
 

  
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการคนควาอสิระเรื่อง การจัดการความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตัหินาทีข่องกำนนั ผูใหญบาน     

ในเขตพื้นท่ีอำเภอราชสาสน จังหวดัฉะเชิงเทรา 

        **นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การจัดการความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน   
ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา* 

Knowledge Management for Enhancing the Potential Performance 
of Subdistrict Headman and Village Headman  
in Ratchasan District, Chachoengsao Province 

พัชรี ทองเสริม** 
            

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของกำนัน ผูใหญบาน กระบวนการจัดการความรู 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการความรูทีเ่หมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน 
ผูใหญบาน ในเขตพ้ืนที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชวิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม    
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ แบบมีโครงสรางจากผูใหขอมูลสำคญั จำนวน 9 คน ผลการวิจัยพบวา 
บทบาทของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม
สถานการณบานเมือง และเทคโนโลยี กำนนั ผูใหญบาน ตองเปลี่ยนบทบาทหนาที่ของตัวเองใหทัน
เทคโนโลยีใหม  ๆที่เกิดขึ้น ตองมีการเรียนรูและนำมาปรับใชในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ กระบวนการจัดการความรูของกำนัน ผูใหญบาน ประกอบดวย การ
บงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลัน่กรองความรู การ
เขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู ปญหาและอุปสรรค เกิดจากความพรอมของตัว
กำนัน ผูใหญบาน ทัศนคติ พ้ืนฐานความรูที่แตกตางกัน ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการถายทอด
ความรู งานที่หลากหลายจากภาครัฐ งบประมาณที่จะใชในการจัดการความรูไมเพียงพอ แนวทางในการจัดการ
ความรูที่เหมาะสม มีดังนี ้1) ควรมีหลักสูตรการอบรมเฉพาะของแตละพื้นที่ 2) ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถมาถายทอดความรู หรือจัดทำคูมือ รูปเลมที่ครอบคลุมอำนาจหนาท่ี 3) ควรมีการประชุม อบรม 
สรางความรูความเขาใจกับกำนัน ผูใหญบาน  4) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการความรูอยาง
เพียงพอ 5) ควรปรับแนวคิดและทัศนคติของกำนัน ผูใหญบานใหตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชนของ
การจัดการความรู ขอเสนอแนะในการวิจัย มีดังนี้ 1) ควรนำหลักการจัดการความรูมาใช 2) ควรจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน แยกเปนเรื่อง ๆ  3) ควรจัดกิจกรรมใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
4) ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรใหความสำคัญกับการจัดการความรู และสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ 

 
คำสำคัญ:   การจัดการความรู, ศักยภาพ, กำนัน ผูใหญบาน  

บทนำ 
กำนันผูใหญบานเปนสถาบันหลกัของการปกครองทองที่ของประเทศในระดับตำบล หมูบาน ท่ีมี

พัฒนาการมาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน โดยมีบทบาทภารกิจอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่พระพุทธศกัราช 2457 และที่แกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่



2 

 

 

เกี่ยวของ ซึ่งภารกิจหนาที่หลักที่สำคัญ ๆ ไดแก ดานการปกครอง การรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ดานการอำนวยความเปนธรรม ดานการบริการงานทะเบียน การบำบัด
ทุกข บำรุงสุขในเรื่องตาง  ๆดานการเปนผูเชื่อมประสานระหวางจังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบานและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและภารกิจของทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ในพ้ืนท่ีตำบล หมูบาน จะเห็นไดวากำนนั ผูใหญบานมีบทบาทภารกิจหนาท่ีที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจงานตาง ๆ ของตำบล หมูบานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์  ซึ่งปจจัยหนึ่งที่สำคญัที่จะทำใหกำนัน 
ผูใหญบาน สามารถขับเคลื่อนงานภารกิจหนาท่ีดังกลาวบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดมากนอยเพียงใด ไดแก การที่
กำนัน ผูใหญบานมีคามรู ความขาใจ ทักษะในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางถูกตองชัดเจน  

ดวยคุณสมบัติทางการศึกษาของกำนัน ผูใหญบานกำหนดไวคอนขางต่ำ เม่ือเปรียบเทยีบกับ
เจาหนาท่ีของรัฐประเภทอ่ืน การศึกษาอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงาน ดังนั้น การพัฒนาความรูและทักษะของผูนำชุมชนเปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่งเพราะการเสริมสรางความรู
และพัฒนาทักษะจะทำใหผูนำชุมชนมีโลกทัศนใหมตองานพัฒนา การพัฒนาเทคนิคเพ่ือพัฒนาความรูและ
ทักษะของผูนำ จึงเปนสิ่งทีจ่ะตองพิจารณาควบคูไปกับการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งในการรวมมือกัน
ทำงานระหวางฝายตาง ๆ ถือเปนหัวใจของการพัฒนา โดยภายใตความรวมมือนั้นควรเรียนรูและพัฒนามาจาก
การปฏิบัติงานรามกัน "Interactive learning through action" (ประเวศ วะสี, 2536) ถึงแมกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารงาน กำนัน ผูใหญบาน และสงเสริม ในการจัดการ
ความรูของกำนัน ผูใหญบาน ใหมีความสามารถในการนำความรูจากการจัดการความรูไปใชในงานตามบทบาท
หนาท่ี แตยังพบวา กำนัน ผูใหญบาน ยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาท หนาที่ของตนเอง ทำใหเกิด
ความสบัสนในการปฏิบัติหนาที่ (วิโรจน อุทุมโภค, 2561) แนวทางในการแกไขปญหา จำเปนตองใหกำนัน 
ผูใหญบาน ไดมีความรูในบทบาทหนาท่ีและสามารถนำความรูมาจัดการความรู โดยอาศยัพลังปญญาของ
กำนัน ผูใหญบาน เพ่ือทำความรูจักการจัดการความรู เห็นคุณคาของความรูที่มีอยูในผูทำงานหรือผูปฏิบัติ 
(Tacit knowledge) และเสริมดวยความรูเชิงทฤษฎี (Explicit knowledge) ยิ่งจะทำใหพลังปญญาของกำนัน 
ผูใหญบาน ไดรับการยกระดับขึ้นไปอีก (วิจารณ พานิช, 2549) ผลของการจัดการความรูในบทบาทหนาที่ของ
กำนัน ผูใหญบานนี้ จะเปนเครือ่งมือในการทำงานและนำไปใชประโยชนในการทำงานไดเปนอยางดี  

ดวยสภาพปญหาและเหตผุลดังกลาว ผูวิจยัจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาบทบาท ของกำนัน 
ผูใหญบาน กระบวนการจัดการความรูของกำนัน ผูใหญบาน รวมถึงปญหา และอุปสรรค ในการจัดการ
ความรู ซึ่งจะนำไปสูแนวทางการจัดการความรูของกำนัน ผูใหญบานท่ีเหมาะสม เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบานมากยิ่งขึ้นตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรูของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการความรูที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ว ิจัยไดเลือกใชรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแนวทางการ
ศึกษาวิจัย ออกเปน 2 แบบ ดังนี ้ 
 1. วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาคนควาและ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของจาก กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ คำสั่ง ราชกิจจา
นุเบกษา หนังสือ วารสาร บทความ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ สืบคน
จากเว็บไซตตาง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของ เชน หองสมุด/หอสมุดจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
รวมถึงหนวยงานภาครัฐ และองคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน 
 2. วิธีการรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field research) โดยผูวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณกลุม
ตัวอยางโดยวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structure 
interview or Formal interview)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 

 1. ประชากร (Population) ไดแก ขาราชการและเจาหนาที่ระดับอำเภอที่มีสวนเก่ียวของกับ
การบริหารงานกำนัน ผูใหญบาน และกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน  
 2. กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive หรือ sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยกำหนดคณุลักษณะของประชากรท่ี
ตองการศึกษา (วิโรจน กอสกุล,2562ก, หนา 40) จึงใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสำคัญ (Key 
informants) จำนวน 9 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เปนขาราชการและเจาหนาที่ระดับอำเภอที่มีสวนเก่ียวของกับการบริหารงาน
กำนัน ผูใหญบาน ไดแก ปลัดอำเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอฝายบริหารงาน
ปกครอง  และเจาหนาทีป่กครองฝายบริหารงานปกครอง รวมจำนวน 3 คน  

2.2 กำนัน ผูใหญบาน ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอราชสาสน จำนวน 6 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวธิีการสัมภาษณ โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของ
การสัมภาษณเปนการสัมภาษณที่มีคำถาม และขอกำหนดแนนอนตายตัว จะสัมภาษณผูใดก็ใชคำถาม
แบบเดียวกัน (วิโรจน กอสกุล, 2562ก, หนา 45) การสัมภาษณจะทำการสัมภาษณเปนรายบุคคล 
กอนการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาจะกำหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ โดยจะแจงใหผูสัมภาษณทราบ
กอนลวงหนา ในการสัมภาษณผูสัมภาษณจะใชการจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยกอนสัมภาษณจะขอ
อนุญาตผูถูกสัมภาษณในการจดบันทึกการสนทนากอนทุกครั้ง 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
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 1. วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เปนวิธีการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูลท่ัวไป โดยการ
รวบรวมเอกสาร ซึ่งเปนขอมูลที่มีการบันทึกไวแลวโดยผูอ่ืน ไดแก 1) หนังสือทั่วไป ไดแก ตำรา คูมือ 
รวมถึงเอกสารทางวิชาการ เปนตน 2) หนังสืออางอิง ไดแก พจนานุกรม สารานุกรม เปนตน 3) งานวิจัย 
ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธเปนงานที่ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาในเรื่องนั้น ๆ อยางละเอียด 4) เอกสารของ
ทางวิชาการ เปนเอกสารที่สวนราชการจัดทำขึ้นเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ เชน นโยบาย กฎระเบียบ 
พระราชบัญญัติ คูมือการดำเนินงาน ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ เปนตน 
 2. วิธีการรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ โดยท่ีผูวิจัยเลือก
วิธีการสัมภาษณตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure 
interview) โดยท่ีผูวิจัยตองทำการสัมภาษณไปตามคำถามที่กำหนดไวในแบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยจะ
สัมภาษณตามขอที่กำหนดไวเทานั้น และผูวิจัยจะใชแบบสัมภาษณซึ่งเปนคำถามในการสัมภาษณและจด
บันทึกขอมูลและบันทึกเสียงตามคำบอกของผูถูกสัมภาษณ 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการทำการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมขีั้นตอน
ในการวิเคราะห ดังนี ้1. ผูวิจัยจะนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาแยกประเด็นตามแตละประเด็น 2.นำ
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาแยกประเด็นคำถามแลวนำมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตาง
ของผูใหสัมภาษณแตละคนกอนจะนำขอมูลนั้นไปวิเคราะห 3.นำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาแยก
ประเด็นคำถาม แลวนำมาเปรียบเทียบกับขอมูล เอกสารที่เก่ียวของ ไดแก แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เก่ียวของ เพ่ือจะไดทราบถึงลักษณะที่มีความคลายคลึงกันและแตกตางกันของขอมูล กอนจะนำขอมูลนั้น
ไปวิเคราะห 4.นำขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบมาทำการวิเคราะหขอมูลรวมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
การจัดการความรูเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน 
บทบาทของกำนัน ผูใหญบาน กระบวนการจัดการความรูของกำนัน ผูใหญบาน ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการจัดการความรูที่เหมาะสม โดยใชการนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบวา 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ

กำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากหนังสือ งานวิชาการ วิทยานิพนธ 
ตำราทางวิชาการ เว็บไซต วารสาร และเอกสารสวนราชการที่เก่ียวของตาง ๆ พบวา การจัดการความรู
ของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพ้ืนที่อำเภอราชสาสน มีองคประกอบสำคัญของวงจรในการสรางความรูอยู  
3 สวน คือ 1) คนซึ่งเปนองคประกอบท่ีสำคัญทีสุ่ด เพราะเปนทั้งแหลงความรู และเปนผูนำความรูไปใชให
เกิดประโยชน 2) เทคโนโลยซีึ่งเปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหาจัดเก็บ แลกเปลี่ยนและนำความรูไป
ใชไดอยางงาย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอง 3) กระบวนการความรู เปนการบริหารจัดการเพ่ือนำ
ความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพื่อทำใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป., หนา 84) อธิบายวา กระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่
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จะชวยใหบุคลากรเขาใจถึงข้ันตอนที่เกิดกระบวนการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดข้ึน
ภายในองคกร ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก 1.การบงชี้ความรู 2.การสรางและแสวงหาความรู 3.การจัด
ความรูใหเปนระบบ 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู 5.การเขาถึงความรู 6.การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 7.การเรียนรู 
 ในสวนของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง สามารถนำมาวิเคราะหแยกเปนประเด็น
ตาง ๆ เรียงลำดับตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. บทบาทของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่พระพุทธศักราช 2457 เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม 
สถานการณบานเมือง และเทคโนโลยี ตัวกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ไมได
เปลี่ยนแปลงไป กำนัน ผูใหญบานยังคงเปนคนที่ชาวบานใหความเคารพนับถืออยูเสมอ เวลาเดือดรอน
ชาวบานก็ยังมาปรึกษาขอความชวยเหลือ แตในอดีตกำนัน ผูใหญบานจะมีความใกลชิดกับประชาชน
มากกวาปจจุบัน ทำหนาที่เปนเสมือนตัวแทนของราษฎรที่จะเขาไปติดตอ เขาถึงอำนาจรัฐ บริการของรัฐ 
ดูแลชาวบานตั้งแตเกิดจนตาย ปจจุบันการทำงานแตกตางไปจากเดิม งานของกำนัน ผูใหญบาน จะเนน
เรื่องงานเอกสาร ไมไดเนนเรื่องการดูแลปกครองชาวบานเหมือนสมัยกอนท่ีเนนเรื่องการบำบัดทุกข บำรุง
สุข บทบาทของกำนัน ผูใหญบานปรับเปลี่ยนเปนการดูแลพ่ีนองประชาชนในพื้นที่ใหไดเขาถึงสิ่งที่รัฐจัด
ให เพราะวาชาวบานสามารถเขาถึงอำนาจรัฐไดงายดวยตนเอง โดยไมตองใหกำนัน ผูใหญบานติดตอแทน 
ผูใหญบานมีบทบาทในการคัดกรองผูที่จะมารับการบริการภาครัฐของทุกกระทรวง ทบวง กรม เมื่อ
สถานการณของบานเมือง วิวัฒนาการตาง ๆ นวัตกรรมตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป กำนัน ผูใหญบาน ก็ตอง
เปลี่ยนบทบาทหนาที่ของตัวเองใหทันเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดข้ึน จะตองมีการเรียนรูและนำมาปรับใชใน
การปฏิบัติตน และปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  

2. กระบวนการจัดการความรูของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ผูใหขอมูลสำคัญมีความเขาใจวาการจัดการความรู คือ การนำความรูที่ไดจากการอานและ
การศึกษาหาความรูจากตัวบทกฎหมาย การศึกษาจากคนรุนกอน การเรียนรู อบรม การศึกษาดูงาน และ
จากประสบการณ มาวิเคราะห ปรับปรุง ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน การใชสติปญญา ความรู
ความสามารถ เผยแพรความรูใหกับคนในหมูบาน ชวยเหลือ แนะนำ พัฒนาคนในหมูบาน และพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการจัดการความรู ดังนี ้1) การบงชี้ความรู คือ การศึกษาภารกิจตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตามอำนาจหนาที่ การรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน การดูแลรักษาความสงบเรยีบรอย ขอพิพาท การดูแลที่สาธารณประโยชน และขอสั่งการ
ของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งปญหาความตองการของราษฎรในพื้นที่ โดยการศึกษาจากการอาน 
การแลกเปลี่ยนความรู การอบรม จากคนรุนกอนท่ีมีประสบการณ เปนตน 2) การสรางและแสวงหา
ความรู คือ การคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ เชน หนังสือ เอกสารจากหนวยงาน การประชุม
ประจำเดือนของกำนัน ผูใหญบาน คนหาจากโทรศัพท อินเทอรเน็ต สื่อออนไลน สอบถามจากผูรูที่มี
ประสบการณ ปรึกษาปลัดอำเภอ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกำนัน ผูใหญบานดวยกัน หาความรูจากรอบดาน 
และการเรียนรูจากประสบการณที่ผานมาของตนเอง เปนตน 3) การจัดความรูใหเปนระบบ คือ การ
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จัดการความรูใหสามารถคนหาและนำความรูไปใชประโยชนไดงาย โดยมีการจัดเก็บขอมูลความรูตาง ๆ  
ไวในแฟมแยกประเภทไวเปนเรื่อง ๆ การถายภาพเก็บไวในโทรศัพท เพื่อใหนำไปใชไดงาย และสะดวก 
กำนัน ผูใหญบานสวนใหญยังไมคอยมีการจัดการความรูใหเปนระบบ อาศัยความจำ ความเขาใจ และ
ประสบการณ 4) การประมวลและกลัน่กรองความรู คือ การนำความรูที่ไดจากแหลงตาง ๆ มาวิเคราะห 
สรุปใหเขาใจงาย ๆ เปนภาษาของตนเอง เพ่ือนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และถายทอดใหชาวบาน
เขาใจไดงาย ๆ นอกจากนี้อำเภอก็มีการสงขอมูลการสรางการรับรูสูชุมชน ใหกำนัน ผูใหญบาน เอาไป
ประชาสัมพันธใหกับชาวบานทราบ เปนภาษาท่ีกระชับ เขาใจงาย ขอความสามารถใชในการเผยแพรไดเลย 
5) การเขาถึงความรู คือ การนำเทคโนโลยีเขามาใชในการรับ - สงขอมูล ขาวสาร ความรูตาง ๆ โดย
หนวยงานสงขอมูลใหกำนัน ผูใหญบานผานชองทางไลนมากข้ึน กำนัน ผูใหญบาน สามารถเขาถึงขอมูล
และสงตอใหกับชาวบานไดทันที สะดวก รวดเร็ว 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู คือ การพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรึกษาหารือ การฝกอบรม การศกึษาดูงาน และการลงมือปฏิบัติใหดูเปน
ตัวอยาง ตลอดจนการจัดประชุมเพื่อถายทอดความรูใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 7) การเรียนรู คือ เรียนรูจาก
คำสอนของผูที่มีประสบการณ บุคคลท่ีอยูรอบตัว การลองผิดลองถูก ความผิดพลาดและประสบการณของ
ตนเอง นำมาประยุกตใชใหเขากับชุมชนใหไดมากที่สุด 

3. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการความรูที ่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรูเพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของกำนนั ผูใหญบาน 
ในเขตพ้ืนที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 1) ความพรอมของตัวกำนัน ผูใหญบานเอง บางคน
ไมสนใจ ไมยอมรับ ขาดความรูสมัยใหม ไมเขาถึงเทคโนโลยี การเขากลุม การใชแอพพลิเคชั่น เพราะคิดวา
เขาถึงเทคโนโลยีแลวภาระงานตาง ๆ จะเพ่ิมมากข้ึน 2) ทัศนคติในแงลบของคนที่ไมเขาใจ 3) พ้ืนฐานความรู
ที่แตกตางกันของกำนัน ผูใหญบาน ทำใหความสามารถในการจัดการความรู และการไดรับประโยชนจาก
การจัดการความรูไมเทากัน 4) ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการถายทอดความรู 5) งานที่
หลากหลายจากภาครัฐหลายหนวยงานที่ลงมาในหมูบาน กำนัน ผูใหญบานไมสามารถจะรับทั้งหมดพรอม
กันได 6) งบประมาณที่จะใชในการจัดการความรูใหกับกำนันผูใหญบานไมเพียงพอ ขาดอุปกรณ เทคโนโลย ี

จากผลการวิจัย ผูใหขอมูลสำคัญแสดงความคิดเห็นวาควรมีการนำหลักการจัดการความรูมาใช
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัตหินาที่ของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพ้ืนที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กำนัน ผูใหญบานจำเปนตองอาศัยการจัดการความรูอยางเปนระบบและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่
เพราะไมใชเปนผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่เพียงฉบับเดียว ยัง
มีกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ อีกมากมาย กำนัน ผูใหญบาน เปรียบเสมือนเปนเจาหนาที่ของทุกกระทรวง ทบวง 
กรม และยังเปนตัวแทนของชาวบานดวย เพราะฉะนั้นอำนาจหนาที่ของกำนัน ผูใหญบานมีมาก เจาของ
หนวยงานที่มีหนาท่ีดูแลกฎหมายตาง ๆ จะตองบูรณาการรวมกัน รวบรวม และสรางการเรียนรูใหกับ
กำนัน ผูใหญบาน ใหทราบบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีความรู การศึกษา ประสบการณทำงาน มีการอบรม
สิ่งใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับกำนัน ผูใหญบาน เอาไปใชใหเกิดการพัฒนากับชุมชน การพัฒนาคนให
มีศักยภาพ ควรจะมีการนำหลักการจัดการความรูมาใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน
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ผูใหญบาน ซึ่งจะทำใหผลงาน และการปฏิบัติงานของกำนัน ผูใหญบาน ถูกตองตามวัตถุประสงค รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ทำใหการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ  

ปจจัยสำคัญที่จะสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน 
ผูใหญบาน ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 

1) คน คือ ตัวคนที่จะมาเปนผูใหญบาน หรือกำนัน ตองมีความพรอมที่จะเรียนรู หมั่นที่จะ
ทบทวนตัวเอง สั่งสมประสบการณ ตลอดจนหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ ตัวกำนัน ผูใหญบานตองไขวควา
เรื่องของการสรรหาความรู  

2) เทคโนโลยี คือ การทำใหผูใหญบานมีความรูทางดานเทคโนโลยี เพราะวาสมัยนี้โทรศัพทถือวา
เปนปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่ง หลาย ๆ เรื่องมีการสั่งการผานโทรศัพท กำนัน ผูใหญบานจะตองหมั่นศึกษา
หาความรู ตลอดจนตองไมเปนคนท่ีลาสมัย จะตองเปนคนที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา  

3) กระบวนการความรู คือ การลงมือทำ ความรวมมือ การพูดคุย การแบงปนความรู แลกเปลี่ยน
ความรูกัน บุคลากรที่จะเปนผูใหการอบรมตองมีคุณภาพ มีความรูความสามารถที่จะมาถายทอด ตองรูจริง 
และการกระทำอยางตอเนื่อง การที่หนวยงานราชการ เขามาใหการชวยเหลือและใหความรูกับผูนำและ
ชาวบาน  

4) งบประมาณ ที่จะใชในการจัดการความรู ตองไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ 
แนวทางในการจัดการความรูที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน 

ผูใหญบาน ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี ้1) ควรมีหลักสูตรการอบรมเฉพาะของ
แตละพ้ืนที่ แยกออกจากการอบรมหลักสูตรมาตรฐานของสวนกลางที่กำนัน ผูใหญบานทั่วประเทศไป
เรียนรวมกัน โดยกำนัน ผูใหญบาน ของอำเภอราชสาสนทุกคนจะตองผานหลักสูตรเฉพาะของพ้ืนที่อำเภอ
ราชสาสนดวย เนื่องจากบริบทของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน 2) ควรมีการบูรณาการหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับกฎหมายซึ่งเปนอำนาจหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ความรูความสามารถและมีประสบการณโดยตรงมาถายทอดความรู หรือจัดทำเปนคูมือ รูปเลม ท่ี
ครอบคลุมอำนาจหนาที่และมีความชัดเจน งายตอการนำไปปฏิบัต ิ3) ควรมีการประชุม อบรม สราง
ความรูความเขาใจกับกำนัน ผูใหญบานใหมีความเขาใจตรงกัน เขาถึงเทคโนโลยีได และสามารถถายทอด
ความรูไดอยางถูกตอง  มีการจัดใหกำนัน ผูใหญบานไดไปศึกษาดูงานเพื่อใหไดเรียนรูและเห็นภาพการ
ปฏิบัติจริง และควรจะจัดโครงการอบรมใหกับผูชวยผูใหญบานดวย เพราะกำนัน ผูใหญบาน มีผูชวย
ผูใหญบานคอยชวยเหลือ แตยังไมมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผูชวยผูใหญบาน ถาผูชวยผูใหญบานมี
ความรู เมื่อมีงานจากหลายหนวยงานเขามาพรอม ๆ กัน ผูชวยผูใหญบานจะสามารถชวยงานผูใหญบาน
ไดมากขึ้น และทำใหการทำงานของผูใหญบานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการความรูใหแกกำนัน ผูใหญบานอยางเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหแก
กำนัน ผูใหญบาน 5) ควรปรับแนวคิดและทัศนคติของกำนัน ผูใหญบานใหตระหนักถึงความสำคัญ และ
ประโยชนของการจัดการความรู  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การจัดการความรูเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน  
ผูใหญบาน  ในเขตพ้ืนที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา มปีระเด็นที่นำมาอภิปรายได ดังนี ้ 
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1.บทบาทของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
สังคม สถานการณบานเมือง และเทคโนโลยี ตัวกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ไมได
เปลี่ยนแปลงไป กำนัน ผูใหญบานยังคงเปนคนที่ชาวบานใหความเคารพนับถืออยูเสมอ เวลาเดือดรอน
ชาวบานก็ยังมาปรึกษาขอความชวยเหลือ แตในอดีตกำนัน ผูใหญบานจะมีความใกลชิดกับประชาชน
มากกวาปจจุบัน ทำหนาที่เปนเสมือนตัวแทนของราษฎรที่จะเขาไปติดตอ เขาถึงอำนาจรัฐ บริการของรัฐ 
ดูแลชาวบานตั้งแตเกิดจนตาย แตปจจุบันการทำงานแตกตางไปจากเดิม งานของกำนัน ผูใหญบาน จะ
เนนเรื่องงานเอกสาร ไมไดเนนเรื่องการดูแลปกครองชาวบานเหมือนสมัยกอนที่เนนเรื่องการบำบัดทุกข 
บำรุงสุข บทบาทของกำนัน ผูใหญบานปรับเปลี่ยนเปนการดูแลพี่นองประชาชนในพ้ืนที่ใหไดเขาถึงสิ่งที่รัฐ
จัดให เพราะวาชาวบานสามารถเขาถึงอำนาจรัฐไดงายดวยตนเอง โดยไมตองใหกำนัน ผูใหญบานติดตอ
แทน ผูใหญบานมีบทบาทในการคัดกรองผูที่จะมารับการบริการภาครัฐของทุกกระทรวง ทบวง กรม เมื่อ
สถานการณของบานเมือง วิวัฒนาการตาง ๆ นวัตกรรมตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป กำนัน ผูใหญบาน ก็ตอง
เปลี่ยนบทบาทหนาที่ของตัวเองใหทันเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดข้ึน จะตองมีการเรียนรูและนำมาปรับใชใน
การปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ   
พรชัย เทพปญญา (2560) ไดศึกษา การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่กำนัน 
ผูใหญบาน ผลการวิจัยพบวา กำนันและผูใหญบานเปนผูมีความสำคัญของการปกครองสวนทองท่ีซึ่งมีมา
แตสมัยรัชกาลที่ 5 ตราบจนถึงปจจุบัน ความสำคัญเหลานั้นยังไมไดลดนอยลงไป โดยเฉพาะในเขตชนบท 
กำนันและผูใหญบานยังเปนที่เคารพนับถือของชาวบาน ดังนั้น ราชการจากภาครัฐไมวาจากหนวยงานใด
หรอืจากกรมการปกครองสามารถสงผานถึงประชาชนโดยกำนันและผูใหญบานได บทบาทผูอาวุโสของ
กำนันและ ผูใหญบานประชาชนยังตองพ่ึงพาอาศัยในเรื่องความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือปญหาตาง ๆ 
กับกำนันผูใหญบาน บทบาทที่สำคัญของกำนัน ผูใหญบานคือ เปนผูนำตามธรรมชาติมีความใกลชิด
ประชาชนเปนผูนำในชุมชนที่ชาวบานเมื่อเกิดความทุกข ความเดือดรอน ชาวบานมักมาพึ่งพิงกำนัน และ
ผูใหญบานมากกวาองคกรปกครองทองถิ่น 

2. กระบวนการจัดการความรูของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 7 ข้ันตอน คือ 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัด
ความรูใหเปนระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 7) การเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชลิดา ศรมณี (2562, หนา 170) อธิบายวา กระบวนการ
จัดการความรู ประกอบดวย 1.คนหาความรู 2.สรางและแสวงหาความรู 3.จัดความรูใหเปนระบบ 4.
ประมวลและกลั่นกรองความรู สรางความรูในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย 5.เขาถึงความรู 6.แบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 7.การเรียนรู และสอดคลองกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ม.ป.ป., หนา 84) อธิบายวา กระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยให
องคการเขาใจถึงข้ันตอนที่ทำใหเกิดกระบวนการจัดการความรูหรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดข้ึน
ภายในองคการ ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การบงชี้ความรู 2. การสรางและแสวงหาความรู 3. การ
จัดความรูใหเปนระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 5. การเขาถึงความรู 6. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 7. การเรียนรู  
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กระบวนการจัดการความรูของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากการวิจัย พบวา 

1) การบงชี้ความรู คือ การศึกษาภารกิจตามบทบาทหนาที่ของตนเองใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายตามอำนาจหนาที่ การรักษาความปลอดภัยหมูบาน การดูแลรักษาความสงบเรียบรอย 
ขอพิพาท การดูแลที่สาธารณประโยชน และขอสั่งการของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งปญหา
ความตองการของราษฎรในพื้นท่ี โดยการศึกษาจากการอาน การแลกเปลี่ยนความรู การอบรม จากคนรุน
กอนที่มีประสบการณ เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของพรชัย เทพปญญา (2560) ไดศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่กำนัน ผูใหญบาน ผลการวิจัยพบวา กำนัน ผูใหญบานมี
ความตองการฝกอบรมดานการดูแลที่สาธารณประโยชนและความตองการอบรมดานรัฐธรรมนูญและการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและความตองการอบรมการใชอาวุธปน
และการตอสูปองกันตัวดวยมือเปลา และสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ  หนูแดง (2561) ไดศึกษา
เรื่อง การจัดการความรูของขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ: กรณีศึกษากลุมโครงการและ
งบประมาณ กองแผนงาน ผลการวิจัยพบวา การบงชี้ความรูคือ การศึกษาภารกิจตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยการศึกษาจากการอาน การฟง การ
แลกเปลี่ยนความรู การสอนงาน เปนตน  

2) การสรางและแสวงหาความรู คือ การคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ เชน หนังสือ เอกสาร
จากหนวยงาน การประชุมประจำเดือนของกำนัน ผูใหญบาน คนหาจากโทรศัพท คนหาจากอินเทอรเน็ต 
สื่อออนไลน สอบถามจากผูรูที่มีประสบการณ ปรึกษาปลัดอำเภอ พูดคยุแลกเปลี่ยนกับกำนัน ผูใหญบาน
ดวยกัน หาความรูจากรอบดาน และการเรียนรูจากประสบการณที่ผานมาของตนเอง เปนตน สอดคลอง
กับงานวิจัยของพชรภัทร พึงรำพรรณ และจรูญศรี มาดิลกโกวิท (2557) ไดศึกษา แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของกำนัน ผูใหญบาน ดวยกระบวนการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางทองที่
กับทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ผลการวิจัยพบวา กำนัน ผูใหญบานสวนใหญขอคำปรึกษาจาก 
ที่ทำการปกครองอำกอ, จากการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน, การคนควาจาก Internet, ศึกษาจากคูมือการ
ทำงานหรือวารสารกำนัน ผูใหญบานรายเดือน, และแหลงความรูที่สำคัญที่สุดในการแสวงหาความรูคือ 
จากการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผูใหญบาน สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน อุทุมโภค (2561)    
ไดศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดการความรูตามบทบาทหนาที่กำนัน ผูใหญบาน เขตตรวจราชการท่ี 10 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบวา การสรางความรู เปนการเพ่ิมความรูที่มีอยูเดิม
หรือเปนการสรางความรูใหม จากการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ เชน ตำรา กฎหมาย คูมือ จากสื่อออนไลน 
และศึกษาความรูจากที่อยูในตัวบุคคล เชน การฝกอบรมและจากการศึกษาดูงาน 

3) การจัดความรูใหเปนระบบ คือ การจัดการความรูใหสามารถคนหาและนำความรูไปใช
ประโยชนไดงาย โดยมีการจัดเก็บขอมูลความรูตาง ๆ ไวในแฟมแยกประเภทไวเปนเรื่อง ๆ การถายภาพ
เก็บไวในโทรศัพท เพื่อใหนำไปใชไดงาย และสะดวก กำนัน ผูใหญบานสวนใหญยังไมคอยมีการจัดการ
ความรูใหเปนระบบ อาศัยความจำ ความเขาใจ และประสบการณ สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน อุทุม
โภค (2561) ไดศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดการความรูตามบทบาทหนาที่กำนัน ผูใหญบาน เขตตรวจ
ราชการที่ 10 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบวา การจัดเก็บความรูเปนการแปลง
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ความรู ใหเปนรูปแบบที่สามารถเขาถึงเพื่อใหสามารถนำไปประยุกตใชไดอยางสะดวก ดวยการจัดทำ
ฐานขอมูลความรูในรูปแบบเอกสารและรูปแบบสารสนเทศไฟลขอมูล และสอดคลองกับงานวิจัยของ
จุฑามาศ  หนูแดง (2561) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความรูของขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ: 
กรณีศึกษากลุมโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน ผลการวิจัยพบวา การจัดความรูใหเปนระบบ คือ 
การจัดการความรูแบบขอมูล โดยการจัดเก็บเอกสารราชการตาง ๆ ใหเปนระเบียบเปนหมวดหมู เพ่ืองาย
ตอการคนหา สวนการจัดการความรูจากประสบการณ โดยบันทึกขั้นตอนการกระบวนการ ปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ในการทำงาน รวมทั้งบันทึกแนวทางและวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ไวดวย ซึ่งยังไมมีการ
จัดการความรูใหเปนระบบ 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู คือ การนำความรูที่ไดจากแหลงตาง ๆ มาวิเคราะห สรุปให
เขาใจงาย ๆ เปนภาษาของตนเอง เพื่อนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และถายทอดใหชาวบานเขาใจ
ไดงาย ๆ นอกจากนี้อำเภอก็มีการสงขอมูลการสรางการรับรูสูชุมชน ใหกำนัน ผูใหญบาน เอาไป
ประชาสัมพันธใหกับชาวบานทราบ เปนภาษาที่กระชับ เขาใจงาย ขอความสามารถใชในการเผยแพรได
เลย สอดคลองกับงานวิจัยของศริิรัตน เต็มศิริ (2561) ไดศึกษาการจัดการความรูของสำนักกรรมาธิการ 3 
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผลการวิจัยพบวา การประมวลและกลั่นกรองความรูคณะทำงาน
จัดการความรูไดมีการประชุม เพื่อคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการในการประมวลและกลั่นกรองความรู
ในแตละองคความรู เพ่ือตรวจสอบองคความรูหรือขอมูลสารสนเทศในแตละประเภทกอนที่จะนำมาจัด
หมวดหมูความรูและเผยแพรใหบุคลากรไดเขาไปคนควาและศึกษา ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจและ
กลั่นกรองบทความและเอกสารทางวิชาการตามท่ีสำนักกรรมาธิการ 3 ไดกำหนดแบบประเมินใหเปน
มาตรฐานข้ึนมา  

5) การเขาถึงความรู คือ การนำเทคโนโลยีเขามาใชในการรับ-สงขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ โดย
หนวยงานสงขอมูลใหกำนัน ผูใหญบานผานชองทางไลนมากข้ึน กำนัน ผูใหญบาน สามารถเขาถึงขอมูล
และสงตอใหกับชาวบานไดทันที สะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ  หนูแดง (2561) ได
ศึกษาเรื่อง การจัดการความรูของขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ: กรณีศึกษากลุมโครงการและ
งบประมาณ กองแผนงาน ผลการวิจัยพบวา การเขาถึงความรูคือ การใชเครือขายอินเตอรเน็ตเขามา
จัดการระบบใหสามารถใชขอมูลรวมกันได เพื่อสามารถแชรขอมูล ใหกับผูท่ีตองการใชไดอยางสะดวกได
ทุกที่ โดยจัดขอมูลใหเปนหมวดหมู อยางเชน ขอมูลระเบียบหลักเกณฑสำคัญ ๆ ที่ตองใชบอย ๆ ซึ่ง
สามารถเขาถึงขอมูลไดงายและสะดวกสบาย 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู คือ การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรึกษาหารือ การ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการลงมือปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง ตลอดจนการจัดประชุมเพ่ือถายทอด
ความรูใหกับประชาชนในพ้ืนที่ สอดคลองกับงานวิจัยของสาวร ีชนาชน (2555) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการ
ความรูของบุคลากรในองคการ กรณศึีกษา : สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ ผลจากการวิจัยพบวา 
การจัดการความรูในหนวยงานมีหลายวิธี อาทิเชน การจัดโครงการฝกอบรม จัดทำคูมือ การปฏิบัติงาน 
จัดสงบุคลากรไปฝกอบรมและศึกษาดูงาน สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน อุทุมโภค (2561) ไดศึกษา 
รูปแบบการจัดการความรูตามบทบาทหนาที่กำนัน ผูใหญบาน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบวา การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเปนกระบวนการสำคัญที่ทำให
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บุคลากรในองคกร เกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูดวยการสื่อสารและสงผานความรู เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการและชองทางตาง ๆ ไดแก การประชุม การเผยแพรความรูที่เปนเอกสาร 
สื่อสารผานวิทยุชุมชน หอกระจายขาวประจำหมูบานและบริการความรูทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน เว็บไซต Application ตาง ๆ Line และสอดคลองกับงานวิจัยของ   
พชรภัทร พึงรำพรรณ และจรูญศรี มาดิลกโกวิท (2557) ไดศึกษา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกำนัน 
ผูใหญบาน ดวยกระบวนการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางทองที่กับทองถ่ินในการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็ง ผลการวิจัยพบวา กำนัน ผูใหญบานใชวิธีการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการ
เขารวมประชุมในเวทีประชาคมหมูบาน และเวทีประชาคมตำบล การพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการและแนวคิด
ตอกันตามงานประเพณี หรืองานมงคลที่ชุมชนจัดขึ้น การปรึกษาหารือกันภายในหมูบานเดียวกัน หรือ
ภายในตำบลเดียวกัน ตลอดจนการปรึกษาหารือ การทำงานกับกำนัน ผูใหญบานในตำบลใกลเคียง การ
เรียนรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของกำนัน ผูใหญบาน ผานชมรมกำนัน ผูใหญบาน การเรียก
ประชุมพบปะกันที่บานของกำนัน เปนตน 

7) การเรยีนรู คอื เรียนรูจากคำสอนของผูทีม่ีประสบการณ บุคคลที่อยูรอบตัว การลองผดิลองถูก 
ความผิดพลาดและประสบการณของตนเอง นำมาประยุกตใชใหเขากับชุมชนใหไดมากที่สุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของศริิรัตน เต็มศริิ (2561) ไดศึกษา เรื่อง การจัดการความรูของสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผลการวิจัยพบวา การเรียนรู ไดมีการสรางระบบที่เอ้ือตอการเรียนรูของ
บุคลากรที่จะทำใหบุคลากรเขาถึงแหลงความรู ไดงายและรวดเร็ว ใหมีการเรียนรูจากการถายทอด
ประสบการณแบงปนความรูแบบขามสายงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ  หนูแดง (2561)  
ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความรูของขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ: กรณีศึกษากลุมโครงการและ
งบประมาณ กองแผนงาน ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูคือ เรียนรูจากการสอนงานจากผูมีประสบการณ 
บุคคลที่อยูรอบตัวเรา การสังเกตสิ่งตาง ๆ การทำงานที่ยังไมเคยทำมากอน การทำงานผิดพลาด และ
ประสบการณการทำงาน 

3. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการความรูที ่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน 
ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี ้

1) ความพรอมของตัวกำนัน ผูใหญบานเอง บางคนไมสนใจ ไมยอมรับ ขาดความรูสมัยใหม ไม
เขาถึงเทคโนโลยี การเขากลุม การใชแอพพลิเคชั่น เพราะคดิวาเขาถึงเทคโนโลยีแลวภาระงานตาง ๆ จะ
เพ่ิมมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของศริิรัตน เต็มศิริ (2561) ไดศึกษา เรื่อง การจัดการความรูของสำนัก
กรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมองวาการจัดการความรู
เปนภาระงานที่เพ่ิมขึ้นมาโดยไมมีความจำเปนหรือความสำคัญมากกวางานประจำ ท่ีทำ สอดคลองกับ
งานวิจัยของจิตภินันท  ฐิตพิชิตศักดิ ์(2560) ไดศึกษาการจัดการความรูในสำนักงานเขตลาดพราว 
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูที่ถูกตอง ยึดปฏิบัติตามความเคยชิน
ในอดีต เจาหนาที่ไมยอมรับความคดิเห็นที่มีการแนะนำ ไมเห็นความสำคญั ไมยอมรับหลักการจัดการความรู 
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2) ทัศนคติในแงลบของคนที่ไมเขาใจ สอดคลองกับงานวิจัยของเกวรินทร ทิพยมงคลกุล (2563) 
ไดศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของขาราชการธุรการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
อัยการสูงสุด ผลการวิจัยพบวา ปญหาการพัฒนาความรู ผูปฏิบัติงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีหนวยงานคาดหวังจากบุคลากร การขาดการพัฒนาตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัย
ของศริิรัตน เต็มศริิ (2561) ไดศึกษา เรื่อง การจัดการความรูของสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร ผลการวิจัยพบวา บุคลากรบางสวนยังไมเขาใจและไมใหความสำคญักับการจัดการความรู 
จึงไมมีความตระหนักถึงความสำคญั ทำใหยังไมมีความกระตือรือรนในการศกึษาและคนหาความรูเทาท่ีควร  

3) พื้นฐานความรูที่แตกตางกันของกำนัน ผูใหญบาน ทำใหความสามารถในการจัดการความรู 
และการไดรับประโยชนจากการจัดการความรูไมเทากัน สอดคลองกับงานวิจัยของสาวรี ชนาชน (2555) 
ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความรูของบุคลากรในองคการ กรณีศึกษา : สำนักงานนายตำรวจราชสำนัก
ประจำ ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรูของหนวยงาน คือ ความแตกตาง
ทางดานพื้นฐานความรูทำใหไดรับประโยชนจากการจัดการความรูไมเทาเทียมกัน 

4) ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการถายทอดความรู สอดคลองกับงานวิจัยของสาวรี 
ชนาชน (2555) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความรูของบุคลากรในองคการ กรณศึีกษา : สำนักงาน
นายตำรวจราชสำนักประจำ ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรูของหนวยงาน คือ 
ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และอุปกรณเครื่องมือในการถายทอดความรูที่ทันสมัย 

5) งานที่หลากหลายจากภาครัฐหลายหนวยงานที่ลงมาในหมูบาน กำนัน ผูใหญบานไมสามารถ
จะรับทั้งหมดพรอมกันได สอดคลองกับงานวิจัยของเกวรินทร ทิพยมงคลกุล (2563) ไดศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของขาราชการธุรการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด 
ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ไดแก  ปญหาการปฏิบัติงาน
ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลในปจจุบันนั้นจะมีปริมาณงานเปนจำนวนมาก จึงทำใหการทำงานเปนไป
ดวยความเรงรีบเพื่อใหงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด จึงขาดการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือดวยงานเรงดวน 
จึงขาดเวลาที่มาศึกษางานใหมๆ เพื่อนำความรูไปปรับปรุงพัฒนางาน 

6) งบประมาณที่จะใชในการจัดการความรูใหกับกำนันผูใหญบานไมเพียงพอ ขาดอุปกรณ 
เทคโนโลยี สอดคลองกับงานวิจัยของเกวรินทร ทิพยมงคลกุล (2563) ไดศึกษาการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการธรุการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัยพบวา 
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ไดแก การไมไดรับการสงเสริม สนับสนุนในดาน
ของอุปกรณ เทคโนโลยี และดานการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ทำใหไม
สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปจจุบันได 

จากผลการวิจัย ผูใหขอมูลสำคัญแสดงความคิดเห็นวาควรมีการนำหลักการจัดการความรูมาใช
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นท่ีอำเภอราชสาสน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กำนัน ผูใหญบานจำเปนตองอาศยัการจัดการความรูอยางเปนระบบและเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่เพราะไมใชเปนผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่เพียงฉบับ
เดียว ยังมีกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ อีกมากมาย กำนัน ผูใหญบาน เปรียบเสมือนเปนเจาหนาที่ของทุก
กระทรวง ทบวง กรม และยังเปนตัวแทนของชาวบานดวย เพราะฉะนั้นอำนาจหนาที่ของกำนัน 
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ผูใหญบานมีมาก เจาของหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลกฎหมายตาง ๆ จะตองบูรณาการรวมกัน รวบรวม   
และสรางการเรียนรูใหกับกำนัน ผูใหญบาน ใหทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความรู การศึกษา 
ประสบการณทำงาน มีการอบรมสิ่งใหม ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับกำนัน ผูใหญบาน เอาไปใชใหเกิดการ
พัฒนากับชุมชน การพัฒนาคนใหมีศักยภาพ ควรจะมีการนำหลักการจัดการความรูมาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่ของกำนันผูใหญบาน ซึ่งจะทำใหผลงาน และการปฏิบัติงานของกำนัน ผูใหญบาน 
ถูกตองตามวัตถุประสงค รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ทำใหการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับแนวคิดของวงษพักตร ภูพันธศรี (2562, หนา 243) อธิบายเปาหมายของการจัดการความรู 
ดังนี้  1) เพื่อพัฒนางาน คือการพัฒนาคุณภาพองคกรใหบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศนใหเกิดสัมฤทธิ์
ผลยิ่งข้ึน 2) เพ่ือการพัฒนาคน คือการพัฒนาทักษะของผูปฏิบัติงาน 3) การพัฒนานวัตกรรมใหม 

ปจจัยสำคัญท่ีจะสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน 
ผูใหญบาน ในเขตพื้นท่ีอำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี ้

1) คน คือ ตัวคนที่จะมาเปนผูใหญบาน หรือกำนัน ตองมีความพรอมที่จะเรียนรู ตองหมั่นที่จะ
ทบทวนตัวเอง สั่งสมประสบการณ ตลอดจนหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ ตัวกำนัน ผูใหญบานตองไขวควา
เรื่องของการสรรหาความรู  

2) เทคโนโลยี คือ การทำใหผูใหญบานมีความรูทางดานเทคโนโลยี เพราะวาสมัยนี้โทรศัพทถือวา
เปนปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่ง หลาย ๆ เรื่องมีการสั่งการผานโทรศัพท กำนัน ผูใหญบานจะตองหมั่นศึกษา
หาความรู ตลอดจนตองไมเปนคนท่ีลาสมัย จะตองเปนคนที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา  

3) กระบวนการความรู คือ การลงมือทำ ความรวมมือ การพูดคุย การแบงปนความรู แลกเปลี่ยน
ความรูกัน บุคลากรที่จะเปนผูใหการอบรมตองมีคุณภาพ มีความรูความสามารถที่จะมาถายทอด ตองรูจริง 
และการกระทำอยางตอเนื่อง การที่หนวยงานราชการ เขามาใหการชวยเหลือและใหความรูกับผูนำและ
ชาวบาน  

4) งบประมาณ ที่จะใชในการจัดการความรู ตองไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ 
สอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน กอสกุล (2562ข, หนา 95-96) ไดอธิบายวา องคประกอบสำคัญของวงจร
ในการสรางความรูมีอยู 3 สวน คือ 1) คนซึ่งเปนองคประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเปนทั้งแหลงความรู 
และเปนผูนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน 2) เทคโนโลยีซึ่งเปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหาจัดเก็บ 
แลกเปลี่ยนและนำความรู ไปใชไดอยางงายสะดวกรวดเร็วและมีความถูกตอง 3) กระบวนการความรูเปน
การบริหารจัดการเพ่ือนำความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพื่อทำใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 

แนวทางในการจัดการความรูท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตัิหนาที่ของกำนัน 
ผูใหญบาน ในเขตพื้นท่ีอำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี ้

1) ควรมีหลักสูตรการอบรมเฉพาะของแตละพื้นที่ แยกออกจากการอบรมหลักสูตรมาตรฐานของ
สวนกลางที่กำนัน ผูใหญบานทั่วประเทศไปเรียนรวมกัน โดยกำนัน ผูใหญบาน ของอำเภอราชสาสนทุกคน
จะตองผานหลักสูตรเฉพาะของพ้ืนที่อำเภอราชสาสนดวย เนื่องจากบริบทของแตละพื้นท่ีมีความแตกตาง
กัน สอดคลองกับงานวิจัยของเกวรินทร ทิพยมงคลกุล (2563) ไดศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการธุรการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัยพบวา การแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาความรู ควรจัดใหมีการอบรม
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ภายใน เพ่ือใหมีการปรับปรุงและมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับงานวิจัยของเจริญ      
รุงแสงจันทรและ ประณต นันทิยะกุล (2560) ไดศึกษา การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำนันและ
ผูใหญบานของจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ควรใหความรูกับกำนันผูใหญบาน กลาวคือ มีการ
จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกำนันผูใหญบานของแตละอำเภอ และของจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งมี
โรงเรียนนักปกครองทองที่จังหวัดสมุทรปราการในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับกำนันผูใหญบาน 

2) ควรมีการบูรณาการหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับกฎหมายซึ่งเปนอำนาจหนาที่ของกำนัน 
ผูใหญบาน จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถและมีประสบการณโดยตรงมาถายทอด
ความรู หรือจัดทำเปนคูมือ รูปเลม ท่ีครอบคลุมอำนาจหนาท่ีและมีความชัดเจน งายตอการนำไปปฏิบัต ิ
สอดคลองกับงานวิจัยของเกวรินทร ทิพยมงคลกุล (2563) ไดศกึษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ขาราชการธุรการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัยพบวา การแกไขปญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ไดแก การจัดใหมีคูมือในการปฏิบัติงานของแตละกลุม
งาน เพื่อเปนเครื่องมือในการทำงาน สะดวกกับผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตอ สามารถศึกษาดวย
ตนเองและปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของสาวรี ชนาชน (2555) ไดศึกษาเรื่องการ
จัดการความรูของบุคลากรในองคการ กรณีศึกษา : สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ ผลการวิจัย
พบวา แนวทางในการแกไขปญหาการจัดการความรูคือ จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและ
ประสบการณท่ีหลากหลายมาถายทอดความรู  

3) ควรมีการประชุม อบรม สรางความรูความเขาใจกับกำนัน ผูใหญบานใหมีความเขาใจตรงกัน 
เขาถึงเทคโนโลยีได และสามารถถายทอดความรูไดอยางถูกตอง  มีการจัดใหกำนัน ผูใหญบานไดไปศึกษา
ดูงานเพ่ือใหไดเรียนรูและเห็นภาพการปฏิบัติจริง และควรจะจัดโครงการอบรมใหกับผูชวยผูใหญบานดวย 
เพราะกำนัน ผูใหญบาน มีผูชวยผูใหญบานคอยชวยเหลือ แตยังไมมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผูชวย
ผูใหญบาน ถาผูชวยผูใหญบานมีความรู เมื่อมีงานจากหลายหนวยงานเขามาพรอม ๆ กัน ผูชวยผูใหญบาน
จะสามารถชวยงานผูใหญบานไดมากขึ้น และทำใหการทำงานของผูใหญบานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สอดคลองกับงานวิจัยของสาวรี ชนาชน (2555) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความรูของบุคลากรในองคการ 
กรณีศึกษา : สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการแกไขปญหาการ
จัดการความรูคือ จัดหาอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการถายทอดความรู จะตองดำเนินการจัดทำ
โครงการฝกอบรมอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของเจริญ รุงแสงจันทรและ ประณต นันทิยะกุล 
(2560) ไดศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกำนันและผูใหญบานของจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบวา กำนันผูใหญบานเปนเจาพนักงานทำหนาที่เปนหูเปนตาของทางราชการ เปนผูนำ
นโยบายไปแจงใหประชาชนทราบ ในขณะเดียวกันกำนัน ผูใหญบาน ก็เปนตัวแทนของประชาชนในการ
ติดตอกับทางราชการ การจัดอบรมและพัฒนากำนันผูใหญบาน จะทำใหประสิทธิภาพในการทำงานของ
กำนัน ผูใหญบานเพ่ิมขึ้นตามลำดับ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไดเปนอยางดี  

4) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการความรูใหแกกำนัน ผูใหญบานอยางเพียงพอ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหแกกำนัน ผูใหญบาน สอดคลองกับงานวิจัยของเจริญ รุงแสงจันทร
และ ประณต นันทิยะกุล (2560) ไดศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกำนันและผูใหญบาน
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ของจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา หนวยงานตาง ๆ ควรใหการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ
ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกำนัน ผูใหญบาน สอดคลองกับงานวิจัยของจิตภินันท  ฐิตพิชิตศักดิ ์(2560) 
ไดศึกษา การจัดการความรูในสำนักงานเขตลาดพราว ผลการวิจัยพบวา ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนใหดำเนินการจัดการความรูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว มีการ
นำเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเขามาชวยในการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังสอดคลองกับ

พระราชกฤษฎกีาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (2546) กำหนดให สวนราชการ
มีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรู
ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 
สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

5) ควรปรับแนวคิดและทัศนคติของกำนัน ผูใหญบานใหตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน
ของการจัดการความรู สอดคลองกับงานวิจัยของจิตภินันท  ฐิตพิชิตศกัดิ ์(2560) ไดศึกษาการจัดการ
ความรูในสำนักงานเขตลาดพราว ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ความรูในสำนักงานเขตลาดพราว คอื ควรสรางความรูความเขาใจในการจัดการความรู โดยการใหความรู
เก่ียวกับทฤษฎี แนวทางและหลกัการจัดการความรูที่ถูกตอง รวมทั้งกระตุนใหตระหนักถึงความสำคญัและ
ใหกำลังใจในการจัดการความรู สอดคลองกับพระราชกฤษฎกีาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (2546) กำหนดให ...สวนราชการมีหนาที่ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรยีนรูรวมกัน 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรนำหลักการจัดการความรูมาใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน 
และสรางความเขาใจใหกับกำนัน ผูใหญบานทราบถึงกระบวนการจัดการความรูที่ถูกตองเปนขั้นตอน 
รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรู เพ่ือใหกำนัน ผูใหญบานเห็นความสำคัญของการจัดการ
ความรู และนำมาประยุกตใชเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน 

2.ควรจัดทำคูมือการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน แยกเปนเรื่อง ๆ เชน การดูแลที่ 
สาธารณประโยชน การไกลเกลี่ยขอพิพาท การดูแลรักษาความสงบเรียบรอย หรือกฎหมายอื่น ๆ ตาม
อำนาจหนาที่ โดยใชภาษาที่เขาใจงาย มีภาพ infographic ประกอบชัดเจน ในรูปแบบเอกสาร และ
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหกำนัน ผูใหญบาน สามารถนำไปปฏิบัติและเผยแพรไดงาย สะดวก และ
ถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.ควรจัดกิจกรรมใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในพ้ืนที่และภายนอกพ้ืนที่ สงเสริม
การเรียนรูดานเทคโนโลยี เชน จัดใหมีการอบรม สัมมนา นิทรรศการ การศึกษาดูงาน เปนตน เพื่อให
กำนัน ผูใหญบานไดรับการถายโอนความรูจากผูรูที่มีประสบการณโดยตรง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน เรียนรูนวัตกรรมใหม ๆ ทำใหเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนในหลายมิติ และนำมาประยุกตใช
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 
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4.ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรใหความสำคัญกับการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดการความรูใหแกกำนัน ผูใหญบานอยาง
เพียงพอ เพื่อใหกำนัน ผูใหญบานซึ่งเปนกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ของรัฐไปสูประชาชน 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาความตองการของกำนัน ผูใหญบาน ในเขตพื้นที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 

2. ควรศึกษาเก่ียวกับการนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน 
ผูใหญบาน 

3.ควรศึกษาเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จะใชในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผูใหญบาน
ในเขตพ้ืนที่อำเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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