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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการ
จัดการความรู้ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
และกระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน          
ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 13 คน ผลการวิจัย พบว่า          
กองคุ้มครองแรงงานมีกระบวนการจัดการความรู้ทีเ่ป็นความรู้แฝงอยู่ในตัวบุคคลเป็นประสบการณ์       
ที่สั่งสมมายาวนาน เป็นภูมิปัญญา เน้นไปที่การจัดเวทีเพ่ือให้การแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล   
เช่น การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ส่วนปัญหาอุปสรรค 
พบว่า เจ้าหน้าที่มีปริมาณงานค่อนข้างมากเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับเป็นเหตุให้ไม่เห็นถึง 
ความส าคัญ ทั้งยังขาดแรงจูงใจ ขาดการปลูกฝังวัฒนธรรมในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้
รวมไปถึงผู้รับผิดชอบมักโยกย้ายท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและข้อมูลมักสูญหายไปพร้อมบุคลากร  
อีกท้ัง กระบวนการในการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบ ในส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
พัฒนา พบว่า ควรติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการเตรียมความพร้อมต่อการปรับปรุง 
องค์ความรู้ จัดการอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งสนับสนุนในการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เห็นถึงความส าคัญ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ควรให้ความส าคัญกับการเข้ามา  
มีส่วนร่วมและองค์ความรู้ควรถูกก าหนดโดยผู้รับหรือผู้ใช้ประโยชน์ 

ค าส าคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้; การจัดการความรู้; ประเภทของความรู้  

 

 

  

 

 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง กระบวนการจัดการความรูข้องกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



2 
 

บทน า 
 ยุคปัจจุบันถือเป็นสังคมแห่งฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) แนวคิดการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้องค์การเกิดการแข่งขันกัน
ด้านความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ และเป็นกระบวนการส าคัญท่ีส่งผลให้เป็นองค์การทีม่ีสมรรถนะสูง 
กระบวนการจัดการความรู้จึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์การ โดยหัวใจของการจัดการ
ความรู้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และ   
ช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาตน พัฒนางานได้ตลอด รวมไปถึงการพัฒนา      
ส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ข้าราชการในสังกัดสามารถประมวลผลความรู้
ด้านต่าง ๆ แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้อง รวดเร็ว และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน      
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (อ้างถึงใน นันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง, 2559, หน้า 14) ได้ศึกษา    
การจัดการความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือการศึกษา      
ในเขตภาคเหนือ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อธิบายว่า 
“การจัดการความรู้” เป็นกระบวนในการรวบรวมความรู้ที่เน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติ (Tacit 
Knowledge) เกิดจากประสบการณ์ปฏิบัติงานแล้วมีการจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้
รวบรวมข้อมูลน าความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์จ าแนกหรือจัดระบบใหม่เพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้           
มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การเผยแพร่ความรู้ ทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ สายสุดา 
เตียเจริญ ณัชชา มณีวงศ์ และอาทิตานกอยู่ (2561, หน้า 1) ความรู้เป็นสิ่งที่สามารถน ามาสร้าง   
เป็นนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสังคม
ให้เป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งในช่วงระยะที่ผ่านมานี้องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความ
สนใจและให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การกันมากขึ้น การให้ความส าคัญ  
ต่อองค์ความรู้ที่เป็น “สินทรัพย์” มีความจ าเป็นมากเพราะโลกขององค์การยุคใหม่ต้องเผชิญกับ   
การภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง อีกท้ัง ผู้รับบริการก็มีความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น 
การมอง “ความรู้” เป็นสินทรัพย์ก็เนื่องจากว่าในองค์การต่าง ๆ มีแหล่งความรู้ที่ไม่สามารถหาได้ 
จากที่อ่ืน แต่เกิดจากประสบการณ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงมานานนับหลายสิบปี 
ทั้งประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จและประสบการณ์ที่เกิดจากปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่สามารถ
ก้าวข้ามผ่านมาได้ ดังนั้น องค์การจึงต้องคิดว่าจะท าอย่างไรที่จะน าองค์ความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่
ให้กับบุคลากร 
 กองคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน          
ที่จะสามารถขับเคลื่อนบทบาทภารกิจให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงผลักดัน      
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ให้บุคลากรในทุกระดับมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเองใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมี        
การจัดการความรู้ที่เป็นระบบน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานไปจนถึงนวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อให้การพัฒนาความรู้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้น าสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยเป็นบุคลากรของกองคุ้มครองแรงงานจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบและกระบวนการ
จัดการความรู้ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู้แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค   
ในกระบวนการจัดการความรู้ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้   
เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการจัดการความรู้      
ของกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field 
Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview     or formal 
interview) ซึ่งพิจารณาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้          ของกอง
คุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองคุ้มครองแรงงาน ผู้อ านวยการกลุ่มงานภายในกอง
คุ้มครองแรงงาน ข้าราชการ (ระดับ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ และปฏิบัติการ) และพนักงาน
ราชการ จ านวน 13 คน   
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ดังนี้ 
 การวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า ยุคปัจจุบันถือเป็นสังคมแห่งฐานความรู้ (Knowledge – 
Based Society) แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และองค์การแห่ง        
การเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม         
สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้องค์การเกิดการแข่งขันกันด้านความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ         
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ และเป็นกระบวนการส าคัญ   
ที่ส่งผลให้เป็นองคก์ารที่มีสมรรถนะสูง การจัดการความรู้จึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
องค์การ โดยหัวใจของการจัดการความรู้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรท าให้
เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาตน พัฒนางานได้ตลอด 
องค์การจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์การที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ทักษะงาน การสร้าง สรรหา และการถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นพลวัตจนท าให้เกิด        
การเรียนรู้จากภายในและภายนอกองค์การให้สามารถมีการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง จากความส าเร็จ
และความล้มเหลวน าสู่การพัฒนาตนเองและองค์การด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน จนท าให้
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บรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน มาร์ควอร์ท (Marquardt อ้างถึงใน สายสุดา เตียเจริญ ณัชชา 
มณีวงศ์ และอาทิตา นกอยู่, 2561, หน้า 9 - 15) ซึ่งองค์การจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เมื่อด าเนินการตามกระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดย
อิสระ (ไม่จ าเป็นต้องเกิดข้ึนตามล าดับก่อนหลัง) 1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) 2. การสร้าง
ความรู้ (Creation) 3. การจัดเก็บความรู้ (Storage) 4. การวิเคราะห์และการท าเหมืองข้อมูล 
(Analysis and Data Mining) 5. การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ (Transfer and 
Dissemination) และ 6. การน าไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง (Application and 
Validation)  
 การวิจัยสนาม สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 การวิจัยพบว่า รูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน            
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี ้1) มีนโยบายเกี่ยวกับการสอนงานกันระหว่างผู้ให้และผู้รับ
เน้นในเรื่องข้อกฎหมายพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
เน้นแสวงหาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ         
แนวปฏิบัติ ค าพิพากษาของศาลฎีกาเก่ียวกับคดีแรงงาน บทความต่าง ๆ และประสบการณ์          
ในการท างาน รวมทั้งการเก็บรวบรวมความรู้จากปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขของหน่วยปฏิบัติ และ
การอบรมระหว่างหน่วยงาน 2) การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานที่ท างานและการออกพ้ืนที่ปฏิบัติงานการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประสบการณ์มาถ่ายทอดเป็นหลัก โดยน า
ข้อเท็จจริงประกอบกฎหมาย (ฎีกา) มาเป็นกรณีศึกษา 3) มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบเป็นแต่ละ
กลุ่มงานภายในกองคุ้มครองแรงงานรับผิดชอบองค์ความรู้ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นหมวดหมู่
ต่าง ๆ โดยจัดเก็บเป็นไฟล์งานองค์ความรู้ตามปีงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในรูปแบบ
เอกสาร (แฟ้มงาน) จัดเก็บบนเว็บไซต์กองคุ้มครองแรงงาน เช่น หมวกการจัดการความรู้ (KM) และ
คู่มือความรู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และ จัดเก็บใน Google drive ของผู้จัดท า 4) รวบรวมความรู้ที่สามารถ
อ้างอิงได้ เช่น การรายงานข้อเท็จจริงจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค สถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน 
รวมไปถึงเอกสาร หนังสือ และบทความทางวิชาการ น าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการรวบรวม
เป็นเอกสารและการรวมรวบไว้ในเว็บไซต์กองคุ้มครองแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 5) จากการอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ  การสอนงานผ่านกิจกรรมพ่ีสอนน้อง/พ่ีเลี้ยง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ (KM) 
การอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และ
เว็บไซต์กองคุ้มครองแรงงาน  เฟสบุ๊กกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมไปถึงระบบกรุ๊ปไลน์          
กองคุ้มครองแรงงาน ระบบไลน์ออฟฟิเซียล และอินโฟร์กราฟฟิกของกองคุ้มครองแรงงาน             
6) การเผยแพร่ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานประจ าปีงบประมาณให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติ  
โดยก าหนดให้มีการทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ และมีการใช้ความรู้ตามแนวปฏิบัติ
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หรือมีกระบวนการเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว โดยผ่านการกลั่นกรองจากหัวหน้างาน ผู้อ านวยการ หรือ 
ในระดับท่ีสูงขึ้นไป รวมไปถึงมีคณะท างานในการประชุมหารือกรณีเกิดความเห็นต่าง รวมถึงการท า
ข้อหารือภายในและภายนอก และ 7) การจัดประชุมเพ่ิมเติมความรู้จากหน่วยงานอ่ืน และจัดการ
ประชุมคณะท างานการจัดการอบรมองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้        
การคัดเลือกท่ีปรึกษาการจัดการความรู้ การจัดท าแบบสอบถามองค์ความรู้ การสรุปผลการจัดการ
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ความไปถึงการยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู้               
ของกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี้ 1) งานในหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่มีปริมาณมากและ
มีความละเอียดสูงมีปัจจัยประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น ความเป็นมา         
ที่แตกต่างกัน การตีความตามข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ตลอดจนแนวความคิดท่ีแตกต่างกันไป 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงต้องคิดค้นนวัตกรรม             
ด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย รวมไปถึงการขาด
แรงจูงใจ การเห็นความส าคัญของการแสวงหาความรู้และการเก็บรวบรวมความรู้อย่างเพียงพอ และ
กองคุ้มครองแรงงานขาดการปลูกฝังวัฒนธรรมในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบกับ 
ผู้ปฏิบัติมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่เสมอท าให้การจัดเก็บความรู้ไม่ต่อเนื่องและไม่ตระถึง
ความส าคัญของการจัดเก็บรวบรวมความรู้ 2) ข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องหรือความคลาดเคลื่อน
ของขอ้เท็จจริงหรือข้อมูล การรับรู้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันเนื่องจากประสบการณ์การท างานและไม่ได้เป็น   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ศึกษาการท างานในสถานที่ท างานจริงเป็นเหตุให้ไม่เข้าใจระบบการปฏิบัติงาน
และกระบวนการตามกฎหมาย การสื่อสาร รวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวและทัศนคติในการเรียนรู้       
จากผู้อื่น 3) ข้อมูลเสียหายสูญหาย ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย พ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพอบุคลากรไม่เห็นความส าคัญของระบบการจัดเก็บข้อมูล และ
ผู้จัดท าหรือผู้รับผิดชอบโยกย้ายท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงข้อมูลมักสูญหายไปพร้อม
บุคลากร 4) ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล      
ขาดความต่อเนื่อง ขาดการปรับปรุงข้อมูลองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน รวมไปถึงไม่เห็นความส าคัญหรือ
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการจัดเก็บตามระบบ 5) ขาดผู้ถ่ายทอดความรู้ระยะเวลา       
ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์หรือการสอนงานมีน้อย บุคลากรภายในกองคุ้มครองแรงงาน
มีภารหน้าที่มากเป็นเหตุให้ไม่สามรถถ่ายทอดความรู้ได้และมีช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน เช่น การไม่ชี้แจงให้ผู้ร่วมงานทราบ รวมไปถึงขาดการให้ความส าคัญ         
ในการจัดการความรู้ อีกท้ัง กระบวนการในการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบและครบถ้วนสมบูรณ์   
6) ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเป็นเหตุให้การตรวจสอบความถูกต้องล่าช้า การติดตามและการ
ประเมินผลอาจไม่ได้รับความร่วมมือมากนัก ความรู้ในบางเรื่องถูกน าไปใช้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เช่น กรณีเรื่องเร่งด่วน หรือต้องด าเนินการในทันที และ 7) ในบางองค์ความรู้
เป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่เข้าใจยากไม่ดึกดูให้เกิดกระบวนการศึกษา และเงื่อนไขของกิจกรรมนั้นขึ้นอยู่
กับงบประมาณที่ได้รับ 
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 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู้
ของกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 การวิจัยพบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู้ของ         
กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี้ 1) การติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของต่างประเทศและภายในประเทศ เพ่ือการเตรียมความพร้อมต่อการปรับปรุงองค์วามรู้ 
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการ์ปัจจุบัน โดยจัดการอบรมให้ความรู้      
เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง             
ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการสร้างความรู้สึกต้องการได้รับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
รวมทั้งมีการสนับสนุนในการสร้างความรู้ จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง ปลูกจิตส านึกสร้างทัศนคติเชิงบวกให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ในองค์การ 2) อบรมให้ความรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือการสื่อสารที่ดีในองค์การ และสร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เห็นถึง
ความส าคัญของการสร้างความรู้ รวมทั้งให้การสนับสนุนในการสร้างความรู้ 3) จัดการระบบการ
จัดเก็บความรู้ข้อมูล มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงจัดหมวดหมู่ และให้บุคลากร
ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมไปถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีป้องกันการสูญหาย และการจัดท า
สารบัญที่ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น 4) พัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการตั้ง
คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และปรับปรุงข้อมูลแหล่งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 5) สร้างวัฒนธรรมองค์การให้ท างานเป็นทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เห็นถึงความส าคัญ 
และลดช่องว่างระหว่างช่วงงาน ก าหนดการถ่ายโอนความรู้และการเผยแพร่ความรู้ให้อยู่ภายใต้
แผนงานของหน่วยงาน หรือบุคลากร เพื่อให้เกิดความตระถึงความส าคัญขององค์ความรู้ภายใน
องค์การ โดยการก าหนดเป็นตัวชี้วัดและมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ 6) การปรับเปลี่ยนแนวคิด      
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้หลักการและเหตุผลสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับ การสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการปฏิบัติ หมั่นติดตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ เพื่อน าไปปรับปรุงให้อย่างถูกต้องและ
จัดให้มีระบบตรวจสอบโดยมอบหมายผู้ตรวจให้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือ      
องค์ความรู้ก่อนน าไปใช้ รวมไปถึงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง       
ที่ถูกต้องในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และ 7) ความรู้ควรถูกก าหนดโดยผู้รับหรือผู้ใช้
ประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้  
ของกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 การวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครอง
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี้ 1) สร้างทัศนคติในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์ 
ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดเพ่ือสร้างความรับผิดชอบ รณรงค์ให้มีการสร้างการจัดการความรู้ที่มีความ
ต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ในองค์การ โดยการประชุม
ชี้แจง อบรม สร้างแรงจูงใจ รวมไปถึงปลูกฝังว่าการจัดการความรู้นั้นเป็นหน้าที่ของบุคลากรภายใน
องค์การ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการสร้างการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ 2) การก าหนด     
ให้เป็นกิจกรรม หรือโครงการ มีการก าหนดรูปแบบและผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ขององค์การ 
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เพ่ือการสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้ตลอดช่วงเวลา และน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจตลอดจนสร้างระบบการจัดการความภายในองค์การและ
พัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยเข้าถึงง่าย 3) การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ในการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้เข้ามามีร่วนร่วมในเรื่องส าคัญ ๆ 
เพ่ือสร้างการรับรู้และน าไปต่อยอด การศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการความรู้ 
และตรวจติดตามผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการในการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน 
 อภิปรายผล 
 กระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน มีนโยบายเกี่ยวกับการสอนงานกันระหว่างผู้ให้และผู้รับ เน้นแสวงหาจากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ แนวปฏิบัติ ค าพิพากษาของศาลฎีกา
เกี่ยวกับคดีแรงงานมาเป็นกรณีศึกษาบทความต่าง ๆ และประสบการณ์ในการท างาน ผ่านการ
ฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ท างานและการ
ออกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบเป็นแต่ละกลุ่มงานภายในกองคุ้มครองแรงงาน
รับผิดชอบองค์ความรู้ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยจัดเก็บเป็นไฟล์งาน       
องค์ความรู้ตามปีงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร (แฟ้มงาน) จัดเก็บ     
บนเว็บไซต์กองคุ้มครองแรงงาน เช่น หมวกการจัดการความรู้ (KM) และคู่มือความรู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
โดยก าหนดให้มีการทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ และมีการใช้ความรู้ตามแนวปฏิบัติ
หรือมีกระบวนการเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว โดยผ่านการกลั่นกรองจากหัวหน้างาน ผู้อ านวยการ หรือ  
ในระดับท่ีสูงขึ้นไป รวมไปถึงมีคณะท างานในการประชุมหารือกรณีเกิดความเห็นต่างเพ่ือให้เกิดข้อยุติ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของผู้อ านวยการกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และ
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ความว่า 
“กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีนโยบายเกี่ยวกับการสอนงานกันระหว่างผู้ให้และผู้รับ เน้นใน
เรื่องข้อกฎหมายพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เน้น
ประสบการณ์ในการท างาน เช่น รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาช่วยถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงภารกิจของ
กรมฯ และการน าตัวบทกฎหมายมาตีความให้รุ่นน้องได้รับรู้ผ่านคู่มือการท างาน และ   สื่อต่าง ๆ ” 
และค าให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ กองคุ้มครองแรงงาน   กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ทีว่่า “มีการแสวงหาความรู้เพ่ือการเก็บรวบรวมความรู้ภายนอกจากการประชุม 
สัมมนา และการสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศและการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและมีการ
แสวงหาความรู้ภายใน โดยการประชุม สัมมนาและการถ่ายทอดงาน ฯลฯ ” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพ็ญนภา นันทกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของหน่วยงานราชการ : กรณีศึกษา กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน พบว่า กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ได้
ปรับประยุกต์กระบวนการด าเนินงานตามแนวทางของส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) เป็นแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มีทั้งหมด 9 กิจกรรม ได้แก่ การเตรียมการและ
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การปรับพฤติกรรม การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ การติดตามผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ
การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย  
 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงานจากการที่งาน    
ในหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่มีปริมาณงานมากต้องใช้ความระเอียดสูงเก่ียวข้องกับกฎหมาย  
หลายฉบับ ท าให้การตีความตามข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ตลอดจนแนวความคิดท่ีแตกต่างกันไป   
ยังขาดแรงจูงใจในการเห็นความส าคัญของการแสวงหาความรู้และการเก็บรวบรวมความรู้          
อย่างเพียงพอ ขาดการปลูกฝังวัฒนธรรมในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ ขาดระยะเวลา    
ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์หรือการสอนงานมีน้อย ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก       
ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมไปถึงผู้รับผิดชอบมักโยกย้ายท าให้เกิด   
ความไม่ต่อเนื่องและข้อมูลมักสูญหายไปพร้อมบุคลากร การติดตามและการประเมินผลอาจไม่ได้รับ
ความร่วมมือมากนัก ความรู้ในบางเรื่องถูกน าไปใช้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
เช่น กรณีเรื่องเร่งด่วน หรือต้องด าเนินการในทันที อีกท้ัง กระบวนการในการจัดการความรู้ยังไม่เป็น
ระบบและครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของผู้อ านวยการกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และ
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตอนหนึ่งว่า 
“งานในหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่มีปริมาณมากและมีความละเอียดสูงมีปัจจัยประกอบที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น ความเป็นมาที่แตกต่างกัน การตีความตาม ข้อกฎหมายที่
แตกต่างกัน ตลอดจนแนวความที่ท่ีแตกต่างกันไป” และค าให้สัมภาษณ์ของผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ที่ให้ข้อมูลว่า “ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลขาดความต่อเนื่องจากการ
แตง่ตั้งโยกย้ายผู้รับผิดชอบพ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ และบุคลากร ไม่เห็นความส าคัญของระบบการ
จัดเก็บข้อมูล” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมากร ราชวงศ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการ
ความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่า 1) บุคลากรในส านัก
แรงงานสัมพันธ์มีปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบจ านวนมาก อีกทั้ง มองว่าการจัดการความรู้
ไม่ใช่ภารกิจหลักของส านักแรงงานสัมพันธ์ จึงไม่เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการ
ความรู้ 2) ขาดการถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
3) กระบวนการจัดการความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง 4) การจัดเก็บองค์ความรู้
ไม่เป็นระบบองค์ความรู้ยังกระจัดกระจายอยู่ตามกลุ่มงาน และไม่มีคลังความรู้ในภาพรวมของส านัก
แรงงานสัมพันธ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริรัตน์ เต็มศิริ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการ
ความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการความรู้ของสนักกรรมาธิการ 3 คือ 1) ปัญหาด้านสถานที่ 2) ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากร
บางส่วนยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ 3) ปัญหาด้านภารกิจงานของ
คณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นภารกิจงานที่มีปริมาณมากและมีความเร่งด่วน 
 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน  
ควรติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของต่างประเทศและภายในประเทศ เพ่ือการเตรียม     
ความพร้อมต่อการปรับปรุงองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดการอบรมให้
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ความรู้ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น มีการสนับสนุนในการสร้าง
ความรู้และให้ความส าคัญกับความรู้ที่ควรถูกก าหนดผู้รับหรือผู้ใช้ประโยชน์ จัดท าระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล และมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง สร้างวัฒนธรรมองค์การให้ท างานเป็นทีมมี        
ความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เห็นถึงความส าคัญ และลดช่องว่างระหว่างช่วงงาน ก าหนดการถ่ายโอน
ความรู้และการเผยแพร่ความรู้ให้อยู่ภายใต้แผนงานของหน่วยงานหรือบุคลากร เพ่ือให้เกิดความตระ
ถึงความส าคัญขององค์ความรู้ภายในองค์การ โดยการก าหนดเป็นตัวชี้วัดและมีการติดตามผล       
เป็นระยะ ๆ เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของผู้อ านวยการกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการ
คุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 
“ความรู้ควรถูกก าหนดโดยผู้รับหรือผู้ใช้ประโยชน์” เช่นเดียวกับค าให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการ
แรงงานปฏิบัติการ กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ว่า “ควรสร้าง
ความรู้สึกต้องการได้รับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในปัจจุบัน 
รวมทัง้มีการสนับสนุนในการสร้างความรู้” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมากร ราชวงศ์ (2560)    
ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน       
1) ปรับแนวคิดและทัศนคติของบุคลากรและให้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการ
ความรู้ สร้างค่านิยมและส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้                    
ในส านักแรงงานสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง    
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรอยากเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ 2) ควรจัดกิจกรรม    
ให้บุคลากรเกิดการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในกลุ่มงานและในภาพรวมของส านัก 
แรงงานสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้หลากหลายให้บุคลากรทุกคน
เข้าไปศึกษาได้ง่าย 3) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ของส านัก
แรงงานสัมพันธ์ 4) จัดทาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ในภาพรวมของส านักแรงงานสัมพันธ์          
โดยน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการความรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งปรับปรุงและจัดท ารูปแบบขององค์ความรู้ให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปัทม์ธนพัฒน์ ลาภจึงเจริญ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ควรสร้างค่านิยมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควรมีการวางแผนการบูรณาการการจัดการ
ความรู้ร่วมกัน ควรปรับหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความสมดุลอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
ภารกิจ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 3) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนของรางวัลเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4) ควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นโดยปราศจากอคติและควรหา
แนวทางลดความแตกต่างทางด้านความคิด(GEN) 5) ควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับตัวแบบเชิงระบบของมาร์ควอร์ท (Marquardt อ้างถึงใน สายสุดา เตียเจริญ ณัชชา มณี
วงศ์ และอาทิตา นกอยู่, 2561, หน้า 9 - 15) องค์การจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เมื่อด าเนินการตามกระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดย
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อิสระ (ไม่จ าเป็นต้องเกิดข้ึนตามล าดับก่อนหลัง) 1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) 2. การสร้าง
ความรู้ (Creation) 3. การจัดเก็บความรู้ (Storage) 4. การวิเคราะห์และการท าเหมืองข้อมูล 
(Analysis and Data Mining) 5. การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ (Transfer and 
Dissemination)  และ 6. การน าไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง (Application and 
Validation) 
 แนวทางในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน    
ควรสร้างทัศนคติในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้
ตลอดช่วงเวลา รณรงค์ให้มีการสร้างการจัดการความรู้ที่มีความต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ในองค์การ โดยการประชุมชี้แจง อบรม สร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังว่า
การจัดการความรู้ให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์การ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการสร้าง
การเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยการก าหนดให้เป็นกิจกรรม หรือโครงการ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม     
ในการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดการความรู้ของกองคุ้มครองแรงงาน ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัด
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ กองคุ้มครอง
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ความว่า “สร้างทัศนคติในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์ 
ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดเพ่ือสร้างความรับผิดชอบ รณรงค์ให้มีการสร้างการจัดการความรู้                 
ที่มีความต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ในองค์การ” และ         
ค าให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการแรงงานช านาญการ กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ดังนี้ “สร้างการเรียนรู้ตลอดช่วงเวลา การแบ่งกลุ่มหมุนเวียนเรียนรู้ในเรื่อง ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันในท้ังทางตรงและทางอ้อม” ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสายสุดา เตียเจริญ ณัชชา มณีวงศ์ และอาทิตา นกอยู่ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 1) การแสวงหาและสร้าง
ความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ และ 
4) การน าความรู้ไปใช้ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคล  สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ หนูแดง (2561)  ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการ
ความรู้ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: กรณีศึกษากลุ่มโครงการและงบประมาณ กอง
แผนงาน พบว่า 1) การสร้างความรู้ เมื่อสร้างความรู้ให้กับตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว ควรต้องสร้างความรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือผู้อื่นได้น า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนินงานในลักษณะเดียวกัน 2) การจัดเก็บให้เป็นระบบควรจัดท าฐานข้อมูล
ความรู้ในรูปแบบเว็บไซต์หรือ Database ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลด
การเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูล 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรน าเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระจายความรู้ และ 4) การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ควรด าเนินการโดยการน าความรู้จากฐานข้อมูลความรู้ที่มีในตัวบุคคล หรือที่มีอยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ ออกมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ก าลังด าเนินการอยู่ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปัทมากร ราชวงศ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของสานักแรงงานสัมพันธ์ กรม
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สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่า 1) ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการความรู้ของส านัก
แรงงานสัมพันธ์ตามแผนการจัดการความรู้และขับเคลื่อนคณะท างานการจัดการความรู้ของส านัก
แรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามผลการจัดการความรู้ทุกไตรมาส 2) ผู้บริหารต้องให้
การสนับสนุนการจัดการความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ โดยการส่งเสริม และอ านวยความสะดวก
ให้เกิดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการความรู้ หรือการสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  3) สร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรในส านักแรงงานสัมพันธ์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 4) น าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการจัดเก็บความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นระบบ 5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในส านักแรงงานสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) และเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. กองคุ้มครองแรงงานควรมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเตรียมความพร้อม   
ต่อการปรับปรุงองค์ความรู้ และด าเนินการปรับปรุงข้อมูลความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
 2. กองคุ้มครองแรงงานควรจัดการอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความเชี่ยวชาญ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้เกิดการสื่อสารที่ดีในองค์การ  
 3. กองคุ้มครองแรงงานควรสร้างวัฒนธรรมองค์การในกระบวนการจัดการความรู้และ
ก าหนดการถ่ายโอนความรู้การเผยแพร่ความรู้ให้อยู่ภายใต้แผนงานของหน่วยงาน หรือบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความตระถึงความส าคัญขององค์ความรู้ภายในองค์การ โดยการก าหนดเป็นตัวชี้วัดและ     
มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ รวมไปถึงการจัดท าคู่มือการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง    
ในการจัดการความรู้ 
 4. กองคุ้มครองแรงงานควรพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการ         
ตั้งคณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ให้บุคลากรทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมและ
ปรับปรุงข้อมูลแหล่งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 5. กองคุ้มครองแรงงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รับหรือผู้ใช้ประโยชน์ได้มีส่วนร่วมก าหนด       
องค์ความรู้รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ 
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