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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ตามบทบาท หน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจ
ราชการที่ 10 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร จานวน
4,804 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 356 คน วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน ดาเนินการวิจัยด้วยวิธีการหาข้อสรุปความสอดคล้อง
(Multi - Attribute Consensus Reaching : MACR) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์
และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ระดับสภาพและปัญหาการดาเนินการจัดการความรู้ตามบทบาทหน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
มีปั ญหาในการจัด การความรู้ ในภาพรวม อยู่ ในระดับ มาก รูป แบบการจั ดการความรู้ต ามบทบาท หน้ าที่ กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 6 รูปแบบคือ 1) การสร้าง
ความรู้ 2) การจาแนกความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ 4) การนาความรู้ไปใช้ 5) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และ
6) การประเมินผล โดยรูปแบบการจัดการความรู้ตามบทบาทหน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้

คาสาคัญ: รูปแบบ การจัดการความรู้ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
Abstract
The purposes of this research was to create the model of knowledge management of sub-district
headman and village headman inspection area 10 department of Ministry of Interior. The research design
was mixed methods research. The population and the samples of quantitative research consisted for 4,804
and 356 peoples, analyzed and presented by using frequency, percentage, mean and standard deviation.
The qualitative research have 10 professionals to proceed by using Multi – Attribute Consensus Reaching
(MACR) which analyzed by using median ,quartile range, and content analysis.
The results showed that the level of conditions and problem of knowledge management of subdistrict headman and village headman have a great problem in overview. The model of knowledge
management of sub-district headman and village headman inspection area 10 department of Ministry of
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Interior. There are 6 model include: 1) Creating knowledge. 2) Classification of knowledge. 3) Stored
knowledge. 4) Knowledge utilization. 5) Sharing knowledge and 6) Evaluation. The model of knowledge
management of sub-district headman and village headman inspection area 10 department of Ministry of
Interior which professionals have consistent comments that suitability and possibility.
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ความเป็นมาของปัญหา
ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ที่ โ ลกมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ นปั จ จัย หลั กในการขั บเคลื่อ นให้
องค์กรประสบความสาเร็จ ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์
เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะพา
องค์ ก รให้ ป ระสบความส าเร็ จ และอยู่ ร อด (พิ ชิ ต
เทพวรรณ์, 2554) สังคมในยุคปัจจุบันได้เข้าสู่กระแส
ใหม่ ข องการเปลี่ ย นแปลงที่ เ รี ย กว่ า สั ง คมความรู้
(Knowledge–based society) ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรม
(Innovation) เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิต
มากกว่าเงินทุนและแรงงาน (จาเริญ จิตรหลัง, 2553)
โดยเน้ น การสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ การจั ด การ
ความรู้และองค์ความรู้เพื่อพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ
(สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2548) ซึ่งเหตุผลดังกล่าวจาเป็น
ที่จะต้องมีการจัดการความรู้ (Knowledge management :
KM) เพื่อความเป็นระบบ ระเบียบ และสามารถใช้ประโยชน์
ของความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Whitfield,
1971) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตาแหน่งทางการปกครอง
ในระดั บตาบลและหมู่ บ้านซึ่ง เป็นหน่ วยการปกครอง
ของรั ฐ ในระดั บ ล่ า งที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น อย่ า งเป็ น
ทางการ เพื่อทาหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมประสานระหว่าง
รัฐบาลและประชาชน (นครินทร์ เมฆไตรรั ตน์, 2546)
และจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการ
จัดการความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ถึงแม้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงาน

ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และ
ส่งเสริม ในการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ให้
มีความสามารถในการนาความรู้จากการจัดการความรู้
ไปใช้ในงานตามบทบาทหน้า ที่ แต่ยัง พบว่ า ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ทาให้เกิดความสบสนในการปฏิบัติ
หน้าที่ (ณรงค์เดช จองหนาน, 2550) แนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญ หา จ าเป็ น ต้ อ งให้ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ได้ มี
ความรู้ ใ นบทบาทหน้ า ที่ แ ละสามารถน าความรู้ มา
จั ด การความรู้ โดยอาศั ย พลั ง ปั ญ ญาของก านั น
ผู้ใ หญ่บ้ า น เพื่อ ท าความรู้ จั กการจั ด การความรู้ เห็ น
คุณค่าของ ความรู้ที่มีอยู่ในผู้ทางานหรือผู้ปฏิบัติ (Tacit
knowledge) และเสริมด้วยความรู้เชิงทฤษฎี (Explicit
knowledge) ยิ่งจะทาให้พลังปัญญาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้รับการยกระดับขึ้นไปอีก (วิจารณ์ พานิช, 2548) ผล
ของการจั ด การความรู้ ใ นบทบาทหน้ า ที่ ข องก านั น
ผู้ใหญ่บ้านนี้ จะเป็นเครื่องมือในการทางานและนาไปใช้
ประโยชน์ ใ นการท างาน ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ด้ ว ยสภาพ
ปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ค้ น หารู ป แบบการจั ด การความรู้ ต ามบทบาทหน้ า ที่
กานั น ผู้ใหญ่บ้ าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารได้
รูปแบบการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
พั ฒ นาบทบาท หน้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการจั ด การความรู้ ต าม
บทบาท หน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed method research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research)
การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้ าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย
หนองคาย บึงกาฬ และหนองบัวลาภู รวม 4,804 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified random sampling) โดยการเทียบจานวน
ประชากรกับ ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan) จานวน 356 คน
3. เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การวิ จั ย ด้ ว ยการตรวจสอบความตรง ( Content
validity) โดย ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้าง
และเนื้อหาของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์โดยวิธี Index
of Item Objective Congruence : IOC โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน
4. การเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล โดย การส่ ง
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทางไปไปรษณีย์และให้ส่ง
แบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป และนาเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics) ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน เขต
ตรวจราชการที่ 10 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ
และหนองบัวลาภู รวม 10 คน
2. เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
และ แบบบันทึกการประชุม ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือการวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการประชุ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบหาข้อสรุปความสอดคล้อง
(Multi - Attribute Consensus Reaching : MACR) (King,
J. A., 2001)
4. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
ด้ ว ยก าร น า เสนอ ข้ อ มู ลด้ วย สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive statistics) ด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ค่า
พิสัยควอไทล์ (Inter quartile Range: IQR) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาระดั บ สภาพและปั ญ หาการ
ด าเนิ น การจั ด การความรู้ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ก านั น
ผู้ใ หญ่ บ้า น พบว่า ระดับ สภาพการด าเนิน การจั ดการ
ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสภาพ
การดาเนินการจัดการความรู้ ด้านการจาแนกความรู้
อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ส่ ว นด้ า นการสร้ า งความรู้ ด้ า นการ
จัดเก็บความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ด้าน
การนาความรู้ไปใช้ และด้านการประเมินผลการเรียนรู้
อยู่ในระดับมาก โดยมีสภาพการดาเนินการการจัดการ
ความรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก สาหรับระดับปัญหา
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การจัดการความรู้ตามบทบาท หน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
มีปัญหาในการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้อยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการจาแนกความรู้ ด้านการ
จัดเก็บความรู้ ด้านการ แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ด้าน
การนาความรู้ไปใช้ และด้านการประเมินผลการเรียนรู้
อยู่ในระดับมาก โดยมีปัญหาในการจัดการความรู้ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถ
ประเมินผลการจัดการความรู้ได้
กิจกรรม ทดสอบความรู้ ประเมินการปฏิบัติงาน
ประเมินความผาสุกของประชาชน
6 การประเมินผลการเรียนรู้

5 การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถ
สื่อสารและส่งผ่านความรู้ สู่บุคคลอื่นได้
กิจกรรม สื่อสารและส่งผ่านความรู้ เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการและช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การประชุม การเผยแพร่เอกสาร
บริการความรู้ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาหรับรูปแบบการจัดการความรู้ตามบทบาท
หน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 6 กระบวนการ
ได้แก่ การสร้างความรู้ การจาแนกความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ การน าความรู้ ไปใช้ การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย น
ความรู้ แ ละการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แต่ ล ะรู ป แบ
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ วิ ธีการ กิจกรรม
และการประเมินผล รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองได้
กิจกรรม การหาความรู้ด้วยตนเอง เข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
1 การสร้างความรู้
รูปแบบการจัดการความรู้ตามบทบาท
หน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
4 การนาความรู้ไปใช้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้
กิจกรรม ให้คาปรึกษาแนะนา เป็นวิทยากร
ในการฝึกบรม/สัมมนา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถกาหนดความรู้ที่จาเป็นได้
กิจกรรม ศึกษากฎหมาย ระเบียบ
คู่มือ จัดเวทีกาหนดความรู้ที่จาเป็น
สรุปและจัดหมวดหมู่ องค์ความรู้
2 การจาแนกความรู้

3 การจัดเก็บความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สามารถจัดเก็บความรู้ได้
กิจกรรม ถอดบทเรียนจากการสร้าง
ความรู้ สรุปองค์ความรู้ และจัดทา
ฐานข้อมูลความรู้

รูปแบบการจัดการความรู้ตามบทบาท หน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
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1. การสร้างความรู้
1.1 หลักการ การสร้างความรู้ (Knowledge
creation) เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติคิดค้นหาสร้าง
ความรู้ใหม่เกี่ยวข้องกับแรงผลักดันการหยั่งรู้และความ
เข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ละบุ ค คล การสร้ า ง
ความรู้ ใ หม่ จึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ จ ะท าให้ บุ ค คล ได้
ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นจนเกิดเป็นความรู้ชัดแจ้ง
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองได้
1.3 วิธีการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างความรู้ด้วย
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรมและ
จากการศึกษาดูงาน
1.4 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 การ
หาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ
เช่น ตารา กฎหมาย คู่มือ จากสื่อออนไลน์ กิจกรรมที่ 2
สร้างความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาจาก
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมที่ 3
สร้างความรู้จากการศึกษาดูงานผู้ประสบความสาเร็จ
(Best practice)
1.5 การประเมินผล ประเมินความรู้ก่อน-หลัง
การหาความรู้ด้วยตนเอง ความรู้จากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนา และความรู้จากการศึกษาดูงาน
2. การจาแนกความรู้
2.1 หลักการ การจาแนกความรู้ (Knowledge
classification) เป็นการจัดทาระบบข้อมูล ถือว่าเป็น
องค์ความรู้ที่ได้ปฏิบัติ มีการปรับปรุงจนเป็นที่ยอมรับ
ของบุ ค ลากรในองค์ ก รแล้ ว น ามาท าเป็ น หมวดหมู่
สามารถจ าแนกความรู้ ทั้ ง ในส่ ว นบุ ค คลความรู้
สาธารณะและความรู้ที่แบ่งปันกันเช่นประเภทเรื่องจริง
ประเภทแนวคิ ด ประเภทความคาดหวั ง และประเภท
ระเบียบวิธีการ ซึ่ง การจาแนกความรู้ เป็นสิ่งจาเป็น

อันจะทาให้มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร
องค์กรจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร ต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถกาหนดความรู้ที่จาเป็นได้
2.3 วิธีการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จาแนกและจัด
หมวดหมู่ องค์ความรู้ที่จาเป็นตามระเบียบ กฎหมาย
และตามบริบทในการปฏิบัติงานในพื้นที่
2.4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ศึกษาบทบาทหน้าที่
กานันผู้ใหญ่บ้านจากกฎหมาย ระเบียบ คู่มือ กิจกรรมที่
2 จัดเวทีเพื่อระดมสมอง กาหนดความรู้ที่จาเป็นตาม
ระเบี ยบ กฎหมายและตามบริ บทในการปฏิ บั ติ งานใน
พื้นที่และกิจกรรมที่ 3 สรุปและจัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ของ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
2.5 การประเมินผล ประเมินผลการจัดหมวดหมู่
องค์ความรู้ที่จาเป็นตามระเบียบ กฎหมายและตามบริบท
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
3. การจัดเก็บความรู้
3.1 หลักการ การจัดเก็บความรู้ คือการแปลง
ความรู้ ให้ เ ป็ น รู ป แบบที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง และน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก ซึ่งกิจกรรมที่มักเกี่ยวข้องกับ
การจั ด เก็ บ ความรู้ ได้ แก่ ก ารจัด แยกหมวดหมู่ค วามรู้
การทาแผนที่ความรู้ การทาแบบจาลองความรู้และการ
สร้ า งแฟ้ ม ความรู้ ซึ่ ง จะท าให้ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของ
ความรู้ ไม่ สูญ เสี ย ไป และความรู้ ถู ก เก็ บ ไว้ อ ย่ า งเป็ น
ระบบ ซึ่ ง จะเป็ น แหล่ ง สื บ ค้ น ค้ น คว้ า เพื่ อ น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
3.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถจั ด เก็ บ ความรู้ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องก านั น
ผู้ใหญ่บ้านได้
3.3 วิธีการกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดการถอดบทเรียน
และเก็บรวบรวมความรู้ให้เป็นระบบ
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3.4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียนจาก
การสร้างความรู้จากกฎหมาย ระเบียบ คู่มือและตาม
บริบทในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง กิจกรรมที่ 2 สรุป
องค์ ค วามรู้ และจั ด ท าฐานข้ อ มู ลความรู้ ใ น รู ป แบบ
เอกสารเอกสารและรูปแบบสารสนเทศไฟล์ข้อมูล
3.5 การประเมินผล ประเมินผลจากการมีการ
จัดระบบข้อมูลความรู้ใน รูปแบบเอกสารและรูปแบบ
สารสนเทศไฟล์ข้อมูล
4. การนาความรู้ไปใช้
4.1 หลักการ การนาความรู้ไปใช้หรือการให้
การบริ ก ารความรู้ แ ก่ ผู้ ส นใจ ประกอบด้ ว ย การน า
ความรู้ไปให้คาปรึกษาและแนะนาแก่ผู้สนใจ การน า
ความรู้ ไ ปใช้ ใ นการฝึ ก อบรมสั ม มนาต่ า งๆ และการ
อานวยความสะดวกได้แก่การบริการข้อมูลข่าวสาร การ
ให้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต การให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การบริ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี สื่อ สาร การ
บริการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
องค์กรร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้แก่ผู้รับความรู้เพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป
4.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถน าความรู้ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ ได้
4.3 วิธีการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
4.4 กิจกรรมนาความรู้ไปให้คาปรึกษาแนะนา
แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
และเป็นวิทยากรในการฝึกบรม/สัมมนา ในเรื่องที่สาคัญ
ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
4.5 การประเมินผล ประเมินผลจากการนาความรู้
ไปในการให้คาปรึกษาแนะนาแก่คนอื่น นาความรู้ไปใช้
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละเป็ น วิ ท ยากรในการฝึ ก บรม/
สัมมนา

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
5.1 หลักการ การแบ่งปันแลกเปลี่ ยนความรู้
เป็นกระบวนการสาคัญของการบริหารความรู้ ทาให้เกิด
พฤติ ก รรมการแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ผ่ า นทาง
ฐานความรู้ ปัจจั ยที่สาคัญ ที่ทาให้บุ คลากรในองค์ก ร
เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่การช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน (Altruism) การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (Reciprocity) การมีชื่อเสียง
กิตติศัพท์ (Repute) และการไว้วางใจ (Trust) การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงทาได้ในรูปแบบของการสื่อสาร ใน
ลักษณะที่คนติดต่อกับความรู้ ซึ่งอยู่ในรูปเอกสารทั่วไป
หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนความรู้ จึง
เป็นสิ่งจาเป็นที่จะทาให้คนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่จาเป็น
ในการดารงชีวิต
5.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถ สื่อสารและส่งผ่านความรู้ สู่บุคคลอื่นได้
5.3 วิธีการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมการ
สื่อสารและส่ง ผ่ านความรู้ เพื่ อ ให้ เ กิด การแลกเปลี่ ย น
ความรู้ด้วยวิธีการและช่องทางต่างๆ
5.4 กิ จ กรรม สื่ อ สารและส่ ง ผ่ า นความรู้
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารและ
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุม กานัน ผู้ใหญ่บ้าน การ
เผยแพร่ความรู้ที่เป็นเอกสารในศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือ
ห้องสมุดประชาชน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจา
หมู่ บ้ า นและบริ ก ารความรู้ ท างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ช่ น เว็ บ ไซท์
Application ต่างๆ Line
5.5 การประเมินผล ประเมินผลจากกิจกรรม
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยการประชุ ม เอกสาร วิ ท ยุ
ชุ ม ชน หอ กระ จา ยข่ า วประ จ าหมู่ บ้ า นแ ละ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
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6. การประเมินผลการเรียนรู้
6.1 หลั ก การ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ประกอบด้วยการวัดและประเมินผล การวัดเป็นการวัด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
จะทาให้ทราบแนวโน้มของการพัฒนาที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
หรือกาลังจะเกิดขึ้น ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
และขั้นตอนการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรมที่มีคุณค่าให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นการ
ประเมินผลเป็นรูปแบบการประเมินความพร้อมในการ
บริ ห ารจั ด การความรู้ ที่ ช่ ว ยในการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร การประเมินผลการเรียนรู้ จึงเป็น
สิ่งจาเป็น ที่จะทาให้รู้ว่าผลการจัดการความรู้ที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร ประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงไหน
6.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถประเมิ น ผลการจั ด การความรู้ ต ามบทบาท
หน้า ที่ ที่ด าเนิ นการไปแล้ว ว่ าได้ ประสบความสาเร็ จ
มากน้อยเพียงใด
6.3 วิธีการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประเมินผลการ
จั ด การความรู้ ใ นด้ า นทั ก ษะ ความรู้ ผลส าเร็ จ การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความผาสุก/ความพึง
พอใจของประชาชนในหมู่บ้าน
6.4 กิจกรรม ประเมินทักษะ ความรู้ของกานัน
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในภาพรวม ด้ ว ยแบบทดสอบความรู้
ประเมิ น ความส าเร็ จ ตามบทบาทหน้ า ที่ ฯ ด้ ว ยการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน ด้ ว ยแบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินความผาสุก/ความพึงพอใจของ
ประชาชนในหมู่บ้านด้วยแบบสอบถาม
6.5 การประเมินผล ประเมินผลจากทักษะ
ความรู้และความสาเร็จการปฏิบัติงาน และประเมิน
ความผาสุก/ความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน
การตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู้ตาม
บทบาทหน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่ า ระดั บ
ความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุด มี
ค่ามัธยฐาน (Median) เท่ากับ 5.00 และมีค่าค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Inter quartile range: IQR) เท่ากับ
1.00 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
รู ป แบบการจั ด การความรู้ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย มีความเหมาะสม สาหรับระดับ
ความเป็นไปได้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่ามัธย
ฐาน (Median) อยู่ระหว่าง 4.00 -5.00 และมีค่าค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Inter quartile range: IQR) อยู่
ระหว่าง 1.00 -1.25 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกันว่ารูปแบบการจัดการความรู้ตามบทบาท
หน้าที่ กานันผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีความเป็นไปได้ ผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
อภิ ป รายหาข้ อ สรุ ป ความสอดคล้ อ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ทั้ ง หมด เห็ น ด้ ว ยกั บ ค่ า คะแนนและความสอดคล้ อ ง
ดังกล่าว

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีผลการวิจัยที่น่าสนใจ
ที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
การสร้างความรู้ เป็นการเพิ่มความรู้ที่มีอยู่
เดิมหรือเป็นการสร้างความรู้ใหม่ จากการศึกษาจาก
เอกสารต่างๆ เช่น ตารา กฎหมาย คู่มือ จากสื่อออนไลน์
และศึ ก ษาความรู้ จ ากที่ อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คล เช่ น การ
ฝึกอบรมและจากการศึกษาดูงาน สอดคล้องกับ ดาเวน
พอร์ตและพรูแซก (Davenport and Prusak, 1998) ที่
อธิ บ ายว่ า การเรี ย นรู้ เป็ น การสร้ า งความรู้ ใ หม่ ที่
สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ข องผู้ ป ระสบ
ความสาเร็จจากการปฏิบัติจริง

[106]

การจาแนกความรู้ เป็นการจัดทาระบบข้อมูล
โดยน าความรู้ ที่ จ าเป็ น มาท าเป็ น หมวดหมู่ จ าแนก
ความรู้ และสรุป องค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดคล้องกับ
วิจารณ์ พานิช (2548) ที่เห็นว่าต้องตรวจสอบและคัดเลือก
ความรู้ที่สาคัญ โดยเลือกความรู้ที่เหมาะสมต่อการใช้
งานเท่านั้น ความรู้ใดที่ไม่เหมาะสม ต่อการใช้งานใน
บริบทของกลุ่มหรือองค์กรทิ้งไป
การจัดเก็บความรู้ เป็นการแปลงความรู้ ให้
เป็ น รู ป แบบที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก ด้วยการจัดทาฐานข้อมูล
ความรู้ ใ น รู ป แบบเอกสารเอกสารและรู ป แบบ
สารสนเทศไฟล์ข้อมูล สอดคล้องกับชาเล็ตและอูโซโล
(Sharratt & Usoro, 2003) ที่กล่าวว่า ในการจัดเก็บ
ความรู้ จาเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศที่สามารถคืบ
ค้นได้
การนาความรู้ไปใช้ เป็น การให้ก ารบริการ
ความรู้แก่ผู้สนใจ และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น นาความรู้ไปให้คาปรึกษาแนะนาแก่
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน การนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้า ที่และเป็น วิทยากรในการฝึกบรม/สัมมนา
สอดคล้องกับดาล์คิล (Dalkir, 2005) ที่กล่าวว่าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ สามารถนาไปใช้ในเชิงกลยุทธ์
ในการก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการท างานเพื่ อ ให้ ง าน
สาเร็จได้ ขณะเดียวกันก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานของตนเองได้
การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ เป็ น
กระบวนการสาคัญที่ทาให้บุคลากรในองค์กร เกิดการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยการสื่อสารและส่งผ่าน
ความรู้ เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้ว ยวิธีการ
และช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุม การเผยแพร่ความรู้

ที่เป็นเอกสาร สื่อสารผ่าน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้านและบริการความรู้ ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่ า นสื่ อ อิเ ล็ กทรอนิก ส์ ต่า งๆ เช่ น เว็บ ไซท์
Application ต่างๆ Line สอดคล้องกับแฮนเซน (Hansen,
1999) ที่เ ห็น ว่า พฤติ กรรมในการแบ่ งปั นแลกเปลี่ย น
ความรู้เป็นกระบวนการสาคัญของการจัดการความรู้
โดยความรู้ที่ ถูกแปลงให้อ ยู่ในรูปแบบต่ างๆ จะมีการ
แบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย น ในรู ป เอกสารทั่ ว ไปหรื อ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ซอฟต์แ วร์ เป็ นเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนความรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แ ละผลการน าสิ่ ง ที่ ได้ จ ากการ
จัดการความรู้ไปใช้ ด้วยการประเมินทักษะ ความรู้ของ
กานั น ผู้ ใ หญ่บ้ า น ประเมิน ความสาเร็จ ตามบทบาท
หน้าที่ จากผลการปฏิบัติงาน และประเมินความผาสุก/
ความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน จะทาให้ทราบว่า
ผลการเรี ย นรู้ ห รื อ ผลการน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร สอดคล้องกับวีรวุธ มาฆะศิรินทร์
(2542) ที่อธิบายว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะทา
ให้ ท ราบแนวโน้ ม ของการพั ฒ นาที่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ช่ ว ยให้
สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และขั้นตอนการพัฒนาให้ดี
ขึ้น
ส าหรั บ การตรวจสอบรู ป แบบการจั ด การ
ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจ
ราชการที่ 10 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย
ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบโดยหาข้ อ สรุ ป ความสอดคล้ อ ง
(Multi - Attribute Consensus Reaching : MACR) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการตรวจสอบความเที่ยงของรูปแบบ
วิธีก ารหนึ่ง สอดคล้อ งกั บ โดยผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ เป็น การ
ตรวจสอบความเที่ยงของรูปแบบวิธีการหนึ่ง สอดคล้อง
กับสอดคล้องกับดาล์คิล (Dalkir, 2005) ที่เห็นว่าในการ
ในมิติของการพิจารณารูปแบบนั้น ควรมี การทดสอบ
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ความเที่ ย งตรงของรู ป แบบ ด้ ว ยการพิ จ ารณาความ
สอดคล้องของรูปแบบด้วย เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
นั้นเป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่ง จาเป็นต้องเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ลในสถานการณ์ จ ริ ง เพื่ อ ทดสอบดู ว่ า มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ เป็น รู ปแบบที่ มีป ระสิ ท ธิภาพ
ตามที่มุ่งหวังหรือไม่

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้
ตามบทบาท หน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่
10 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
6 กระบวนการ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจาแนกความรู้
การจั ด เก็ บ ความรู้ การน าความรู้ ไ ปใช้ ก ารแบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ยนความรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ แต่ละ
รู ป แบประกอบด้ ว ย หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร
กิจกรรมและการประเมินผล การตรวจสอบรูปแบบการ
จัดการความรู้ตามบทบาทหน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขต
ตรวจราชการที่ 10 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบ
การจัดการความรู้ตามบทบาทหน้าที่ กานันผู้ใหญ่บ้าน
เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. รู ป แบบการจั ด การความรู้ ต ามบทบาท
หน้าที่ กานันผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ทาการทดลองเฉพาะ
รูปแบบการสร้างความรู้ เพียงรูปแบบเดีย ว เนื่ องจาก
ข้อจากัดเรื่องเวลาและงบประมาณ หากมีการวิจัยที่ต่อ
ยอดการวิจัยครั้งนี้ ควรทดลองให้ครบทุกรูปแบบ จะทา
ให้เกิดความแกร่งทางวิชาการมากขึ้น

2. รู ป แบบการจั ด การความรู้ ต ามบทบาท
หน้าที่ กานันผู้ใหญ่บ้าน เขตตรวจราชการที่ 10 กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยรูปแบบที่
สัมพันธ์และมีความต่อเนื่องกันทั้ง 6 กระบวนการ ที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ การนาไปใช้ในการ
พัฒนา ควรดาเนินการให้ครบทั้ง 6 กระบวนการ โดย
ผู้เกี่ยวข้องจัดงบประมาณหรือประสานให้มีงบประมาณ
สนั บ สนุ น จะท าให้ ก ารพั ฒ นาตามรู ป แบบเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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