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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการหรือรูปแบบการจัดการความรู้และองค์ความรู้ที่ส าคัญ
และจ าเป็นของบุคลากร รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของส านัก
กรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใช้วิจัยเอกสารและวิจยัสนาม เก็บรวมรวบข้อมลูโดยการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง กลุม่ตวัอย่างได้แก่ บุคลากร เจ้าหนา้ที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้ของส านัก
กรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 10 คน ผลการวจิัยพบว่า การจดัการความรู้ของส านัก
กรรมาธิการ 3 มีรูปแบบและกระบวนการในการมุ่งเน้นการจัดการความรู้ให้เป็นระบบเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นการพัฒนาบุคลากรใหไ้ด้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมแห่งการเรยีนรู้ วัฒนธรรมแห่งการเรยีนรู้ การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ในองค์การจากบุคคลหนึ่งสู่
บุคคลหนึ่ง และ เป็นการสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกดิประโยชน์ต่อการท างานสามารถท างานได้อย่าง
ประสบความส าเรจ็มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 คือ 
1) ปัญหาด้านสถานที่ ความไม่พรอ้มในเรื่องสถานท่ีของส านักงานท่ียังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งสถานท่ีปฏิบตัิงานปัจจุบันมี
พื้นที่ใช้สอยอย่างจ ากัด 2) ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคญักับการจัดการ
ความรู้ 3) ปัญหาด้านภารกจิงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นภารกิจงานท่ีมีปริมาณมากและมคีวามเร่งด่วน 
 
ค าส าคัญ: การจดัการความรู้,ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
บทน า 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี ได้ก าหนดใหส้่วนราชการมี
หน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านตา่ง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตริาชการได้อยา่งถูกต้อง 
รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลีย่นทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรทีม่ีประสทิธิภาพและมีการเรียนรูร้่วมกัน จงึท าให้
หน่วยงานของรัฐจ านวนมากสนใจที่จะน าการจดัการความรู้มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวไปสู่การเปน็องค์การแห่งการเรยีนรู้ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากรม มีอ านาจหน้าที่ตาม
ความในมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 ซึ่งบัญญัติให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร โดยมวีิสัยทัศน์เป็น 
“ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์การทีม่ีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพื่อสนับสนุน
บทบาทภารกิจของสถาบันนิตบิัญญัติให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน” และมียุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดให้มีการพัฒนาทรพัยากรบุคคลให้

                                                           
* บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง การจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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เป็นผู้เชี่ยวชาญ มศีักยภาพสูง และน าเทคโนโลยมีาใช้สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบญัญตัิอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยไดม้ีการจดัการความรู้ในองค์การ เพื่อพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ รวมถึง 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างวิสัยทัศน์ โดยปรบัเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการให้เป็นบุคลากร 
ที่มีการเรยีนรูร้่วมกัน 
 ส านักกรรมาธิการ 3 เป็นหน่วยงานในสังกัด ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีอ านาจหนา้ที่ 
ในการด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและธุรการทั่วไปในการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบญัญัต ิการพิจารณา
สอบสวนและศึกษาเรื่องใด ๆ ติดตามมติของคณะกรรมาธิการเพื่อจดัท ารายงานและยืนยันมติของคณะกรรมาธิการ
ไปยังสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมลู ข้อเท็จจริง และ
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการและกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการของสภาในการพิจารณาร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ รา่งพระราชบญัญัติ ร่างข้อบังคบัการประชุม 
ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการด าเนินการศึกษาหรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ค้นคว้าและจดัท าเอกสารทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมถึงการจัดท า รวบรวมค าแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญู ร่างพระราชบัญญัติ ร่างข้อบังคับการประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการด าเนินการ
ศึกษาหรือสอบสวน และจดัท าบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ  
 จากความเป็นมาและภารกิจงานดงักล่าวข้างต้นนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการน าการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) มาใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างมาก และผู้วิจยัซึ่งเป็นบุคลากร 
ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง รูปแบบวิธีการ 
การจัดการความรู้ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการความรู้ ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เกดิประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการหรือรปูแบบวิธีการในการจัดการความรูข้องส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2. เพื่อศึกษาถึงองค์ความรู้ที่ส าคญัและจ าเป็นของบุคลากร ส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
 4. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาด้านปฐมภูม ิเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอาศัยการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการจากบุคลากร เจ้าหนา้ที่
ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เลอืกศึกษา  
 เนื้อหาด้านทุติยภูมิ  เก็บรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารแนวคดิทางวิชาการ รายงาน
การศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้
 ขอบเขตด้านสถานที่ ส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ขอบเขตด้านเวลา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกรกฎาคม 2562 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) ได้รายงานว่า 
คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชน
มาปรับใช้กับการบริหารงานภาครฐั เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การบรหิารงานแบบมอือาชีพ  
การค านึงถึงหลักความคุม้ค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรดัและแนวราบ การเปดิโอกาสใหเ้อกชนเข้ามาแข่งขัน
การให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคญัต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดทั้ง 
การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคญั 
 การจัดการความรู้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 34) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด และ ชมสภุัค ครุฑกะ (2560, หน้า 53) ได้สรุปความหมาย
ของการจัดการความรู้ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสู่คน และคนสู่ข้อมูล ข่าวสาร โดยประมวล สังเคราะห์ และ
จ าแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การตีความและท าความเข้าใจกับสารสนเทศเหล่านั้นจนกลายเป็นความรู้  
ซึ่งความรู้นี้ครอบคลุมทั้งส่วนของ ความรูฝ้ังลึก (Tacit Knowledge) ที่ซ่อนอยู่ในความคิดของบุคลากร และทีฝ่ังตัว
อยู่ในองค์การกับ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารรายงานต่าง ๆ ขององค์การ  
การจัดการความรู้ทั้งสองประเภทนี้ให้เป็นระบบ ด้วยกระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการถ่ายโอนความรู้ เพื่อการพฒันาองค์การอย่างต่อเนื่อง 
 กระบวนการจดัการความรู้ (knowledge management process) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้
องค์การเข้าถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ ประกอบด้วย การค้นความรู้ การสร้างและแสวงหา 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ และ
การเรยีนรู้ ทั้งนี้องค์การต้องพิจารณากระบวนการจดัการความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การ และ
น ามาปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ ซึ่งองค์การก็ต้องพิจารณาถึงปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการจัดการ
ความรู้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บคุลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถคน้ความรู้ สร้างและแสวงหาความรู ้จัดการความรู้
ให้เป็นระบบ ประมวลและกลั่นกรองความรู้ เข้าถึงความรู้ แบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ และการเรียนรูไ้ด้ถูกต้อง 
เหมาะสมและสามารถน าความรู้นัน้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 องค์การแห่งการเรยีนรู้ คือ การสร้างระบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การ มีการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์การ โครงสร้างขององค์การมีลักษณะการท างานแบบข้ามสายงาน 
เพื่อสร้างกระบวนการการเรยีนรู้ของทีม มีการสร้างวสิัยทัศน์ พันธกิจ และมเีป้าหมายในกระบวนการเรียนรู้  
และการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม ท าให้บุคลากรในองค์การขยายขีด
ความสามารถของตนเอง ตลอดจนการปรับตัวใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา เพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ตามเปา้หมายขององค์การ 
 นันทธิดา หอมวิชา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย 
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการหรือกระบวนการจัดการความรู้ของส านักเลขานุการ ส านักอนามัย ยังไม่สามารถเข้าถึงการ
จัดการความรู้ให้กับบุคลากรไดด้ีเท่าท่ีควร ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการความรู้ ของส านักเลขานุการ ส านัก
อนามัย คือบุคลากรไมไ่ด้ใหค้วามสนใจเท่าที่ควร ประกอบกับบุคลากรในส านักงานฯ มักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง
ไม่ยอมรับฟังความเห็นหรือความรูใ้หม่ ๆ แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่มีความเหมาะสมกับ
หน่วยงาน คือการจัดการความรู้นัน้ต้องเริ่มจากผู้น าต้องให้ความส าคัญ และการจัดการ หัวหน้าหน่วยงานต้อง
ตระหนักและให้ความร่วมมือและส่งเสริมการด าเนินการจัดการองคค์วามรู้ในองค์กร และมีการสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรยีนรู้ให้เกดิขึ้นในส านักงาน โดยบุคลากรต้องมสี่วนร่วม ซึ่งมแีนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ควรสรา้งระบบการจัดการความรูอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยการจดัท าแผนการจดัการความรู้ โดยใช้สื่อสารสนเทศต่าง ๆ  
ในการถ่ายทอด และการจัดการความรู้ ควรท าอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์การ และควรมีการก าหนดในเรือ่งของ
งบประมาณในการฝึกอบรม การศกึษาดูงานให้แก่บุคลากรมาก รวมทั้งการน าวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจาก
ภายนอกเข้ามาถ่ายทอดให้ความรูแ้ก่บุคลากรในองค์การ เพื่อให้เกดิความรู้ มุมมอง และแนวคิดใหม่ ๆ ด้าน 
การสร้างความรู้ และควรมีการใหค้่าตอบแทน รางวัลยกย่องและชมเชย กับบุคลากรในส านักงาน เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานเป็นการส่งเสรมิให้บุคลากรในองค์การท างานด้วยความเต็มใจ และเต็มก าลัง
ความสามารถด้วย 
 สาวรี ชนาชน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์การ กรณีศึกษา : ส านักงาน
นายต ารวจราชส านักประจ า เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลจากการวจิัยพบว่า การจัดการความรู้ในหนว่ยงานมีหลาย
วิธี อาทิเช่น การจัดโครงการฝึกอบรม จัดท าคูม่ือการปฏบิัติงาน จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมทั้งมี
เว็บไซต์ของส านักงานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และจดับอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร เป็นต้น 
ข้าราชการต ารวจในหน่วยงานมสีว่นร่วมในการจัดการความรู้ และปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน คือ ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถและอุปกรณ์เครือ่งมือในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งมี
แนวทางในการแก้ปัญหาการจดัการความรู้ คือควรคิดค้นหาวิธีการจัดการความรู้ที่แปลกใหม่ และจัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัยมาใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากร ควรมีการหมุนเวียนสับเปลีย่นกันปฏิบัตหิน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจไดม้ีความรู้ในงานท่ี
นอกเหนือจากงานประจ าของตนเอง ควรมีการจัดตั้งห้องสมุดของหน่วยงาน นอกจากน้ันจะต้องมีการด าเนินการ
จัดท าโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดการความรู้ของหน่วยงานไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สุภัทรา ลายเงิน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ ด้วยวิธี Best Practice ของโครงการ
ข้าราชการไทยใจสีขาว ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการความรู้ด้วยวิธี Best Practice ของโครงการข้าราชการไทย 
ใจสีขาว ท าให้ทราบว่าแนวทางดทีี่ควรน ามาใช้ในการจัดการความรู้นั้นประกอบด้วย การรวบรวมความรู้ แนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของข้าราชการทีไ่ด้รับรางวลั มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็น
ตัวช่วยในการจัดเก็บความรู้ จากน้ันน ามาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ซึ่งมหีลายรูปแบบ
และหลายช่องทาง เช่น การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การสอนงาน หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มี
การพบปะแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลเป็นแรงจูงใจในช่วงเริ่มตน้เพื่อโน้มน้าว
ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้และเข้ารว่มกิจกรรมการจดัการความรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลของการจัดการความรู้ เพื่อให้การจัดการความรู้ ด้วยวิธี Best Practice บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผลการศึกษาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ ด้วยวิธี Best Practice  
ของโครงการข้าราชการไทยใจสีขาว พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค คอื 1) ทัศนคติของคนบางคนท่ีไม่เข้าใจก็จะคิดว่า
ท าดีเพื่อสร้างภาพ 2) ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหนา้อย่างรวดเร็วและปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์มไีม่เพยีงพอ 3) 
ปัญหาสิ่งยั่วยตุ่าง ๆ ในสังคมที่มผีลมากในการที่จะท าให้กระท าผิดวนิัยได้ ซึ่งแนวทางการจดัการความรู้ ด้วยวิธี 
Best Practice ของโครงการข้าราชการไทยใจสีขาว ต้องจดัให้มีการแลกเปลีย่น ถ่ายโอนความรู้ที่มีอยูใ่นตัวบุคคล 
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของข้าราชการที่ไดร้ับคัดเลือกให้สามารถสรา้งเป็นองค์ความรู้ใหมส่ าหรับเผยแพร่เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัตติ่อไป โดยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการจัดการความรู้ใหม้ากขึ้น เพื่อให้ 
การด าเนินการจัดการความรู้ ด้วยวิธี Best Practice ของโครงการข้าราชการไทยใจสีขาว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
 วรัชยา ศิริวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย: 
กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 กรมการพัฒนาชุมชนได้ด าเนินการก าหนดกรอบ 
แนวทาง เป้าหมายกระบวนการขบัเคลื่อนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
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ระบบราชการก าหนดตลอดมา จนกระทั่งปัจจุบัน การจดัการความรู้ของกรมการพัฒนาชุมชนมีพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์การ (พ.ศ. 2505) ซึ่งในระยะแรก การจัดการความรู้ยังไมม่ีรูปแบบท่ีเป็นแบบแผน 
แต่วิธีการการจดัการความรูไ้ด้ใช้วธิีการเรียนรู้จากการปฏิบตัิงาน ตอ่มาเมื่อเข้าสู่ยุคการปฏริูประบบราชการ  
(ปี พ.ศ. 2546) มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการพัฒนาความรู้ในองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดใหก้ารจัดการความรู้เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในการปฏิบัติ
ราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา และในปี พ.ศ. 2556 กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัล “คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ” หมวด 4 ด้านการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานขององค์การและการจดัการความรู้จากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า กระบวนการการจดัการความรู้และผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยในภาพรวมมีการปฏบิัติอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การจัดการ
ความรู้ของกรมการพัฒนาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจยั ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ระหว่างปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้กับกระบวนการการจดัการความรู้ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการ
จัดการความรู้มากท่ีสุด คือ ด้านวฒันธรรมองค์การ รองลงมาเป็นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้และด้านภาวะผู้น าตามล าดบั ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุคูณพบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้มีความสมัพันธ์เชิงพหุคูณกับกระบวนการการจัดการความรู้อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 และจากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า ด้านภาวะผู้น า ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารความรู้มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับการ
จัดการความรู้ที่ระดับนัยส าคญั 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการความรู้ของผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และเกิด
ความยั่งยืน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผูบ้ริหาร ดังนี้ (1) ควรก าหนดให้การจัดการความรูเ้ป็นกลยุทธ์หนึ่งขององค์การ 
และประกาศนโยบาย “การจดัการความรูสู้่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน” (2) ควรจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้ง
สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดการความรู้ (3) การสร้างจติส านึกให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคญัของการเรียนรู้ว่าเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน อีกท้ังการพัฒนาองค์การไปสู่
องค์การแห่งการเรยีนรู้ (4) ควรสนับสนุนให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ในหลายวิธีผสมผสานกัน อีกทั้งการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรส่วนกลางกับส่วนภูมภิาคอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง (5) ควรส่งเสรมิให้มีการจดั
เวทีประกวดการจัดการความรู้ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
 อนุชิต สารภาพ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ที่มผีลต่อการปฏิบตัิงานของข้าราชการ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ทีส่ าคัญและจ าเป็นของข้าราชการส านกังานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพเป็นองค์การมีเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ของกรมศลุกากร คือ การอ านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อ
เสรมิสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม สามารถแบ่งความรู้ได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ  
1. ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานศุลกากร 2. ความรู้ทางอ้อมที่เป็นประโยชน์ต่องานศลุกากร ซึ่งกระบวนการหรือ
รูปแบบวิธีการในการแสวงหาความรู้ของข้าราชการส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้แก่ การแสวงหาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผ่านระบบ (Social Network) Smartphone LINE application, Facebook Internet 
ผา่น Search Engine อย่าง Google ผ่านโทรศัพท์แบบ Smart Phone และ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง และมีวิธีการแบ่งปันความรู้ของข้าราชการส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้แก่ 1) แบบสังคม
ออนไลน์ (Social Network) ผ่านเทคโนโลยีรูปแบบ Smartphone เช่น LINE application, Facebook เป็นต้น  
2) การท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การส่งเสริมให้ท างานกันเป็นทมี มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเองภายในหน่วยงาน
ย่อย การปรับเปลี่ยนหมุนเวียน การย้ายสถานท่ีปฏิบตัิงาน ในส่วนขององค์กร การจัดประชุม ซึ่งมเีป็นประจ าทุก  
2 เดือน และมีวาระประจ าคือการรายงานปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วจิัยมีข้อเสนอแนะว่า  
ควรขยายการจัดการความรู้ในวงกว้างไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรอืหน่วยงานภายนอกพ้ืนท่ี ควรมีการหมุนเวยีน
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สับเปลี่ยนงานให้มากขึ้นกว่านี้ เพือ่ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ควรให้มีการจดัผู้มคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะด้านมา
ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเหน็สัปดาหล์ะครั้ง โดยน าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาเลา่สู่กันฟังเป็น
กรณีศึกษา ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลง่ายโดยผา่น SMART PHONE หรือ Facebook Website จะเกดิการเรียนรูไ้ด้
ง่ายกว่าวัฒนธรรมการศึกษาหาความรู้ หรือบุคลากรซึ่งมีความรู้มาก ควรที่จะน ามาเผยแพร่แบ่งปันกันมากขึ้น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยวิจัยจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณผ์ูท้ี่มีความ
ช านาญและเชี่ยวชาญด้วยการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) ซึ่งใช้
วิธีการเก็บข้อมูลส าคญั (Key informants) จ านวน 10 คน โดยผู้วิจยัเลือกวิธีการสัมภาษณต์ามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและการวเิคราะห์ข้อมูล และน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นตามแตล่ะประเด็น แล้วน ามาหา
ข้อสรุปอย่างมีระบบ มีเหตุและผลอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี หลังจากน้ัน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
พรรณนา เพื่ออธิบายผลการวิจัยตามความเป็นจริง  
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 การน าการจดัการความรูม้าใช้ในการปฏิบัติงานของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรนั้น คณะท างานจัดการความรู้ได้ก าหนดกรอบภารกจิ และได้ท าการศึกษา วิเคราะห์การจัดท า
แผนปฏิบัติการจดัการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 เพื่อก าหนดรปูแบบและช่องทางเชื่อมโยงในการเผยแพร่ 
แลกเปลีย่นความรู้ซึ่งกันและกัน ซึง่เมื่อศึกษาข้อมูลจากเอกสารสามารถน ามาสรุปตามแนวคิดและทฤษฎีของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ ได้ว่า กระบวนการจดัการความรู้ 
(knowledge management process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การเข้าใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิด
กระบวนการจดัการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์การ ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. การค้นหาความรู้ มีการจดัประชุมก าหนดกรอบภารกิจ ศึกษา วิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
จัดการความรู ้และระดมความคดิเห็นเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ทีส่ าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกจิงาน
ของส านักกรรมาธิการ 3 และองคค์วามรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค้นหาจากเอกสาร และสื่อต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่ง รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ และจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูเ้ชี่ยวชาญและผูม้ีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานสูง  
 2. การสร้างและการแสวงหาความรู ้การก าหนดให้มีการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรตามมาตรฐาน
แนวทางก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในสายงานต่าง ๆ คณะท างานและแตล่ะกลุ่มงาน 
ในส านักกรรมาธิการ 3 จัดท าเอกสารความรู้ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกจิงาน เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
คู่มือแนวทางการจัดท าเอกสารวิชาการ องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา องค์ความรู้ในแตล่ะต าแหน่งงาน 
บทความเอกสารทางวิชาการ และสาระนา่รู้เกีย่วกับการปฏบิัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา และจัดกิจกรรมการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวฒุิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มปีระสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานสูง เพื่อสร้างแหล่งความรู้ให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ทีต่นต้องการ 
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยการรวมรวบองค์ความรู้และจดัหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นคว้า  
จัดให้มีการจ าแนกรายการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นในการเรียนรูต้ามภารกิจงานและความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานลงใน
เว็บไซตข์องส านักกรรมาธิการ 3 โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมสมัมนา องค์ความรู้ในแต่ละต าแหน่งงาน บทความเอกสารทางวิชาการ ผลการ
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ด าเนินงานของคณะท างาน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาดูงานต่าง ๆ และสาระน่ารูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็น
ระบบท่ีสามารถค้นหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันเวลาโดยการน าไปใช้ท าได้ง่ายและเหมาะสมกับความต้องการ  
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้คณะท างานจัดการความรู้ไดม้กีารประชุม เพื่อคดัเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ในแต่ละองค์ความรู้ เพื่อตรวจสอบองค์ความรู้หรือข้อมูล
สารสนเทศในแตล่ะประเภทก่อนท่ีจะน ามาจดัหมวดหมู่ความรู้และเผยแพร่ให้บคุลากรได้เข้าไปค้นควา้และศึกษา  
ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองบทความและเอกสารทางวิชาการตามที่ส านักกรรมาธิการ 3 ได้ก าหนด
แบบประเมินให้เป็นมาตรฐานข้ึนมา เช่น แบบประเมินมาตรฐานบทความทางวิชาการและแบบประเมินมาตรฐาน
สรุปสาระส าคญัวาระการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น  
 5. การเข้าถึงความรู้ ได้มีการจัดท าเว็บไซด์การจดัการความรู้ KM กรรมาธิการ 3 ที่รวบรวมองค์ความรู้ 
ที่ส าคัญและจ าเป็นในการปฏบิัติงานตามภารกิจงานของส านักกรรมาธิการ 3 และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การจัดท าหนังสือเวียนในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นความรู้ให้กับบุคลากร และการ
จัดท าบอร์ดประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การให้บุคลากรได้รับทราบข้อมลูข่าวสาร  
เพื่อท าให้เกิดความสมดลุในการกระจายความรู้และเป็นช่องทางในการเข้าถึงความรู้ของบุคลากรในส านัก
กรรมาธิการ 3 
 6. การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้ ของส านักกรรมาธิการ 3 มีการแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู้ใน 2 ลักษณะ 
คือ การแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ที่ชัดเจน โดยการจัดท าเป็นเอกสารซึ่งเป็นฐานความรูโ้ดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การป้อนข้อมลูความรู้ลงในเว็บไซด์การจัดการความรู้ KM กรรมาธิการ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลที่แตล่ะ 
กลุ่มงานน าความรู้ของตนมาป้อนไว้ เช่น การเขียนบทความวิชาการ การเสนอความเห็นและการศึกษากฎหมาย 
และร่างกฎหมาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และท าให้สามารถเข้าถึงความรูไ้ด้ง่าย ลักษณะที่ 2 
คือ การแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในคน ซึ่งจะเน้นกิจกรรมที่เป็นการพบปะกันตัวต่อตัวหรือเป็นกลุม่ โดยการจัดกิจกรรม
การถ่ายทอดประสบการณแ์ลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในสายงานเดียวกันและข้ามสายงานเป็นการเล่าประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีตนได้พบเจอมา การจดักิจกรรมพีส่อนน้องโดยการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน
พี่สอนน้อง สื่อสารพบปะพดูคุยกนัให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ท าให้ทุกคนในส านักมีความรู้เกี่ยวกับภารกิจงาน 
ของทุกต าแหน่งในกลุ่มงานเกิดความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากความรู้ มีความ
จ าเป็นส าหรับองค์การ เนื่องจากองค์การจะเรียนรูไ้ดด้ีขึ้น 
 7. การเรียนรู้ ไดม้ีการสร้างระบบที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของบุคลากรทีจ่ะท าให้บุคลากรเข้าถึงแหล่งความรู้
ได้ง่ายและรวดเร็ว ให้มีการเรียนรูจ้ากการถ่ายทอดประสบการณ์แบง่ปันความรู้แบบข้ามสายงาน การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันและการท างานเป็นทีม รวมถึงการจัดฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกองค์การ 
 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เรียงล าดับตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ีป่ระเด็น ดังน้ี 
 1. กระบวนการหรือรูปแบบวิธีการในการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
 กระบวนการหรือรูปแบบวิธีการในการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร มีดังนี ้

  1) การจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 เป็นการจัดการความรู้ตามแผนการปฏิบัติการ
จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

  2) มีคณะท างานจัดการความรู้เพือ่ก าหนดกรอบภารกิจ และท าการศึกษา วิเคราะห์การจดัท า
แผนปฏิบัติการจดัการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 รวมถึงก าหนดรูปแบบและช่องทางเชื่อมโยงในการเผยแพร่ 
แลกเปลีย่นความรู้ซึ่งกันและกัน 
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  3) การจัดท าเอกสาร ฐานความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ (Explicit Knowledge) โดย
ได้ด าเนินการจดัท าและเผยแพร่คูม่ือองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส านักกรรมาธิการ 3  
ที่มีอยู่ทั้งในส่วนบุคคล เอกสารต่าง ๆ คู่มือแนวทางที่เคยปฏิบัติงานมาจัดท าเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในส านัก
กรรมาธิการ 3 สามารถเข้าถึงและน าไปปฏิบตัิงานหรือพัฒนาตนเองให้มีความรู้และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของส านักกรรมาธิการ 3  
  4) การถ่ายทอดความรู้จากคนสู่คน (Tacit Knowledge) โดยมรีูปแบบและวิธีการ คือ 
   - การถ่ายทอดประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง โดยการจัดเสวนากลุม่และแนะน าเทคนิคการ
ปฏิบัติงานจากรุ่นพี่ทุกสายงาน เพือ่เล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน และใน
รูปแบบชุมชนนักปฏิบัต ิ
   - การจัดสมัมนาโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการด าเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการ  
   - การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิชาการและเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแ้ทนราษฎรใน 4 ภารกิจหลัก คือ การประชุม การเดินทางไปศึกษาดูงานใน
ประเทศและตา่งประเทศ การสมัมนาและการรับรองแขกต่างประเทศ รวมถึงการให้ความรูเ้รื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านนติิบัญญัติ (LIS) เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีที่ส าคญัในการปฏิบัติงาน 
   - การศึกษาดูงานการจดัการความรู้จากหน่วยงานภายนอก 
  5) การพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูต้ามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน และน า
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector  Management Quality Award: PMQA) 
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับองค์การ  
 2. องค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นของบุคลากร ส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 องค์ความรู้ที่ส าคญัและจ าเป็นของบุคลากร ส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
คือ 
  1) องค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาและการจัดท าเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  2) องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานนิติบัญญตัิที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  3) องค์ความรู้ด้านความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนงานให้แก่คณะกรรมาธิการ    
  4) องค์ความรู้ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่ง 
  5) องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบด้วย 
  1) ปัญหาด้านสถานที่ ความไม่พรอ้มในเรื่องสถานท่ีของส านักงานท่ียังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งสถานท่ี
ปฏิบัติงานปัจจุบันมีพื้นท่ีใช้สอยอย่างจ ากัดจึงไมเ่อื้ออ านวยต่อการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ภายในครั้งเดียว 
จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเปน็กลุ่มย่อย ๆ และมีวิทยากรให้ความรู้คนละคนกันส่งผลท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และบรรยากาศการเรียนรู้ที่แตกต่างกันท้ัง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกัน 
  2) ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ 
จึงไม่มีความตระหนักถึงความส าคญั ท าให้ยังไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาและค้นหาความรู้เท่าที่ควร รวมถึง
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ไม่ได้มีการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างถ่องแท้ ขาดการศึกษาองค์ความรู้อย่างละเอียดและขาดความแม่นย าด้านองค์
ความรู ้
  3) ปัญหาด้านภารกิจงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นภารกิจงานท่ีมีปริมาณมากและมีความ
เร่งด่วน รวมทั้งมีการเดินทางไปศกึษาดูงานภายนอกอยู่เสมอ จึงท าให้ไม่สามารถจดัการความรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรมองว่าการจัดการความรู้เป็นภาระงานที่เพ่ิมขึ้นมาโดยไม่มีความจ าเป็นหรือ
ความส าคญัมากกว่างานประจ าทีท่ า 
 4. แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
 แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
มีดังนี้  
  1) ปรับวิธีการและรูปแบบให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ เช่น ในขณะทีม่ีภารกิจงาน
คณะกรรมาธิการบุคลากรอาจจะไม่สะดวกในการรวมตัวกันในลักษณะการเสวนาเชิงประชุมแลกเปลีย่นก็
ปรับเปลีย่นวิธีการโดยใช้สารสนเทศที่ใช้ในการท างานเผยแพร่และสร้างการมสี่วนร่วมในการจัดการความรู้แทน 
  2) มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ระยะ 4-5 ปี ให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการ 
นิติบัญญตัิอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3) พัฒนากระบวนการถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอยา่งสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมพ่ีสอนน้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักกรรมาธิการ 3 
  4) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร และการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
และมีการท า Infographic องค์ความรู้แตล่ะเรื่องเผยแพร่ให้ความรูใ้น KM ของส านักกรรมาธิการ 3 อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
  5) มีการประเมินผลเพื่อวัดความรูข้องบุคลากรโดยการท า Pretest และ Posttest อย่าง
ต่อเนื่องทุก 6 เดือน เพื่อให้บุคลากรตระหนักและกระตือรือร้นถึงความส าคญัของการจัดการความรู้ 
 
การอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจเพื่อน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 กระบวนการหรือรูปแบบวิธีการในการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 การจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 มีรูปแบบและกระบวนการในการมุ่งเน้นการจัดการความรูใ้ห้
เป็นระบบเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานเป็นการพัฒนาบุคลากรใหไ้ดร้ับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลีย่นความรู้ในองค์การจากบุคคลหนึ่งสู่บคุคลหนึ่ง และ เป็นการสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการท างานสามารถท างานได้อย่างประสบความส าเร็จมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านัก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ที่ได้ให้ความหมาย การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การ
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยส านักกรรมาธิการ 3 มีคณะท างานจัดการความรู้เพื่อก าหนดกรอบภารกิจ 
และท าการศึกษา วิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติการจดัการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 รวมถึงก าหนดรูปแบบ
และช่องทางเชื่อมโยงในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกนั และมีวิธีการจัดการความรู้ใน 2 วิธีการ คือ  
 1) การจัดท าเอกสาร ฐานความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ (Explicit Knowledge) โดยได้
ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่คูม่ือองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส านักกรรมาธิการ 3 ท่ีมีอยู่



10 
 

ทั้งในส่วนบุคคล เอกสารต่าง ๆ คูม่ือแนวทางที่เคยปฏิบัติงานมาจัดท าเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในส านกักรรมาธิการ 
3 สามารถเข้าถึงและน าไปปฏิบตัิงานหรือพัฒนาตนเองให้มีความรู้และปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของส านกักรรมาธิการ 3 
 2) การถ่ายทอดความรู้จากคนสู่คน (Tacit Knowledge) โดยมรีูปแบบและวิธีการในการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง โดยการจัดเสวนากลุ่มและแนะน าเทคนิคการปฏิบัติงานจากรุ่นพี่ทุกสายงาน เพื่อเล่า
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ด้านวิชาการและเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรใน 4 ภารกิจหลัก คือ การประชุม  
การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การสัมมนาและการรับรองแขกต่างประเทศ รวมถึงการให้
ความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนิติบญัญตัิ (LIS) เกี่ยวกบัระบบเทคโนโลยีที่ส าคญัในการปฏิบัติงาน  
และการศึกษาดูงานการจดัการความรู้จากหน่วยงานภายนอก  
 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ชมสุภัค ครุฑกะ (2560) ได้กล่าวสรุปว่า การจัดการความรู้  
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสู่คน และคนสู่ข้อมูล ข่าวสาร โดยประมวล สังเคราะห์ และจ าแนกแยกแยะสารสนเทศ 
เพื่อน าไปสู่การตีความและท าความเข้าใจกับสารสนเทศเหล่านั้นจนกลายเป็นความรู้ ซึ่งความรู้นี้ครอบคลุมทั้งส่วน
ของ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่ซ่อนอยู่ในความคิดของบคุลากร และที่ฝังตัวอยู่ในองค์การกับ ความรู้ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารรายงานต่าง ๆ ขององค์การ การจัดการความรู้ทั้งสองประเภทนี้
ให้เป็นระบบ ด้วยกระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่ การแลกเปลีย่นเรียนรู้ และการถ่ายโอนความรู ้เพื่อการ
พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจสิ่ง 
ต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไมส่ามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน 
งานฝีมือ หรือการคดิเชิงวิเคราะห ์ 
 2. ความรู้แจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ ซึ่งเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
 และสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิม่ผลผลิต
แห่งชาติ (อ้างถึงใน อนุชิต สารภาพ, 2555) กล่าวว่า กระบวนการจดัการความรู้ (knowledge management 
process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การเข้าใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือ
พัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์การ ประกอบด้วย การค้นความรู้ การสรา้งและแสวงหา การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรยีนรู้ 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจยัของ สาวรี ชนาชน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของบุคลากรใน
องค์การ กรณีศึกษา : ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดการความรู้ในหน่วยงานมี
หลายวิธี คือ การจดัโครงการฝึกอบรม จัดกิจรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ จัดท าคูม่ือการปฏิบตังิาน จัดส่ง
บุคลากรไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมทั้งมีเว็บไซต์ของส านักงานที่เก็บรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ และจดับอร์ด
ประชาสมัพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา ลายเงิน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การ
จัดการความรู้ ด้วยวิธี Best Practice ของโครงการข้าราชการไทยใจสีขาว ผลการวิจัยสรุปวา่ แนวทางการจัดการ
ความรู้ ด้วยวิธี Best Practice ของโครงการข้าราชการไทยใจสีขาว ต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนความรู้ที่มี
อยู่ในตัวบุคคล วิธีการปฏิบัติที่เปน็เลิศของข้าราชการทีไ่ด้รับคัดเลือกให้สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ส าหรับ
เผยแพรเ่ป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิต่อไป โดยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการจดัการความรู้ให้มากข้ึน 
เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้ ด้วยวิธี Best Practice ของโครงการข้าราชการไทยใจสีขาว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อนุชิต สารภาพ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์ความรู ้
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ที่มีผลต่อการปฏบิัติงานของข้าราชการส านักงานศุลกากรท่าเรือกรงุเทพ ผลการวิจัยสรุปวา่ การจัดการความรู้ใน
หน่วยงานมีความส าคัญมาก เพราะการจัดการความรู้ สามารถพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรูค้วามสามารถ
มากยิ่งข้ึน ท าให้บุคลากร มคีวามรู้ ความเข้าใจในงานและลักษณะงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความรู้ในหน่วยงานมีหลายวิธี อาทิเช่น การจัดโครงการฝึกอบรม จัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงาน จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมทั้งมีเว็บไซต์ของส านักงานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ และจดับอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
 และจากท่ีกล่าวมาข้างต้น การจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 เป็นการพัฒนาองค์การเพื่อเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน และน าแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award: PMQA) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในระดับองค์การ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชยา ศิริวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย: กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดการความรู้ของกรมการพัฒนาชุมชนมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มกีารจัดตั้ง
องค์การ (พ.ศ. 2505) ซึ่งในระยะแรก การจัดการความรู้ยังไม่มีรูปแบบท่ีเป็นแบบแผน แต่วิธีการการจัดการความรู้
ได้ใช้วิธีการเรยีนรู้จากการปฏิบตัิงาน ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคการปฏริูประบบราชการ (ปี พ.ศ. 2546) มีการออกพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการพัฒนา
ความรู้ในองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรยีนรู้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดให้การจดัการความรู้เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในการปฏิบัตริาชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 
และในปี พ.ศ. 2556 กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัล “คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หมวด 4 ด้านการ
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานขององค์การและการจดัการความรู้จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
 องค์ความรู้ที่ส าคญัและจ าเป็นของบุคลากร ส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 องค์ความรู้ที่ส าคญัและจ าเป็นของบุคลากร ส านักกรรมาธิการ 3 เปน็องค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวงงานรัฐสภาและการจดัท าเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานนิติบญัญัติที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน  องค์ความรู้ด้านความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
งานให้แก่คณะกรรมาธิการ องค์ความรู้ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น  
2 ประเภท คือ องค์ความรู้ทีไ่ด้จากตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้หรอืพรสวรรค์ 
เป็นความรู้ที่แบ่งปันกันได้แล้วน ามาจัดระบบให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถศึกษาได้และองค์ความรู้ทีเ่ป็นเอกสาร 
ฐานความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ (Explicit Knowledge) สอดคล้องกับแนวคิดของ กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัมหิดล (2552) ที่ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการที่มี
กระบวนการและเป็นระบบตั้งแตก่ารประมวลผลข้อมลู (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด ตลอดจน
ประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างความรู้ (Knowledge) และจะต้องมีการจัดเก็บในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
โดยอาศัยช่องทางที่สะดวก เพื่อน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้งาน ท าให้เกิดการโอนถ่ายความรู้ และมีการแพร่กระจาย
ไหลเวียนไปท้ังองค์การ และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชิต สารภาพ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจดัการองค์
ความรู้ที่มผีลต่อการปฏบิัติงานของข้าราชการส านักงานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า องค์ความรู ้
ที่ส าคัญและจ าเป็นของข้าราชการส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเป็นองค์การมีเป้าหมายตาม วิสัยทศัน์ของกรม
ศุลกากร คือ การอ านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและ
ปกป้องสังคม สามารถแบ่งความรูไ้ด้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ  
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 1) ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานศุลกากร ได้แก่ เทคนิคการตรวจสอบสินค้า พิธีการศุลกากร ระเบยีบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ กฎหมายพิกัด กฎหมายศลุกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2) ความรู้ทางอ้อมที่เป็นประโยชน์ต่องานศุลกากร ได้แก่ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับตัวสินคา้ที่มีการน าเข้า-ส่งออก  

และเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้จึงจะต้องมีการระดมความคดิเห็นเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ที่ส าคัญและ
จ าเป็นในการปฏบิัติงานตามภารกจิงานของส านักกรรมาธิการ 3 และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค้นหาจาก
เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง รายงานการประชุม คูม่ือปฏิบัติงาน ระเบยีบ ประกาศ 
ค าสั่ง เอกสารทางราชการ และจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผูเ้ชี่ยวชาญและผูม้ปีระสบการณ์ในการปฏิบตัิงานสูง การก าหนด 
ให้มีการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรตามมาตรฐานแนวทางก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ในสายงานต่าง ๆ คณะท างานและแต่ละกลุ่มงานในส านักกรรมาธิการ 3 จัดท าเอกสารความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ภารกิจงาน โดยการรวมรวบองค์ความรู้และจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นคว้า จัดให้มีการจ าแนกรายการต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นในการเรียนรูต้ามภารกิจงานและความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานลงในเว็บไซด์ของส านักกรรมาธิการ 3 โดย
แยกออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนการประมวลและกลั่นกรองความรู้ในแต่ละองค์ความรู้ เพื่อตรวจสอบองค์ความรู้หรือ
ข้อมูลสารสนเทศในแต่ละประเภทก่อนท่ีจะน ามาจัดหมวดหมู่ความรู ้ 

 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1) ปัญหาด้านสถานที่ เกดิจากความไม่พร้อมในเรื่องสถานท่ีของส านักงานท่ียังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งสถานท่ี
ปฏิบัติงานปัจจุบันมีพื้นท่ีใช้สอยอย่างจ ากัดจึงไมเ่อื้ออ านวยต่อการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ภายในครั้งเดียว
จึงท าให้การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งต้องจ ากัดจ านวนบุคคลในการเข้าร่วม ซึ่งต้องมีการแบ่งกลุม่เป้าหมายเป็น 
กลุ่มย่อย ๆ และมีวิทยากรให้ความรู้คนละคนกันส่งผลท าให้กลุ่มเปา้หมายได้รับองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และบรรยากาศการเรียนรู้ที่แตกตา่งกันท้ัง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความไมต่อ่เนื่องและ
ความยุ่งยากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 2) ปัญหาด้านบุคลากร เกิดจากบคุลากรบางส่วนยังไมเ่ข้าใจถึงกระบวนการจัดการความรู้ และประโยชน์
ที่จะไดร้ับ จึงไมม่ีความตระหนักถึงความส าคัญ ท าใหไ้ม่มคีวามกระตือรือร้นในการศึกษาและค้นหาความรู้เท่าที่ควร 
รวมถึงไมไ่ด้มีการศึกษาให้เกดิประโยชน์อย่างถ่องแท้ ขาดการศึกษาองค์ความรู้อย่างละเอียดและขาดความแม่นย า
ด้านองค์ความรู ้อีกทั้งยังขาดการประเมินท่ีต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทธิดา หอมวิชา 
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย  ผลการวิจัยสรุปว่า ปญัหาและ
อุปสรรคของการจัดการความรู้ ของส านักเลขานุการ ส านักอนามยั คือบุคลากรไมไ่ด้ให้ความสนใจเท่าที่ควร 
ประกอบกับบุคลากรในส านักงานฯ มักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ยอมรับฟังความเห็นหรือความรู้ใหม่ ๆ  
 3) ปัญหาด้านภารกิจงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นภารกิจงานท่ีมีปริมาณมากและมีความเร่งด่วน 
รวมทั้งมีการเดินทางไปศึกษาดูงานภายนอกอยู่เสมอ จึงท าให้ไมส่ามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งบุคลากรมองว่าการจดัการความรู้เป็นภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นมาโดยไมม่ีความจ าเป็นหรือความส าคญัมากกว่างาน
ประจ าที่ท า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา ลายเงิน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ ด้วยวิธี  
Best Practice ของโครงการข้าราชการไทยใจสีขาว ผลการวิจัยสรปุว่า อุปสรรคในการจัดการความรู ้ด้วยวิธี  
Best Practice ของโครงการข้าราชการไทยใจสีขาว พบว่า มีปญัหาและอุปสรรค คือ ทัศนคติของคนบางคนท่ีไม่
เข้าใจก็จะคิดว่าท าดีเพื่อสร้างภาพ  
 
 แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
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 1) ด้านวธิีการและรูปแบบ ควรมีการปรับวิธีการและรูปแบบให้ยดืหยุ่นกับสถานการณ์ เช่น ในขณะทีม่ี
ภารกิจงานคณะกรรมาธิการบุคลากรอาจจะไม่สะดวกในการรวมตัวกันในลักษณะการเสวนาเชิงประชุมแลกเปลี่ยนก็
ปรับเปลีย่นวิธีการโดยใช้สารสนเทศที่ใช้ในการท างานเผยแพร่ และสร้างการมสี่วนร่วมในการจัดการความรู้แทน 
โดยการแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันไดต้ลอดเวลาผ่านสื่อ Social Network, Smartphone, LINE 
application, Facebook, Intranet ท าให้เกิดการสื่อสาร Two way Communication ช่วยให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ชัดเจนมากขึ้นในทุกสถานการณ ์สอดคล้องกับแนวคิดของ พัทธนันท์ หรรษาภริมย์โชค (2558) ได้กล่าวว่า การ
ด าเนินการการจัดการความรู้ภายในองค์การจะส่งผลท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงกับองค์การซึ่งเป็นเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ องค์การจะต้องมีระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ที่ส่งผลท าให้เกดิ
ระบบการพัฒนาบคุลากรในองค์การและการจดัการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Training) และการเรยีนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นต้น สิง่เหล่านี้ถือเป็น
การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้ (Learning Platform) ที่ส่งให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้รับบริการสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วย และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชิต 
สารภาพ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ที่มผีลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ ผลการวิจัยสรุปว่า กระบวนการหรือรูปแบบวิธีการในการแสวงหาความรู้ของข้าราชการส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้แก่ การแสวงหาองค์ความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ผ่านระบบ (Social Network) 
Smartphone LINE application, Facebook Internet ผ่าน Search Engine อย่าง Google ผ่านโทรศัพท์แบบ 
Smart Phone 
 2) ด้านแผนงาน ควรมีการจัดท าแผนการจดัการความรูร้ะยะ 4-5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มคีวามเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนภารกจิด้าน
กระบวนการนติิบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสรมิให้เรื่องของการจัดการความรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์
ส านักงาน โดยอาจจัดให้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้การพัฒนาองค์ความรู้เกดิการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ วันชัย ปานจันทร์ (2560) ได้กล่าวว่า การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Share Value) 
ให้ทุกคนได้รูไ้ด้เข้าใจ จะได้สนับสนุนและมสี่วนร่วมในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีการน าวสิัยทัศน์ที่ได้สร้าง
ขึ้นมาเป็นเป้าหมายของการก าหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อสานให้วิสยัทัศน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบัตติ่อไป นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชยา ศริิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบ
ราชการไทย: กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยสรุปว่า ควรก าหนดใหก้ารจัดการ
ความรู้เป็นกลยุทธ์หนึ่งขององค์การ และประกาศนโยบาย “การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน” 
 3) ด้านกระบวนการ จะต้องมีการพัฒนากระบวนการถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรอยา่งสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง รวมถึงการจัดกิจกรรมพี่สอนน้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านัก
กรรมาธิการ 3 ที่เป็นความรู้แบบรว่มสมัย โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผูน้ าและให้ความส าคญักับการพัฒนาอย่างจริงจัง 
เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค (2558)  
ได้กลา่วว่า ผู้บรหิารและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม่หรือทีม และระดับองค์การ ซึ่งเป็น
เป้าหมายสูงสดุของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยให้บุคลากรไดม้ีการแลกเปลี่ยน เรยีนรู้ เทคนิค วิธีการ
ประสบการณ์ร่วมและต่อเนื่อง ส าหรับความรู้ที่ส าคญัต่อองค์การ ไดแ้ก่ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
ความสัมพันธ์กับผู้มสี่วนไดเ้สยีต่าง ๆ ประสบการณ์ความรู้ที่หน่วยงานสั่งสมมายาวนานและความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการต่าง ๆ ที่จะช่วยท าใหบุ้คลากรสามารถน าไปใช้ในการพฒันาตนเองให้กลายเป็นคนดี คนเก่ง (Talent 
Worker) และพัฒนางานโดยการส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมการท างาน (Innovation) อันส่งผลท าให้เกดิการยกระดับ
ขีดความสามารถของหน่วยงานใหก้ลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือองค์การ
อัจฉริยะ (Intelligence Organization) และช่วยผลักดันใหเ้กิดสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
ต่อไป 
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 4) ด้านการสื่อสาร จัดใหม้ีช่องทางการสื่อสาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอเป็นระบบและหลากหลายช่องทาง และมีการท า Infographic องค์ความรู้แตล่ะเรื่องเผยแพร่ให้ความรู ้
ใน KM ของส านักกรรมาธิการ 3 อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 5) ด้านการประเมินผล ควรมีการประเมินผลเพื่อวัดความรู้ของบุคลากรโดยการท า Pretest และ  
Posttest อย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน รวมถึงการจัดให้มีการประกวดการจัดการความรู้และการสร้างจติส านึกให้
บุคลากรตระหนักและกระตือรือรน้ถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช 
(อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2559) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ  
การจัดการความรู้เกิดขึ้นมาจากความเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความมชีีวิตชีวาและความส าเร็จให้แก่องค์การ  
การประเมิน “ต้นทุนทางปัญญา” (intellectual capital) และผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรูเ้ป็น
ดัชนีบ่งบอกว่าองค์การมีการจัดการความรู้ประสบความส าเร็จได้ผลหรือไม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ผู้บริหารและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ควรจะมีการประชุมติดตามผลและประเมินกระบวนการจดัการ
ความรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบของกระบวนการจัดการความรู้ให้มีรูปแบบท่ีทันสมัย 
 2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ และการศึกษา คน้หา
ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติงานของตนเองให้มากท่ีสุด โดยคิดค้นหาวิธีการจัดการความรู้ใหน้่าสนใจ และ
กระตุ้นการเรยีนรู้ของบุคลากร เชน่ การจัดประกวดแข่งขัน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย แก่บุคคลหรือกลุ่มงาน
ที่มีผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น 
 3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการแสวงหาความรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ด้านกรรมาธิการและจดัเก็บให้เปน็ระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ อย่างสะดวก
และรวดเร็ว โดยผ่าน Social Network เช่น Smart phone, LINE application, Facebook, Internet, Intranet 
มากขึ้น 
 4. การสร้างจติส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ว่าเป็นหน้าที่และความรับผดิชอบ
ของบุคลากรทุกคน อีกทั้งการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรยีนรู้  
 5. การจัดการองค์ความรู้จะต้องมกีารขยายวงกว้างออกไปยังหน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอกท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับการปฏบิัติงานของคณะกรรมาธิการ เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความรู้และเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
กับหน่วยงานภายนอก  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอ่ไป 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยถึงกระบวนการหรือรูปแบบการจัดการความรู้และองค์ความรู้ที่ส าคญัและ
จ าเป็นของบุคลากร รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อให้การ
จัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และหากมี
โอกาสได้ท าการวิจยัครั้งต่อไป ผู้วจิัยจึงขอเสนอว่า  
 1. ควรท าการวิจัยเกีย่วกับความพงึพอใจของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการน าการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2. ควรท าการวิจัยเกีย่วกับประสิทธิภาพของบุคลากร เมื่อน าการจดัการความรูม้าใช้ในการปฏิบตัิงาน
ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  เพื่อเป็นการต่อยอดและเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูข้องส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสดุต่อไป 
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