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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการการน าการจัดการ

ความรู้ไปใช้ในการพัฒนากองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และศึกษาปัญหา อุปสรรค รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ซึ่งในส่วนของการวิจัยสนาม จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบและวิธีการ จะเป็นการด าเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร ส่งผ่านมายังผู้ปฏิบัติ โดยจะมีเกณฑ์การ
พัฒนาบุคคลอยู่ในตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในแผนการปฏิบัติงาน มีการท างานในรูปแบบพ่ีสอนน้อง เรียนรู้งานจาก
ตัวบุคคล โดยถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน และมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะท าให้องค์การ
สามารถน าไปสู่นวัตกรรมองค์การได้ ปัญหาและอุปสรรค พบว่า บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย และงบประมาณ
ไม่เพียงพอที่จะจัดท าให้เป็นระบบ ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนา พบว่า ต้องสร้างความ
เข้าใจและให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นระบบ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ และติดตามผลการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับข้อเสนอแนะ บุคลากรทุกคนจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานภายใต้บริบทที่มี 
การเปลี่ยนแปลง เปิดใจยอมรับกับการท างานในรูปแบบใหม่ๆ หมุนเวียนบุคลากรเพ่ือให้เรียนรู้งานที่
หลากหลาย มีระบบการการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

ค าส าคัญ : การจัดการความรู้, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, BSQM GROUP 
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บทน า 
กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นอย่างมาก ท าให้ต้องมีการ

ตั้งรับ และปรับตัว เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีทั้งข้อดี
และข้อเสีย ถ้าเป็นข้อดีก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อไป แต่ถ้ าเป็นข้อเสียก็ต้องมีการแก้ไข
เพ่ือให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่อไปได้ โดยข้อเสียดังกล่าวประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบกับกระแส
โลกาภิวัตน์ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในประเทศ ล้วนก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปด้วยเช่นกัน  

ส าหรับประเทศไทย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ไปในทิศทางที่ไม่ดีแล้ว สิ่งที่
ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดก็คือองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การของภาครัฐ หรือองค์การของภาคเอกชน 
ล้วนเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวทั้งสิ้น ดังนั้น องค์การจึงต้องมีการปรับตัวให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการน าเทคนิค กลยุทธ์ หรือวิธีการบริหารจัดการองค์การ 
รวมไปถึงอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากองค์การ
จะต้องมีการปรับตัวแล้วบุคลากรในองค์การเอง ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ดังกล่าว 
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น บุคลากรก็ต้องมีการพัฒนาตนเอง โดยที่องค์การจะต้องมีกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ความสามารถพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงได้  

หากพูดถึงความรู้ความสามารถแล้ว การน าความรู้มาช่วยพัฒนาให้องค์การเดินหน้าต่อไป ก็อาจ
กล่าวได้ว่า ปัจจุบันนี้เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ จึงท าให้ความรู้เป็นอ านาจ (Knowledge Power) 
เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ และบุคลากรในองค์การ ซ่ึงความรู้ดังกล่าวที่ใช้ในการ
ท างาน จะถูกสร้างขึ้น และพัฒนาโดยผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจสร้างขึ้นจากการเลือกเอาความรู้เชิงทฤษฎี
มาปฏิบัติ หรือสร้างขึ้นโดยตรงจากประสบการณ์ในการท างานก็ได้ 

กล่าวคือ ความรู้ที่จะน ามาใช้เพื่อให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ าเป็น
จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ 
หรือองค์การระดับโลก ก็มีการน ากลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์การเช่นกัน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวเรียกว่า การจัดการความรู้ 

ส านักงาน ก.พ.ร. (อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ม.ป.ป.) อธิบายว่า การจัดการ
ความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากค าว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

ส าหรับประเทศไทยแล้ว เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับผู้บริหารเป็นอย่างมาก ที่จะหา 
กลยุทธ์ หรือวิธีการในการดึงความรู้ของบุคลากรออกมา และกระตุ้นให้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
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ซึ่งอุปสรรคที่มกัพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือการหวงความรู้และการไม่ยอมรับในตัวบุคคล
หากองค์การสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้ การบริหารจัดการความรู้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

จากความเป็นมาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนา       
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ามีวิธีการ รูปแบบ 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค หรือวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน าการจัดการความรู้มาใช้ในองค์การอย่างไร 
เนื่องจากกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจราชการ และการสนับสนุนการตรวจราชการเป็นอย่างดี อาจจะ
ขาดเพียงแต่การจัดการ หรือการน าวิธีการ น าความรู้ของแต่ละบุคคลมาจัดให้เป็นระบบเพ่ือที่จะได้เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับการน าการจัดการความรู้ไปใช้
ในการพัฒนากองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1. ประชากร (Population) หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองตรวจราชการ ส านักงานปลัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2562, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant interview) จ านวน 10 คน  
โดยพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน  

2.2 ข้าราชการกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 4 คน 

2.3 เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 45) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์
ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป                 

โดยการรวบรวมเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น 
1.4 เอกสารทางราชการ เช่น กฎหมาย นโยบาย พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ค าสั่ง 

ประกาศ เป็นต้น 
2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือก

วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
interview) โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามในแบบสัมภาษณ์ตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัย
จะใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของ         
ผู้ถูกสัมภาษณ ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู้วิจัยมีขั้นตอนวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาแยกเป็นประเด็นแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่แยกเป็นประเด็นแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง      

แต่ละผู้ถูกสัมภาษณ์ 
3. น าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย           

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงความเก่ียวข้องของข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูล 
4. น าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการวิจัย เกี่ยวกับการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ

อย่างมีกฎเกณฑ์ ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบการวิจัย โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนา      
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า  
 จากผลการศึกษาเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และเอกสาร
ราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ความรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการด ารงชีวิต ความรู้
สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวบุคคลได้ ลักษณะนี้จึงท าให้ความรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการท างาน 
เพ่ือที่จะท าให้องค์การขับเคลื่อนภารกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการ
ความรู้ เพ่ือให้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานต่อไป ส าหรับการจัดการความรู้นั้น คนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ในการด าเนินการ และเป็นองค์ประกอบที่สุดขององค์การ เนื่องจากคนเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถน ามา
สังเคราะห์ ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี แต่ความรู้ที่อยู่ที่คนนั้น จะกระจัดกระจายอยู่อย่างไม่เป็นระบบ 
หรือไม่มีการน ามาจัดให้เป็นกระบวนการที่สามารถเรียกดูอย่างเป็นระบบได้ จึงต้องมีการจัดท าองค์ความรู้
จากคนให้เป็นระบบมากขึ้น เพ่ือที่จะได้น าไปใช้พัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด ซึ่งการน าการ
จัดการความรู้มาใช้ในองค์การให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งด้านการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจากผู้บริหาร หรือจากตัวบุคลากรในระดับปฏิบัติก็ดี เพ่ือให้บุคลากรในองค์การ 
รับรู้ร่วมกันถึงความจ าเป็นในการพัฒนา และให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ และความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจ้าขององค์การ และพร้อมที่จะท าให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการด าเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร โดยการรับมอบนโยบายจากผู้บริหาร
ระดับสูงส่งผ่านมายังผู้บริหารระดับต้น และสู่ระดับผู้ปฏิบัติ ตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพัฒนาบุคคลอยู่ใน
ตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในแผนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตน พัฒนางาน ประสานความร่วมมือ 
ยึดถือคุณธรรม และน าสู่การเป็นเลิศ ตามค่านิยมของกองตรวจราชการ ที่ได้ก าหนดขึ้นและยึดถือปฏิบัติ
ตามกันมา มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะท าให้องค์การสามารถน าไปสู่นวัตกรรมองค์การได ้
 กองตรวจราชการ เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บริหารงานและก ากับดูแลโดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากร
ภายในหน่วยงานประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ส่วนราชการภายในกองตรวจราชการ ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน ได้แก่ 

1. ส่วนอ านวยการ 
2. ส่วนประสานติดตามเรื่องร้องเรียน 
3. ส่วนตรวจราชการ 
4. ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ 
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โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการตรวจราชการของกระทรวง และแผนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการ 
2. สนับสนุนการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการประจ าปี และแผนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
3. ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจ และจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ

ราชการเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
4. ร่วม ติดตาม และสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ และตรวจติดตาม 

เรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ 
5. จัดท ารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  
6. รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจกระทรวง ตรวจสอบข้อมูล

เบื้องต้น และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
7. สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานผลหรือความคืบหน้า พร้อมความเห็นเสนอ

ต่อผู้บังคับบัญชา 
8. ก ากับ เร่งรัด และติดตามการน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจราชการ รวมทั้ง                  

เรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติ 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. วิธีการ และรูปแบบของการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

1.1 การจัดการความรู้ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จะเป็นรูปแบบการท างานแบบพ่ีสอนน้อง เรียนรู้งานจากตัวบุคคล บุคลากรที่เข้ามา
ท างานใหม่ จะเรียนรู้จากบุคลากรเก่าๆ ในรูปแบบพี่เลี้ยง โดยถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน 

1.2 การเรียนรู้และเข้าใจนโยบายผู้บริหารแต่ละคน และจับทางให้ได้ว่าแต่ละคนมีวิธีการ 
และรูปแบบในการท างานอย่างไร เพ่ือง่ายต่อการท างาน 

1.3 มีการจัดตั้งคณะท างาน โดยส่งตัวแทนบุคลากรในแต่ละส่วนงานเข้าร่วม เพ่ืออบรมให้
ความรู้ในหัวข้อใหม่ๆ ที่สนใจ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอความคิดเห็น มีเวทีในการพูดคุย 
สร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน 

1.4 แสวงหาความรู้ โดยการส่งบุคลากรไปอบรม มีการประชุม การสัมมนานอกสถานที่ 
รวมทั้งมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่ต้องการศึกษามาบรรยาย เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการท างาน 
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2. ปัญหา หรืออุปสรรคของการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ปัญหาด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
2.2 ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึง

การน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ โดยมองว่าการจัดการความรู้เป็นเพียงเครื่องมือ         
ในการท างานไม่ใช่ภารกิจหน้าที่หลัก จึงไม่ให้ความส าคัญเท่าท่ีควร 

2.3 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน          
ขาดการติดตามและประเมินผลการท างาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย เวลาในการจัดการ
ความรู้ไม่เพียงพอ  

2.4 ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรที่มีทักษะความช านาญเฉพาะมีไม่เพียงพอ การเลือกสรร
บุคลากรไม่ตรงกับงานเท่าที่ควร บุคลากรบางส่วนยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ท างานรูปแบบเดิมๆ         
มีการโยกย้ายบุคลากรอยู่เสมอ รวมทั้งบุคลากรไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร  

3. วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

3.1 เลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน และเพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะความช านาญเฉพาะด้าน 
ให้มากขึน้ 

3.2 สร้างความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ และเปิดใจยอมรับการท างาน
ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้น ไม่ยึดติดกับอะไรที่เดิมๆ ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของความส าเร็จของงาน 

3.3 จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

3.4 สนับสนุนงบประมาณในการจัดการความรู้ และบรรจุลงไปในแผนงาน เพ่ือให้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู้ 

3.5 มีการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการท างานให้มากขึ้น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของแต่ละส่วนงานภายในกองอยู่เสมอ เพ่ือความเข้าใจในการท างานของ         
แต่ละส่วนงาน และติดตามผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 

4. แนวทาง หรือวิธีการในการพัฒนากองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

4.1 พัฒนาคนควบคู่ไปกับพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 อัพเดตองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
4.3 ติดตามประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 
4.4 หมุนเวียนบุคลากรภายใน ให้เรียนรู้ทุกส่วนงาน 
4.5 ท างานเป็นทีม และท างานในเชิงรุกให้มากข้ึน 
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4.6 จัดท าเว็บไซต์หรือช่องทางในการรวบรวมข้อมูล ทั้งแบบเอกสาร และแบบบันทึกเทป 
Video Conference เพ่ือให้ติดตาม หรือย้อนกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้  
การจัดการความรู้ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จะเป็นการท างานในรูปแบบพ่ีสอนน้อง โดยจะเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน        
ในลักษณะพ่ีเลี้ยง สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการจัดการความรู้ (ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 170-171) 
ประเด็นเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ประเภท Tacit ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่น ทีมข้ามสายงาน Innovation & 
Quality ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน ยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน เวที
ส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น ซึ่งตรงกับแนวคิดของส านักงานจังหวัดอ่างทอง (ม .ป.ป.) ที่อธิบาย
ไว้ว่า กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะ
ช่วยให้องค์การเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะ
เกิดขึ้นภายในองค์การ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  กรณีที่ เป็น Tacit 
Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น และต้องมีการเรียนรู้
และเข้าใจถึงนโยบายผู้บริหารแต่ละคน ว่ามีรูปแบบในการท างานอย่างไร เพ่ือง่ายต่อการท างาน และการ
ท างานจะมีการจัดตั้งคณะท างาน โดยส่งตัวแทนบุคลากรในแต่ละส่วนงานเข้าร่วม มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเสนอความคิดเห็น มีเวทีในการพูดคุย สร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน มีการ
แสวงหาความรู้ โดยสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการจัดการความรู้ (ชลิดา ศรมณี , 2562, หน้า 170-
171) ประเด็นการสร้างและแสวงหาความรู้ ก าหนดเนื้อหาของความรู้ที่ต้องการและดักจับความรู้จาก
แหล่งต่างๆ สิ่งส าคัญคือ ต้องสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยมีการส่งบุคลากรไปอบรม ประชุม การสัมมนา 
นอกสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่เอ้ือให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ (ชลิดา ศรมณี , 
2562, หน้า 171-172) ประเด็นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู้ และยังรวมไปถึงมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่
ต้องการศึกษามาบรรยายเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างาน 

ปัญหา หรืออุปสรรคของการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ปัญหาด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ เกตุวงศ์ (2561) ได้ศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาภายในที่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ฯ ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดก าลังคน ด้านการ
วางแผน ด้านการรายงาน ด้านการอ านวยการ ด้านการพัฒนาชุมชน  
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2. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ เกิดจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึง
การน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนา โดยมองว่าการจัดการความรู้เป็นเพียงเครื่องมือในการท างาน
ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่หลัก จึงไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย เกิดเจริญพร 
(2560) ได้ศึกษา การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การ
เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อ าเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้ คือ 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) แก่บุคลากรภายในศูนย์การเรียนรู้
ทฤษฎีใหม่ฯ เพื่อให้เห็นความส าคัญและน าไปปฏิบัติในหน่วยงานอย่างจริงจังและสร้างความเข้าใจ สื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากการจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน  
ขาดการติดตามและประเมินผลการท างาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุมาลี บุญเรือง และศราวุธ สังข์วรรณะ (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดเก็บความรู้ มีการแบ่งชนิด
และประเภทข้อมูลความรู้ไว้เพ่ือค้นหาและการใช้งาน ปัญหาคือ ขาดการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว  

4. ปัญหาด้านบุคลากร เนื่องจากมีบุคลากรที่มีทักษะความช านาญเฉพาะไม่เพียงพอ รวมทั้งการ
เลือกสรรบุคลากรไม่ตรงกับงานเท่าที่ควร สอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหาร 14 ประการ ของ Fayol 
(อ้างถึงใน ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2562) เกี่ยวกับความพร้อมและความเป็นระเบียบ (Order) โดยให้
ความส าคัญกับความเป็นระเบียบในสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน การจัดวางสิ่งของ
ให้เป็นระเบียบ และการจัดวางคนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ซึ่งบริษัทหรือองค์การควรมีการจัด
องค์ประกอบทั้งสองนี้อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถใช้คนและสิ่งของที่ต้องการได้โดยสะดวก 

วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. เลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน และเพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะความช านาญเฉพาะด้านให้มากขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหาร 14 ประการ ของ Fayol (อ้างถึงใน ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2562) 
เกี่ยวกับความพร้อมและความเป็นระเบียบ (Order) โดยให้ความส าคัญกับความเป็นระเบียบในสถานที่
ท างานและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน การจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ และการจัดวางคนให้
เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ซึ่งบริษัทหรือองค์การควรมีการจัดองค์ประกอบทั้งสองนี้อย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้สามารถใช้คนและสิ่งของที่ต้องการได้โดยสะดวก 

2. สร้างความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ โดยเปิดใจยอมรับการท างานใหม่ๆ 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้น และไม่ยึดติดกับอะไรที่เดิมๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชมพู เนินหาด สุชาดา นิ้มวัฒนากุล และปาลีรัญญ์ ฐาสิรสวัสดิ์ (2561) ได้ศึกษา การจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาตน พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร ซึ่งท าให้เกิดการ

https://drpiyanan.com/author/dr-piyanan/
https://drpiyanan.com/author/dr-piyanan/
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เรียนรู้สิ่งต่างๆ และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตน พัฒนางานได้ตลอดเวลา และใช้
กระบวนการเรียนรู้ตามโมเดลปลาทู ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการพัฒนาตน ได้แก่ การเปลี่ยนวิธีคิด 
การปรับวิธีการท างาน และการเปิดใจยอมรับสิ่งที่ดีกว่า เป็นต้น 

3. จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
อยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของประภัสสร ทองยินดี (ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่า การจัดการความรู้          
เป็นกระบวนการที่ช่วยรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และก าหนดประเด็น รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้         
ที่มีประโยชน์และมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ โดยจุดมุ่งหมายของ
การจัดการความรู้ มีการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การน าระบบ
อินทราเน็ต มาใช้ในการติดต่อ และเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในและระหว่างหน่วยงาน  

4. สนับสนุนงบประมาณในการจัดการความรู้ และบรรจุลงไปในแผนงาน เพ่ือให้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณสุภา โพธิ์ย้อย และณัฐกริช เปาอินทร์ 
(2561) ได้ศึกษา การน านโยบายสอาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสอาวัฒนธรรมต าบล จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สภาวัฒนธรรม
ต าบลกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นกลไกในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสภาวัฒนธรรม โดยผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วมกันและบังคับใช้ร่วมกันอย่างชัดเจนและควร
มีก าหนดแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาวัฒนธรรมจังหวัด และส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับร่วมกัน
จัดท าแผนงาน โครงการ ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ โดยแผนงานดังกล่าวต้องเป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน 

5. มีการประชุมหารือ เพ่ือหาแนวทางการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการท างานให้มากขึ้น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของแต่ละส่วนงานอยู่เสมอ และติดตามผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ BSQM GROUP (ม.ป.ป.) อธิบายว่า การพัฒนาองค์การ (Organization 
Development หรือ OD) เป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์การเพ่ือให้องค์การ
สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การอย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยองค์ประกอบหลักของการพัฒนา องค์การ (Organization 
Development) ต้องเพ่ิมความสามารถในการท างานขององค์การ ซึ่งการพัฒนาองค์การจะศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับต่างๆ ขององค์การ ตั้งแต่
ระดับบุคคล หน่วยงานหรือองค์การ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 

แนวทาง หรือวิธีการในการพัฒนากองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. พัฒนาคนควบคู่ไปกับพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย         
เกิดเจริญพร (2560) ได้ศึกษา การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษา
ของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อ าเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้ด้าน
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เกษตรธรรมชาติของบุคลากรภายในศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ฯ มีเป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ 
การพัฒนาคน การพัฒนางาน และการพัฒนาองค์การ  

2. อัพเดตองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายและ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  

3. ติดตามประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่เอ้ือให้การจัดการ
ความรู้ประสบความส าเร็จ (ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 171-172) ประเด็นเกี่ยวกับวัดผลอยู่เสมอ จะช่วย
ให้องค์การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 

4. หมุนเวียนบุคลากรภายใน ให้เรียนรู้ทุกส่วนงาน สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการจัดการ
ความรู้ (ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 170-171) ประเด็นเกี่ยวกับการสร้างและแสวงหาความรู้ ก าหนด
เนื้อหาของความรู้ที่ต้องการและดักจับความรู้จากแหล่งต่างๆ สิ่งส าคัญคือ ต้องสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมที่กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างความรู้ ใหม่ๆ                     
อยู่ตลอดเวลา 

5. ท างานเป็นทีม และท างานในเชิงรุกให้มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหาร 14 
ประการ ของ Fayol (อ้างถึงใน ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2562) ประเด็นความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน (Esprit de Corps) หมายถึง สามัคคีคือพลัง ผู้บริหารต้องมั่นใจว่าได้ส่งเสริมความเข้าใจที่ดี
ระหว่างบุคคลและทีมงาน ให้พนักงานมีความกระตือรือร้น ได้รับการยกย่องเชิดชูผลงาน มีระบบ
สนับสนุนการท างาน และเน้นคุณค่าของการท างานเป็นทีม ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ถูกต้อง 

6. จัดท าเว็บไซต์หรือช่องทางในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่ าง
หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของประภัสสร ทองยินดี (ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่า การจัดการความรู้          
เป็นกระบวนการที่ช่วยรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และก าหนดประเด็น รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
มีประโยชน์และมคีวามจ าเป็นต่อการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ โดยจุดมุ่งหมายของการ
จัดการความรู้ มีการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การน าระบบอินทราเน็ต 
มาใช้ในการติดต่อ และเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในและระหว่างหน่วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิสิทธิ์ เสร็จกิจ (2560) ได้ศึกษา การจัดการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย ผลการศึกษาพบว่า 
วิธีการจัดการความรู้ของสถานีดับเพลิงคลองเตย เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ น ามา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานภายใต้บริบทที่มีการ

เปลี่ยนแปลง เปิดใจยอมรับกับการท างานในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิมๆ   
2. หมุนเวียนบุคลากรเพ่ือให้เรียนรู้งานที่หลากหลาย สร้างประสบการณ์ในการท างานใหม่ๆ  

เพ่ือเปิดโอกาสในการท างานอ่ืนที่มากข้ึน  

https://drpiyanan.com/author/dr-piyanan/
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3. มีระบบการการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย 

4. จัดท าแผนการจัดการความรู้ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานอื่นได้ 

5. ทบทวนองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีการจัดการความรู้อย่างครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ  

6. เชิญหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ หรือไปศึกษาดูงานภายนอกในประเด็นที่สนใจ เพ่ือให้
ได้รับความรู้ใหม่ๆ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มากข้ึน  
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