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็นระบบ เพือ่สกัดความรู้ฝังลึกในตัวคนและองค์ความรู้
ออกมาเป็นบทเรียนท่ีสามารถน าไปสรุปและสังเคราะห์เป็นชุดความรู้หรือคู่มือ หรือสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยผลทีไ่ด้
นั้นนอกจากสื่อหรือชุดความรู้แล้ว สิ่งท่ีส าคัญทีสุ่ดคือ ผูร้่วมกระบวนการจะต้องเกดิการเรียนรู้ร่วมกัน น าไปสู่การ
ปรับวิธีคิดและวิธีการท างานท่ีสร้างสรรค์และมคีุณภาพยิ่งข้ึน 

 ความพร้อมและต้องมีการเตรียมขอ้มูลเกี่ยวกับงานดา้นงบประมาณ และอัพเดทข้อมลูให้พร้อมใช้อยู่ตลอด 
เช่น งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณที่ได้จัดสรรให้หน่วยงานในพ้ืนท่ี งบประมาณปีย้อนหลัง คาดการณ์
งบประมาณล่วงหน้า รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน งบประมาณเหลือจา่ย ฯลฯ เพื่อความ
โปร่งใสและชัดเจนในข้อมลู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติกานต์ เพชรทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การน า
กระบวนการจดัความรู้มาใช้ในการก าหนดแนวทางในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนอง
จิก จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีการตั้งเป้าหมายในการท างานปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน มี
ความรับผิดชอบ ยึดระเบียบ กฎหมายเป็นหลักในการท างานต้องมีคณุธรรมในการท างาน ปฏิบตัิงานดว้ยความ



ซื่อสัตยส์ุจรติ และโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สรา้งมนุษยสมัพันธ์ในการท างาน 
ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อร่วมงาน วางตัวให้เป็นกลาง และรับฟังความคดิเห็นของคนอ่ืน รู้จักบริหารเวลา แยกแยะ
ความส าคญัและความเร่งด่วนของงาน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานหรอืผู้ที่มีความรู้ 
ใช้คนให้ถูกกับงานและตามความสามารถ สร้างการท างานเป็นทีมใหเ้ข้มแข็ง มีความรักใคร่ในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจ
ในการท างานอย่างจริงจังจริงใจ และมีการจัดสถานท่ีให้เอื้อต่อการท างานหรือสภาพแวดล้อมใหโ้ปร่ง สะดวก และ
สบาย เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
 3. แนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคตให้กับหน่วยงาน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ 
มีประเด็นมาอภิปราย ดังนี้ 
   การสร้างความรู ้เมื่อสร้างความรู้ให้กับตนเองเพื่อเตรียมความพรอ้มในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี
ที่รับผิดชอบแล้ว ควรต้องสรา้งความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อผู้อื่นได้น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงานในลักษณะเดียวกัน 
เช่น การจัดท าสรุปขั้นตอนการกระบวนการท างานในรูปแบบ Gantt Chart, Flowchart ฯลฯ เพื่อให้เห็นถึง
ช่วงเวลาไหนควรจะด าเนินการอะไรบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปณิตา พนภัย (2544, หน้า 24) กล่าวว่า 
ความหมายของการจัดการความรวูาหมายถึงกระบวนการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลผล สารสนเทศ
ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพื่อสรางความรหูรือนวตักรรมและจัดเก็บในลกัษณะของ
แหลงขอมูลที่สามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางต่างๆ ท่ีองคการจัดเตรียมไวเพื่อน าความรทูี่มีอยูไปประยุกตในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปนและถ่ายโอนความรแูละในที่สดุความรทูี่มีอยูก็จะแพรกระจายและไหลเวียนทั่ว
ทั้งองค์การอย่างสมดุลเพ่ือเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลติและองคการ 
  การจัดเก็บให้เป็นระบบ ควรจัดท าฐานข้อมูลความรู้ในรูปแบบเว็บไซต์ หรือ Database ท าให้ผู้ใช้เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดการเก็บข้อมลูที่ซ้ าซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูล
มีเพียงฐานข้อมูลเดียว และการปอ้งกันและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกีย่วข้องเท่านั้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดความปลอดภัย (security) ของข้อมูลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Skyrme (2003, หน้า 3) กล่าวว่า 
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการสร้าง การรวบรวม 
การจัดระบบ การเผยแพร่และการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์โดยเนน้การดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนออกมาเป็น
ความรู้ขององค์การ โดยผ่านการแลกเปลีย่นแบ่งปันและการใช้ความรู้ของคนในองค์การ  
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ควรน าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระจาย
ความรู้ เช่น Line Application โดยการสร้างกลุม่ในการสนทนา ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูต้่างๆ ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ส าหรับการแบ่งปันความรู้ประเภททีฝ่ังอยู่ในตัวบุคคลนั้น ข้ึนอยู่กับความต้องการและวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งในอนาคตควรต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยคุปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา หอมหวาน. 
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ของพนักงานองค์กรธุรกิจผูผ้สมผสานรวมระบบ กรณศีึกษาบริษัทยู-
อินดัสเทรยีล เทค จ ากดั เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการจดัการความรู้และองค์ความรู้ที่จ าเป็นการสร้างรูปแบบ
การจัดการความรู้ การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของพนักงานองค์กรธุรกิจผูผ้สมผสานรวมระบบ ผล
การศึกษาพบว่า การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของพนักงานในองค์กรธุรกิจผูผ้สมผสานรวมระบบตาม
กระบวนการจดัการความรู้หา้ขั้นตอนได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บ และการเข้าถึงความรู้ 
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการเรียนรู้ ประกอบด้วย ร่างรูปแบบการจดัการความรูผ้่านเว็บไซต์บน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาความรู้สร้างความรู้จดัเก็บแลกเปลี่ยนความรู้และเรยีนรู้
โดยผู้ใช้งานจะมี user และ passwordของแต่ละคนพร้อมคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ 
4. การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ ควรด าเนินการโดยการท าความรู้จากฐานข้อมูลความรู้ที่มีในตัวบุคคล หรือท่ีมีอยู่ใน
รูปแบบต่างๆ ออกมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่งการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้นั้น ไม่
สามารถควบคุมการประยุกต์ของแต่ละบคุคลได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้น ควรมี
การพัฒนาท่ีตัวบุคคลใหส้ามารถน าความรู้ที่มไีปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Davenport and Prusak (1998, อางอิงในพรธิดา วิเชียรปญญา ,2547 หน้า 20) กล่าววา่ความรู หมายถึง สวน



ผสมของกรอบประสบการณ คุณคา สารสนเทศ ที่เปนสภาพแวดลอมและกรอบการท างานส าหรับการประเมิน และ
รวมกันของประสบการณและสารสนเทศใหม่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hideo Yamazaki (ส านักงาน 
ก.พ.ร.และสถาบันเพิม่ผลผลิตแหงชาติ,2548 หน้า 8) กล่าวว่า ความรู เปน สารสนเทศท่ีผานกระบวนการคิด
เปรียบเทยีบ เช่ือมโยงกับความรอูื่น จนเกิดเป็นความเขา้ใจและน าไปใชประโยชนในการสรุปและตดัสนิใจในสถาน
การณตางๆ โดยไมจ ากัดช่วงเวลา และศิรินทิพย์ ธติิพงศ์วณิช (2552, หน้า 14) ความรู้ หมายถึง ผลรวมที่เกิดจาก
ความรู้และความเข้าใจในสิ่งท่ีเรยีนรู้ ซึ่งมาจากประสบการณ์ คา่นิยม ความเชื่อ กระบวนการ หรือข้อมูลสารสนเทศ 
สามารถสรา้งคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองและ องค์การได ้
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโ้ดยส่งเสริมให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาความรู้ เพื่อเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

2. ควรมีการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ระดมความคิดเห็น เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ส่งผลใหส้ามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรจัดการฝึกอบรมบคุคลากรในการพัฒนาศักยภาพในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบต้ิงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบ  
 4. ควรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบัตงิานในความรับผดิชอบตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล เพื่อเป็นฐานความรู้
ในการปฏิบัติงานแก่คนรุ่นต่อไป 
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