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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1)เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3)เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธการวิจัยเอกสารและการวิจัย
สนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน 
ผลการศึกษาพบว่า1) การจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นการจัดการความรูใ้นรูปแบบของแผนยทุธศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2561-2565 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี โดยมุ่นเน้นการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารแล้วจัดท า
เป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรเน้นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนในประเด็นปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยการถอดองค์ความรู้จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนเป็นการจัดการความรู้เฉพาะรายบุคคล
หรือกลุ่มงานแต่ยังไม่เป็นระบบทีชั่ดเจนเป็นรูปธรรมเหมือนในอดีตจึงเริ่มวางแผนให้มีการเรียนรู้ตามทฤษฎี70:20:10 โดยเริ่ม
ปลูกฝังค่านิยมในการจัดการความรู้มุ่งเน้นการลงมือท าเพื่อให้เกิดประสบการณ์การท างานจริงโดยใช้พี่เลี้ยงหรือโค้ชคอยให้
ค าปรึกษาแนะน าติดตามและประเมินผล มีการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ 
e-learning มีเว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ของแต่ละกอง มีศูนย์การเรียนรู้ (KM) ตั้งอยู่ ณ บริเวณ ชั้น 5 ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งรวมข้อมูลเพื่อการสืบค้น2)ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้แก่ (1) ปัญหาด้าน Leaders หรือผู้น า พบว่า ปัจจุบัน
ผู้น าไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้เนื่องจากปัจจุบันการจัดการความรู้ไม่ใช่ตัวช้ีวัดประจ าปีเช่นในอดีต ผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร (2) ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า มีภาระงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
จ านวนมากไม่สามารถแบ่งเวลาเข้ารว่มกิจกรรมหรอืเข้าร่วมไดแ้ต่ไมต่่อเนื่อง ส่งผลใหม้ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น้อยตามไปด้วย (3) ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่า ขาดงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ (4) ปัญหาด้านค่านิยมและวัฒนธรรม พบว่า มีทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้และการแบ่งปัน
ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ผู้มีความรู้บางคนหวงองค์ความรู้ไม่ต้องการถ่ายทอด เนื่องจากกลัวว่าผู้รับความรู้จะเก่งกว่าตน มีความ
แตกต่างทางความคิด (GEN)และ (5) ปัญหาด้านเทคโนโลยี พบว่า วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือใช้งานได้แต่
ไม่มีประสิทธิภาพไม่เอื้อต่อการจัดการความรู้มีปัญหาเรื่องการเข้าระบบสารสนเทศระบบอินเตอร์เน็ตที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ3)แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้แก่(1)ควรสร้างค่านิยมให้เกิดวัฒนธรรมองค์การแห่งการ
เรียนรู้ โดยปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ ควรก าหนดให้การจัดการ
ความรู้เป็น Best Service ของหน่วยงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและมชัีดเจนและเป็นรูปธรรม(2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ควรมีการวางแผนการบูรณาการการจัดการความรู้ร่วมกัน ควรปรับหน้าท่ีความรับผิดชอบให้มีความสมดุลอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับภารกิจ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา (3) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนของรางวัลเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม(4) ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยมและวัฒนธรรม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นโดยปราศจากอคติและควรหาแนวทางลดความแตกต่างทางด้านความคิด(GEN) (5) ควร
ส่งเสริมให้มบีรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่เข้าถึงง่ายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ควรส่งเสริม
บทบาทของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ Social Media ควรน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์มาบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อให้การจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ค าส าคัญ : การจัดการความรู้, องค์การแห่งการเรียนรู้, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
บทน า 
 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมขององค์การอยู่ ในยุคที่ เรียกว่า โลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีสภาวะทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุนแรงและต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม และ
ส่งผลต่อการบริหารองค์การในหลายมิติ (วิโรจน์  ก่อสกุล , 2561ค, หน้า 117) จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้องค์การ
ในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาผู้บริหาร
องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมุ่งแสวงหาเทคนิคในการบริหารมาปรับใช้กับองค์การเพื่อความอยู่รอดและพัฒนาองค์การไปสู่
ความเป็นเลิศ (วรัชยา  ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 78) ซึ่งองค์ประกอบส าคัญในการบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการด าเนินงานขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องน าศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 3) 
อย่างไรก็ตามเทคนิคทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การจัดการความรู้ในองค์การ โดย
จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ค่านิยม บริบท สิ่งแวดล้อมและสมรรถนะหลักขององค์การ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2546 
เป็นต้นมาองค์การภาครัฐได้ก าหนดนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การโดยปรับให้มีทิศทางไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” 
ซึ่งอาศัย Model SECI เป็นกรอบในการด าเนินการ และเป็นที่น่ายินดีว่า การจัดการความรู้ในองค์การตามวิธีนี้ได้รับการ
ยอมรับอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาต่อยอด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริมตามความเหมาะสม (ประสิทธิชัย  
พิบูลย์รัตน์, ม.ป.ป., หน้า 117) 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร มีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ขององค์กร และ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตามวิสัยทัศน์ “มหานครแห่งเอเชีย” ให้ส าเร็จ ประกอบกับลักษณะ
การปฏิบัติงานของส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งสภาพก าลังคนด้านการสูญเสียอัตราก าลังจากการ
เกษียณอายุราชการของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลา 10 ปี พบว่า มีการสูญเสีย
ก าลังคนในอัตราส่วนร้อยละ 23 ของอัตราก าลังทั้งส านักงาน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร , 
ม.ป.ป.) ทั้งนี ้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กรมาตั้งแต่ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2554-2558เนื่องจากถูกก าหนดให้เป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดประจ าปี โดยได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนความรู้ด้านหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ ตลอดจนมีการก าหนดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กรเพื่อให้มีการจัดการความรู้เป็น
ประจ า แต่ในปัจจุบัน พบว่า การจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่เป็นระบบ ขาด
ความต่อเนื่องและไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ส่งผลให้องค์ความรู้ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่
เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามอัตราก าลังที่สูญเสียไป ซึ่งบุคลากรดังกล่าวล้วน
แล้วแต่เป็นผู้ที่ทรงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จึงส่งผลให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้จากภายนอก
องค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในอนาคตอันใกล้  

ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึง
ปัญหาและความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการความรู้ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ให้สามารถพัฒนาไปเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้และมีสมรรถนะสูง ตลอดจนเพื่อการด าเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 

 
 



 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ  

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ 

2. การวจิัยสนาม (Field research)โดยผู้วิจัยลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชาการ (Population)ได้แก่ ข้าราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 56 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ก่อสกุล, 2561ข, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของข้าราชการในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือระดับช านาญการ หรือระดับช านาญการพิเศษ โดย
จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

2.1 เป็นข้าราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน 2 ปีจ านวน 3 คน 
2.2 เป็นข้าราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 5 ปีข้ึนไปจ านวน 7คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interviewor Formalinterview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นนอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการ
สัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสาร ซึ่ง

เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิงได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 



 

 

1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที ่ส่วนราชการจัดท าขึ ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
ระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดย
ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ซึ่งจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัย
จะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์

ข้อมูลในแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัยแยกเป็น
ประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ศึกษาการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร 
: กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของ
กรุงเทพมหานคร :กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครสามารถอภิปรายผลโดยเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้  

จากการสัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1. การจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

ได้แก่  
1) เป็นการจัดการความรู้ในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2561-2565 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ก. 
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครประจ าปีฯลฯ โดยมุ่นเน้นการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารแล้ว
จัดท าเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่สามารถ ใช้เป็นต้นแบบ
และอ้างอิงได้  

2) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการจัดการความรู้ภายในกลุ่มงานที่มุ่งเน้นที่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนในประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยมีการนัดประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้บังคับบุญชา เพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ท่ีมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
โดยการถอดองค์ความรู้จากคนหนึ่งไปสู่อีกคน ซึ่งยังเป็นลักษณะของการจัดการความรู้เฉพาะรายบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มงาน 
แต่การจัดเก็บองค์ความรู้ไม่เป็นระบบ ท าให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่มีการจัดการความรู้อย่าง
จริงจังที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเหมือนเช่นในอดีต  

3) มีการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎี 70:20:10 คือ การมองภาพรวม
ของการเรียนรู้และพัฒนา เทียบกระบวนการทั้งหมดนับเป็น 100% (ใน 70% นั้นเป็นกระบวนการลงมือท าเพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ท างานจริง ท าให้เห็นผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างชัดเจน และจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะที่ 
20% คือ กระบวนการพี่เลี้ยงหรือโค้ช เพื่อการแนะน าแนวทางในการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และช่วย
ติดตามดูแลความคืบหน้าของโครงการ/แผนงานที่ได้รับมอบหมายได้ ส่วน 10% คือ การเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูน



 

 

ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่ควรมีในการท างาน)โดยเริ่มมีการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงานโดยเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการลงมือท าเพื่อให้เกิดประสบการณ์การท างานจริง ซึ่งจะช่วยให้เห็นผลลัพธ์
ของการพัฒนาอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้ข้าราชการในหน่วยงานพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ ในรูปแบบ e-learning 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

4) มีการจัดท าเว็บไซต์เพื่อการจดัการความรู้ของแต่ละกองภายในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยได้เพิ่มเนื้อหา
ในส่วนของหมวดหมู่คลังความรู้ ได้แก่ องค์การแห่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเรียนรู้ด้าน HR ฯลฯ อีกท้ัง
ยังมีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการสืบคน้ของมติ ก.ก. กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมานคร 

5) มีศูนย์การเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (KM) ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณ ช้ัน 5 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ หรือเป็นฐานข้อมูลส าหรับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าไปค้นคว้า หรือสืบค้นข้อมูลได้ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

1) ปัญหาด้าน Leaders หรือผู้น า เนื่องจากผู้น าหรือผู้บริหารในทุกระดับถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสั่งการ 
ซึ่งควรมีการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันผู้บริหารยังไม่ค่อยให้ความส าคัญ
กับการจัดการความรู้ หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร ซึ่งปัจจุบันการจัดการความรู้
ยังคงกระจุกตัวอยู่แค่เพียงภายในกองยังไม่ปรากฏชัดเจนในระดับส านัก หรือระดับองค์การ เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่
มองว่าในปัจจุบันการจัดการความรู้ไม่ใช่ตัวช้ีวัดประจ าปเีช่นในอดีต ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร 
แต่กลับหันไปให้ความส าคัญกับการด าเนินการที่จะท าให้ตัวช้ีวัดประจ าปีอื่นบรรลุเป้าหมายตามที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้
ในแต่ละปี หรือมุ่งเน้นการด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทน 

2) ปัญหาด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีภาระงานหรือหน้าที่
ความรับผิดชอบจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถแบ่งเวลามาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจดัการความรู้ได้ หรือเข้าร่วมได้แค่บางครัง้
ไม่ต่อเนื่อง จึงท าให้บุคลากรขาดความสนใจและให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อยตามไปด้วย 

3) ปัญหาด้านงบประมาณ คือ ขาดงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ท าให้การจัดกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ไม่ได้รับความสนใจจากบุคลากรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ตลอดจน
บุคลากรอื่นที่สนใจขาดขวัญก าลังใจในการด าเนินการเนื่องจากไม่สามารถหางบประมาณมาช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมดังกล่าวมี
ความน่าสนใจจนสามารถกระตุ้นให้บุคลากรอยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ได้ 

4) ปัญหาด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการใฝ่เรียนรู้ของบุคลากรภายในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงทัศนคติในเรื่องการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ ซึ่งผู้ที่มคีวามรู้บางคนยังคงหวงองค์ความรู้ไม่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ตนมีอยู่ออกมาให้กับผู้อื่นท้ังหมด เนื่องจากมีความเช่ือที่ไม่ถูกต้องว่า “เมื่อเราสอนเขาจนเขารู้ทุกเรื่องเขาจะเก่งกว่าเรา
และไม่สนใจเรา จึงมองว่าอาจท าให้คนที่ให้หรือถ่ายทอดความรู้หมดคุณค่าไป” ส่วนผู้รับความรู้ก็ยังไม่พร้อมที่จะรับความรู้
นั้น เนื่องจากยังมีอคติและยังมีความแตกต่างทางความคิด (GEN)ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีผ่อนคลายและน ามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

5) ปัญหาด้านเทคโนโลยี เนื่องจากเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
หรือใช้งานได้แต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บข้อมูล ตลอดจน
มีปัญหาเรื่องการเข้าระบบสารสนเทศและการเข้าถึงระบบอินทราเน็ตและระบบอินเตอร์เน็ตที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3. แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 



 

 

1) ควรมีการปรับแนวคิดและทัศนคติที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้น าหรือผู้บริหาร เพื่อสร้างค่านิยมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน ควรปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ สิ่งที่ส าคัญอีกประเด็น Leaders หรือผู้น าถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการสั่งการ การก าหนดนโยบาย โดยอาจก าหนดให้การจัดการความรู้เป็น Best Service ของหน่วยงาน เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือและท าให้เกิดการจัดการความรู้ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรมีการวางแผนการบูรณาการ
การจัดการความรู้ร่วมกัน ควรปรับหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความสมดุลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องภารกิจ สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยการน าตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอันจะท าให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ควรมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้
มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้การจัดกิจกรรมมี
ความต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
ของรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดความน่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้บุคลากร
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

4) ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีค่านิยมและวัฒนธรรม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดและการแบ่งปันองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
โดยปราศจากอคติและควรหาวิธีที่จะช่วยลดความแตกต่างทางด้านความคิด(GEN) ตลอดจนควรมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินการการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ อันจะน ามาซึ่งการจัดการความรู้ที่สัมผัสได้และเป็นรูปธรรม 

5) ควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เข้าถึงง่าย
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ Social Media 
มาใช้ในการแบ่งปันข้อมูลหรือใช้ในการจัดการความรู้ การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์มาบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อให้การจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้เช่น Facebook Linkedin Weblog YouTube 
เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
การจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน พบว่า มีการจัดการความรู้

ในรูปแบบของคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ก. ฯลฯ โดยมุ่นเน้น
การรวบรวม จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารแล้วจัดท าเป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการจัดการความรู้ภายในกลุ่มงานทีเ่น้นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน ในประเด็นปัญหาส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ โดยมกีารจัดประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ของผู้บังคับบุญชา หรือเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และความเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยการถอดองค์ความรู้จากคนหนึ่งไปสู่อีกคน ซึ่งยังเป็นลักษณะของการจัดการ
ความรู้เฉพาะรายบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเน้นที่ตัวคนเป็นส าคัญ แต่การจัดเก็บ
องค์ความรู้ยังไม่เป็นระบบ ท าให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะไม่มีการจัดการความรู้อย่างจริงจังเป็น
รูปธรรมเหมือนเช่นในอดีตซึ่งขณะนี้หัวหน้าส านักงาน ก.ก. คนใหม่ (นายกอมชัย  พงษ์เสริม) ก าลังส่งเสริมให้มีการวาง
แผนการเรียนรู้ตามทฤษฎี 70:20:10 โดยเริ่มมีการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดการจัดการความรู้ภายในส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการลงมือท าเพื่อให้เกิดประสบการณ์การท างานจริง ซึ่งจะช่วยให้เห็น
ผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างชัดเจนโดยใช้พี่เลี้ยงหรือโค้ชท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน า แสวงหาแนวทางที่จะช่วยให้



 

 

สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้ทราบความคืบหน้า
ในการด าเนินการจัดการความรู้ และส่งเสริมให้ข้าราชการในหน่วยงานพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ ในรูปแบบ e-learning 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการจัดการความรู้ของแต่ละกองภายในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของ
หมวดหมู่คลังความรู้ ได้แก่ องค์การแห่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แหล่งเรียนรู้ด้าน HR ฯลฯ และมีศูนย์การเรียนรู้
ของส านักงาน ก.ก. (KM) (เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ตามตัวช้ีวัดประจ าปี) ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 
(เสาชิงช้า) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ หรือเป็นฐานข้อมูลส าหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าไป
ศึกษา ค้นคว้า หรือสืบค้นข้อมูลได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา  ศรมณี (2559) ได้กล่าวสรุปว่า เหตุผลของการให้มนุษย์
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา หรือเป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการก็เพราะการพัฒนาทุกด้านจะท าได้ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์เป็นตัว
จัดการการพัฒนา หากไม่มีมนุษย์การพัฒนาก็จัดการไม่ได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “มนุษย์ไม่พัฒนาตนเอง มนุษย์ก็จะพัฒนาสิ่ง
อื่นไม่ได้ด้วย” การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเริ่มต้นจากการพัฒนามนุษย์ก่อน สอดคล้องกับแนวคิดของ Kucza (อ้างอิงใน วาสนา 
พรหมอยู่, 2551, หน้า11) ได้กล่าวสรุปว่า การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการของการ
สร้างจัดเก็บและการแบ่งปันความรู้ ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงการระบุสภาพปัจจุบัน การก าหนดความต้องการและการ
แก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้ให้ดีขึ้น เพื่อบรรลุถึงความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาสนา  พรหมอยู่ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า เจ้าหน้าท่ียังจัดการความรู้ไม่เป็นระบบ ขาดการประยุกต์และไมม่ีการสรา้งความรู้ใหม ่ขาดการน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนทั้งในและนอกหน่วยงานยังไม่ดีพอ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและไม่ทันคู่แข่งการ
จัดการความรู้จึงยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาในการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วัชราภรณ์  งามสม (2556) ได้ศึกษาเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ กรณี องค์การบริหารส่วนต าบาลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ บุคลากรมีการทบทวนและแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ โดยมีห้องสมุด ระบบ Internet เพื่อแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน แต่องค์ความรู้นั้นจ ากัดอยู่เฉพาะส่วนราชการนั้น ขาดการเก็บรวบรวมไว้เป็นระบบหรือหมวดหมู่ที่ง่ายต่อ
การสืบค้น ส่วนในด้านการถ่ายโอนและใช้ความรู้ได้ด าเนินการผ่านการประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรทุก
ระดับ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี พบว่า ยังขาดเทคโนโลยีที่เป็นระบบ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือการเรียนรู้ร่วมกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ  จันทรทิพย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรูของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันมีสภาพ ดังนี้ 1) ไม่มีผู้เกี่ยวข้องด าเนินการโดยตรง 2) การด าเนินการ 
ไมชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 3) มีจัดการความรูในรูป E-book 4) มีเว็บไซต์เกี่ยวกับ KM แต่ไมครบทุกกลุ่มงาน 5) ขาดนโยบายที่
ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรุณวรรณน์  จงใจภักดิ์ (2558) ได้ศึกษา การจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบ่งช้ี
ความรู้หรือการค้นหาความรู ้ด้านการสรา้งและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภัทร  อาปะโม (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านการบ่งช้ีความรู้ ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้าน การประมวลและกลั่นกรองความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรัชยา  ศิริวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย : กรณีศึกษากรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้กับกระบวนการจัดการความรู้
มากท่ีสุด คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ รองลงมาเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารความรู้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการความรู้และด้านภาวะผู้น าตามล าดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านภาวะผู้น า ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการ
ความรู้ และเพื่อให้การพัฒนาการจัดการความรู้ของผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเกิดความ



 

 

ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ Tannembaum (อ้างอิงใน โกวิท คูพะเนียด, 2558, หน้า13)  ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การจัดการ
ความรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมการจัดระเบียบการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้และเมื่อมีการ
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโดยการจัดให้มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะสามารถสนับสนุนให้
การจัดการความรู้มีอ านาจได้ อย่างไรก็ตามการแบ่งปันความรู้ก็เป็นสิ่งส าคัญเพราะถ้าปราศจากการแบ่งปันความรู้ความพยายาม
ในการจัดการความรู้ก็จะล้มเหลว ซึ่งในการแบ่งปันความรู้ที่ต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์การเป็นส าคัญเพราะมีอิทธิพลอย่างสูง
ต่อความส าเร็จ ตลอดจนต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้หรือความเฉลียวฉลาดเพื่อส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ เพราะ
การบริหารความรู้เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้องค์การต่างๆ อยู่รอดและประสบความส าเร็จได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Gavin 
(อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2557, หน้า 96)  ที่ได้เสนอความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า องค์กรที่มีทักษะ
ในการสร้าง การได้มา และถ่ายโอนความรู้ รวมทั้งการปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อสะท้อนถึงความรู้ใหม่ และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Senge (อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2557, หน้า 96) ได้กล่าวสรุปว่า องค์กรการเรียนรู้ 
หมายถึง ที่ๆ ซึ่งผู้คนสามารถขยายขีดความสามารถในการสร้างผลงานที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เป็นที่ซึ่งความคิดใหม่ๆ ได้รับ
การใส่ใจ ท่ีซึ่งมีอิสระในการสร้างแรงดลบันดาลใจ และที่ซึ่งคนจะได้เรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
1. ปัญหาด้าน Leaders หรือผู้น า เนื่องจากผู้น าหรือผู้บริหารในทุกระดับถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสั่ง

การซึ่งควรมีการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันผู้บริหารยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ
จัดการความรู้ หรือไม่มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ท่ัวถึงทั้งองค์กรเท่าที่ควร การจัดการความรู้ยังคงกระจุกตัวอยู่
แต่เพียงภายในกอง ยังไม่ปรากฏชัดเจนในระดับส านัก หรือระดับองค์การ เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าในปัจจุบันการ
จัดการความรู้ไม่ใช่ตัวช้ีวัดประจ าปี ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร แต่กลับหันไปให้ความส าคัญ
กับการด าเนินการที่จะท าให้ตัวช้ีวัดประจ าปีบรรลเุป้าหมายตามที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ในแตล่ะปีเช่นในอดตี หรือมุ่งเน้นการ
ด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทน สอดคล้องกับ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (อ้างถึงใน วรภัทร อาปะโม, 
2560 หน้า 35-37) ที่ได้ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จประเด็นแรก คือ ภาวะผู้น าและกลยุทธ์ โดย
ระบุว่าการจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้าใจแนวคิด
และตระหนักถึงประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับจากการจัดการความรู้ เพื่อสื่อสารและผลักดันให้มีการจัดการความรู้ในองค์กร รวมถึง
การก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินการขององค์กร โดยองค์กรควรต้องรู้ว่าจะ
จัดการความรู้เพื่ออะไร เพื่อน าไปก าหนดเป็นเป้าหมาย แผนงานและกิจกรรมที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมลักษณ์  วงมณฑลขจร (2551) ได้ศึกษา การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้ : กรณีศึกษา
ส านักงานเขตหลักสี่  ผลการวิจัยพบว่าด้านองค์ประกอบของการจัดการความรู้ พบว่า ผู้น า เจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริม สนับสนุนและสนใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน หากผู้น าไม่สนับสนุนการด าเนินการก็ขาดความ
ต่อเนื่อง และไม่ประสบความส าเร็จ 

2. ปัญหาด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีภาระงาน 
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถแบ่งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ได้ หรือเข้า
ร่วมได้แค่บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้บุคลากรขาดความสนใจและให้ความส าคัญกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) น้อยตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิท  คูเพนียด (2558)  ได้ศึกษาเรื่อง แนวทาง 
การพัฒนาการด าเนินการงานจัดการความรู้ในส านักนิติการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
ของส านักนิติการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการจัดท าแผนการจัดการความรู้ และแผนงานหรือโครงการการจัดการความรู้ไม่ชัดเจน 
ด้านปัจจัยน าเข้า คือ ได้รับงบประมาณด้านการจัดการความรู้ อย่างจ ากัด ด้านกระบวนการ คือ ส านักมีช่องทางเผยแพร่
ความรู้น้อย และบุคลากรของส านักยังขาดการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา  พรหมอยู่ (2551) ได้ศึกษา
เรื่อง การจัดการความรู้ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความสัมพันธ์ 
ที่ดีในการแลกเปลี่ยนทั้งในและนอกหน่วยงาน ไม่ไว้ใจกัน และไม่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงไม่ทันคู่แข่ง ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคส าคัญ คือต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ให้เอื้อต่อการจัดการความรู้ 



 

 

3. ปัญหาด้านงบประมาณ คือ ขาดงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้
การจัดกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ไม่ได้รับความสนใจจากบุคลากรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ตลอดจนบุคลากร
อื่นที่สนใจ ขาดขวัญ และก าลังใจในการด าเนินการเนื่องจากไม่สามารถหางบประมาณมาช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมดังกล่าวมี
ความน่าสนใจ จนสามารถกระตุ้นให้บุคลากรอยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชยา  ศิริวัฒน์ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการจัดการความรู้ของผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
และเกิดความยั่งยืนผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานควรสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก และจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการจัดการความรู้ 

4. ปัญหาด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการใฝ่เรียนรู้ของบุคลากรภายในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงทัศนคติในเรื่องการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ ซึ่งผู้ที่มีความรู้บางคนยังคงหวงองค์ความรู้ ไม่ต้องการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ออกมาให้กับผู้อื่นทั้งหมด เนื่องจากมีความเช่ือที่ไม่ถูกต้องว่า “เมื่อเราสอนเขาจนเขารู้ทุกเรื่อง
เขาจะเก่งกว่าเราและไม่สนใจเรา จึงมองว่าอาจท าให้คนที่ให้หรือถ่ายทอดความรู้หมดคุณค่าไป” ส่วนผู้รับความรู้ก็ยังไม่พร้อม
ที่จะรับความรู้นั้น เนื่องจากยังมีอคติและยังมีความแตกต่างทางความคิด (GEN)ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและความสัมพันธ์อันดี
เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลายและน ามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัททญาณี  โอรัตนปัญญา (2558) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 1) บุคลากรที่มีเพศ ระดับต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บุญดี บุญญากิจ และคณะ (อ้างถึงใน วรภัทร 
อาปะโม, 2560, หน้า 35-37) ยังที่ได้ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ให้ส าเร็จประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ วัฒนธรรมของ
การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระว่างบุคลากรในองค์กร โดยองค์กรควรท าความเข้าใจถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางไม่ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพยายามหาวิธีก าจัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม การปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนความรู้จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (อ้างถึงใน วรภัทร อาปะโม, 2560, หน้า 38) ที่ได้ระบุว่า 
การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นปัจจัยความส าเร็จของการจัดการความรู้ประการหนึ่ง โดยองค์กรต้องสร้างพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมของคนในองค์กรที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้พนักงานมีลักษณะการแบ่งปันความรู้และใช้ความรู้ใหม่   
มีการค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และความร่วมมือกัน 

5. ปัญหาด้านเทคโนโลยี เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือใช้งานได้
แต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนมีปัญหา
เรื่องการเข้าระบบสารสนเทศการเข้าถึงระบบอินทราเน็ตและระบบอินเตอร์เน็ตที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์  งามสม (2556) ได้ศึกษาเรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบาลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูนโดยพบว่า ขาดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือการเรียนรู้ร่วมกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาสนา  พรหมอยู่ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง 
การจัดการความรู้ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานครที่พบว่า เจ้าหน้าที่จัดการความรู้ไม่เป็นระบบ
ขาดการประยุกต์เทคโนโลยีและไม่มีการสร้างความรู้ใหม่ ไม่น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ที่สามารถพัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ส านักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
1. ควรมีการปรับแนวคิดและทัศนคติท่ีดี โดยเฉพาะระดับผู้น าหรือผู้บริหาร เพื่อสร้างค่านิยมให้เกิดวัฒนธรรม

องค์การแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน ควรปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรภายในหน่วยงานตระหนัก
ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ สิ่งที่ส าคัญอีกประเด็น Leaders หรือผู้น าถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
สั่งการ การก าหนดนโยบาย โดยอาจก าหนดให้การจัดการความรู้เป็น Best Service ของหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิด



 

 

ความร่วมมือและท าให้เกิดการจัดการความรู้ทีเ่ป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ เดช  อุณหะจิรังรักษ์ (2561ก, หน้า 14) 
ได้กล่าวสรุปว่า มิติด้านทักษะ เป็นมิติที่ให้ความส าคัญกับความสามารถในการท างาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับมิติความรู้ 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คนที่ไม่มีทักษะและไม่สามารถท างานอะไรได้เลยนั้นเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น ควรส่งเสริมมิติ
ด้านทักษะเพื่อให้คนมีศักยภาพโดยใช้การจัดการเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนใน
องค์การมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าโดย
ที่ผู้น าต้องมีคือ วิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นที่จะน าพาองค์การไปสู่เป้าหมาย และความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การ
ให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมลักษณ์  วงมณฑลขจร (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้ : 
กรณีศึกษาส านักงานเขตหลักสี่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านองค์ประกอบของการจัดการความรู้ พบว่า ผู้น า เจ้าหน้าที่ ต่างส่งเสริม 
สนับสนุนและสนใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชยา  ศิริวัฒน์ (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานได้ก าหนดกลยุทธ์ หรือประกาศนโยบายให้มี “การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน” 
โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ใน
หลายวิธีผสมผสานกันสอดคล้องกับแนวคิดของ Daft (อ้างถึงใน วัชราภรณ์ งามสม, 2556, หน้า 17) ได้สรุปว่า การจะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ต้องมีการออกแบบเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้าง 
(Structure) ดูความลื่นไหลของงานมากกว่าการแบ่งแยกเป็นหน้าที่ตามแผนกงาน และมีการติดต่อสัมพันธ์กันในลักษณะ
แนวนอน (Horizontal) 2) การเสริมอ านาจ(Empowerment) เน้นเรื่องการเสริมอ านาจให้แก่บุคลากรมากกว่าเน้นด้านงาน 
โดยเสริมอ านาจให้แก่บุคลากรทุกคนเพื่อให้มีโอกาสตัดสินใจ เน้นการท างานเป็นทีม 3) การเครือข่าย (Networking) เน้น
การสร้างระบบที่เอื้ออ านวยต่อการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (ShareInformation) 4) กลยุทธ์ 
(Strategy) ใช้ความร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ 5) วัฒนธรรมที่ปรับตัว (Adaptive Culture)ทั้งในองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งเน้นวัฒนธรรมที่เน้นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย ความเสมอภาค การเปลี่ยนแปลง กล้าเสี่ยงและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริลักษม์  ตันตยกุล (2561, หน้า 43) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่
ต้องตระหนักว่าอิทธิพลครอบคลุมไปท่ัวทั้งองค์การวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นความเชื่อร่วมกันและเป็นค่านิยมของสมาชิกใน
องค์การ ซึ่งจะช่วยหรือขัดขวางการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้ 

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรมีการวางแผนการบูรณา
การการจัดการความรู้ร่วมกัน ควรปรับหน้าท่ีความรับผิดชอบให้มีความสมดุลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องภารกิจ สามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ลอดเวลา โดยการน าตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอันจะ
ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ควรมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชยา  ศิริวัฒน์ (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ผลการวิจัยพบว่า  หน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญ โดยกระตุ้นจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระลึกว่าเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Lussier (อ้างถึงใน วัชราภรณ์ 
งามสม, 2556, หน้า 18) ได้กล่าวสรุปว่า องค์การที่มีความยืดหยุ่น เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง สมาชิกรู้จักขวนขวาย ใฝ่รู้ และ
เผยแพร่แบ่งปันความรู้เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา  ศรมณี (2561ค, หน้า 170-
171)  ได้กล่าวสรุปว่า เคล็ด (ไม่) ลับการจัดการความรู้ สามารถสร้างได้ ดังนี้ 1)ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 2) ต้องหมุนเวียนความรู้ เพื่อยกระดับความรู้ (ความรู้ฝังลึก ความรู้แฝง และความรู้ที่เปิดเผย) ของกลุ่ม หรือ
ขององค์การ 3) ต้องสร้างความรู้ของบุคคลให้เป็นหนึ่งเดียวกับความรู้ขององค์กร 4) ต้องแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม 
ได้แก่ 1) แลกเปลี่ยนไปมาระหว่างความรูใ้นคนกับความรู้ในกระดาษ 2) แลกเปลี่ยนระหว่างคน โดยเฉพาะระหว่างคนที่มี
มุมมองหรือวิธีคิดที่ต่างกัน 3) แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร หรือแลกเปลี่ยนความรู้ออกไปนอกองค์กร
จะช่วยยกระดับความรู้ 4) แลกเปลี่ยนตามระดับความรับผิดชอบในองค์กร และ 5) แลกเปลี่ยนตามรูปแบบการท างาน
นั้นเอง 

3. ควรจัดสรรงบประมาณเพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ท าให้การจัด
กิจกรรมมีความต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ตลอดจนของรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดความน่าสนใจ สามารถ



 

 

กระตุ้นให้บุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชยา  ศิริวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการความรูใ้นระบบราชการไทย : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ผลการวิจัยพบว่า 
หน่วยงานสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดการความรู้  เพื่อให้การจัดการความรู้
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ 

4. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ
ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดและการแบ่งปันองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยปราศจากอคติและควรหาวิธีที่จะช่วยลดความ
แตกต่างทางด้านความคิด (GEN) ตลอดจนควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ อันจะน ามาซึ่งการจัดการความรู้ที่สัมผัสได้และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททญาณี  โอรัตนปัญญา 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานครพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชยา  ศิริวัฒน์ (2559)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ในระบบราชการไทย : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานได้จัด
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนความรู้ใน
หลายวิธีผสมผสานกัน 

5. ควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เข้าถึงง่าย
และน าไปสู่การพัฒนาไปเป็นองค์การแหง่การเรยีนรู้ โดยการส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ Social Media 
มาใช้ในการแบ่งปันข้อมูลหรือใช้ในการจัดการความรู้ การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์มา
บูรณาการร่วมกันเพื่อให้การจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้เช่น Facebook Linkedin Skype 
Weblog YouTube เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิท  คูเพนียด (2558) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา การ
ด าเนินการงานจัดการความรู้ในส านักนิติการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการควร
สนับสนุนการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมให้
เกิดการจัดการความรู้และด้านผลผลิตควรเน้นการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส านักอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
สิ่งใหม่ รวมทั้ง การจัดท าเอกสารเผยแพร่และช่องทางการเผยแพร่ความรู้ที่หลากหลาย สามารถสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททญาณี  โอรัตนปัญญา (2558) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร มีการสนับสนุนให้มีการคิดที่เป็นระบบ เพื่อการจัดท าแผนในการ
เรียนรู้ ถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ ตลอดจนการตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนินการ ใช้งานง่ายทันเวลา มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Snowden ( อ้างถึงใน 
วาสนา พรหมอยู่, 2551, หน้า 12) ได้กล่าวสรุปว่าองค์กรต้องสร้างนวัตกรรม โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ เพื่อใช้
ในการตัดสินใจ และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานขององค์การ ซึ่งมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) ใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้โดยเครือข่ายทางสังคม (Context Management) 2) ใช้เทคนิค (Narrative Management) เช่น การเล่าเรื่องที่รู้มา 
การน าเสนอเล่าสู่การฟังไม่เน้นว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ แต่เป็นเหมือนการเล่านิทาน ถือเสมือนว่าเป็นสินทรัพย์
เชิงความรู้ (Knowledge Assets) และ 3) เน้นการจัดระเบียบเอกสาร หรือโครงสร้างต่างๆ (Content Management) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ อันจะน ามาซึ่ง

ค่านิยมและวัฒนธรรมของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต  
2. สนับสนุนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้น แสวงหาแนวทางที่จะช่วยลดความแตกต่างทางความคิดของคนใน



 

 

แต่ละ GENและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่พร้อมใช้ในแต่ละกิจกรรม ตลอดจนมีของสมนาคุณ หรือ
ของรางวัลส าหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีสีสันแลดูน่าสนใจ และสามารถกระตุ้นให้
บุคลากรเข้ามาร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

4. ผู้น าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร (Leaders) ตลอดจนผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควรเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
จัดการความรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ 2) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและ 3) ด้านองค์ความรู้ที่องค์กรได้
เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้โดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู ้ไปพร้อมๆ กับบุคลากรทุกคนควร
ก าหนดให้การจัดการความรู้เป็น Best Service ของหน่วยงาน เพื่อการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคล ที่เห็นภาพได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการก าหนดทิศทาง หรือเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาด้านการจัดการ ความรู้ในอนาคต  

5. สนับสนุนให้มีการสร้างทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการส่งเสริมบทบาทของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือ Social Media ที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกต่อการใช้งาน ทั้งในส่วนของการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ การแบ่งปัน การแชร์ข้อมูล ตลอดจนการสืบค้นข้อมูล โดยการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อสังคมออนไลนม์าบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ 
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