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บทนํา 1, 2 

 การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยเกิดขึ้น
ครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ขาราชการ
ในยุคนั้นไดเรียนรูการจัดการแบบจตุสดมภหรือการแบง
สวนราชการเปน 4 กรม และการปฏิรูปครั้งที่สองใน
สมัยรัชกาล ที่ 5 ขาราชการไดเรียนรูการจัดการแบบ
กระทรวง  การปฏิรูปครั้งที่ 3 ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการ
ปรับปรุงโครง สราง กระทรวง ทบวง กรม  และจัด
ระเบียบบริหารราชการใหมีการพัฒนาระบบใหสามารถ
ดํ า เนินการภารกิ จภาครั ฐได อย า งสอดคลองกับ
สถานการณ โดยสิ่งสําคัญที่ขาราชการไดเรียนรูในครั้งนี้
คือการพัฒนาขีดความสามารถหนวยงานของตนเองใหมี
ความเปนธรรมาภิบาล  หรือมีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546โดยพระราชกฤษฎีกาดังกลาวได
กําหนดลักษณะของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไววา 
เปนการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบั ติงานเกินความ

จําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการให

ทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก

และไดรับการตอบสนองความตองการ 

(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง
สม่ําเสมอ 
 วิธีการพัฒนาใหบรรลุผลดังกลาวมีอยูหลายวิธีการ
แตวิธีที่สําคัญคือวิธีจัดการความรูเพื่อใหหนวยงานของ
รัฐเปนองคการแหงการเรียนรู ทั้งนี้เปนไปตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 11 แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวซึ่ง
บัญญัติวา 
  “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวน
ราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบั ติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วและ
เหมาะสมกับสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรู ความสามารถ  สร าง วิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้” 
 สิ่งที่ขาราชการจําเปนตองเรียนรูใหเทาทันตามที่
บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงเปนเรื่องของ
การจัดการความรูเพื่อใชเปนฐานความรูในการพัฒนา
ใหหนวยงานของตนเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะไดแสดงบทบาทการเปนองคการ
ที่มีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีสมดังเจตนารมณของ
การปฏิรูปราชการโดยวิธี เรียนรูที่ดี วิธีหนึ่งคือการ
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณจากการ
ปฏิบัติจริงจากหนวยงานสําคัญระดับชาติที่ทําหนาที่
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พัฒนาและเผยแพรองคความรูในเรื่องดังกลาว ซึ่งใน
กรณี นี้ มี อ ยู ส อ งหน ว ย ง าน ใหญ คื อ  สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ โดยมีประเด็นนําเสนอเปนสามสวนคือ 
1) ความหมายของคําวา ศักยภาพหรือสมรรถภาพ และ 
การจัดการความรู 2) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู 
3) การนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 

ความหมายของศักยภาพกับการจัดการความรู 
 ศักยภาพหรือสมรรถภาพ3, 4 
 ศักยะหลัก หรือ Core Competency หมายถึง ชุด
ของทักษะที่สงผลตอการสรางมูลคาเพิ่มขององคการ (A 
set of skills that have been integrated in an unique way 
by a firm in order to add value) โดยมีที่มาของแนวคิดที่
สําคัญดังนี้ 

1) แนวคิ ดของพราฮาลาด  และ  ฮา เมล 
(Prahalad C.K., and Gary Hamel) ไดเสนอ 3 แนวทาง
หลักเพื่อใชวิเคราะหวาสิ่งใดเปนศักยะหลักหรือไมไวใน
วารสารฮาวารด บิสิเนซ รีวิว ประจําเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 1990 ประการที่หนึ่งตองเปนความสามารถที่
ใชในการเขาถึงและขยายตลาดที่หลากหลาย ประการที่
สองตองเปนความสามารถที่จะนําเอาความปรารถนา
ของลูกคาใสเขาไปในบริการหรือผลิตภัณฑที่สงมอบ
ใหแกลูกคา และประการที่สามคือ เปนความสามารถที่
ยากแกการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่มี
ความสามารถถึงขั้นผนวกทักษะสวนบุคคลเขากับ
เทคโนโลยีในการใหบริการหรือการผลิต 

2) แนวคิดของพอรเตอร (Michael E. Porter) 
ไดเสนอแนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันที่เหนือกวา (Competitive Advantage) เปนครั้ง
แรกในวารสารฮาวารด บิสิเนซ รีวิว ประจําเดือนมีนาคม 
– เมษายน 1979 โดยไดใหความหมายไววาหมายถึง
ความสามารถในการใหบริการหรือสรางผลผลิตที่สราง
มูลคาใหแกผูใชบริการหรือผูซื้อไดเหนือกวาคูแขงขันซึ่ง
จะสงผลตอราคาของสินคาหรือบริการนั้น วิธีการสําคัญ
ที่จะทําใหเกิดผลเชนนั้นไดเรียกวา สายโซคุณคา (Value 
Chain) โดยมีปจจัยที่มีพลังสงผลตอขีดความสามารถ
ดังกลาวรวม 5 ปจจัยพลัง ประกอบดวย การแขงขันหรือ

คูแขงขัน  (Competition Force) ปจจัยสนับสนุนการ
ดําเนินงานหรือการสนับสนุนปจจัย (Supplier Force) 
กระบวนการภายใน (Internal Process) เทคโนโลยีหรือ
สิ่งที่ใชทดแทน และ ผูใชบริการหรือผูใชผลผลิตหรือ
ลูกคา อันเปนที่มาของแบบจําลองที่เรียกวา Five Forces 
Model ความสามารถที่สําคัญตามแนวคิดนี้จึงเปน
ความสามารถในการเชื่อมตอมูลคาที่มีอยูในปจจัยพลัง
ทั้ง 5 ปจจัยนั้นใหเกิดมูลคาเพิ่มใหได 
 สําหรับหนวยงานภาครัฐ  การพัฒนาขีดความ 
สามารถของบุคลากรอยูในการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซึ่งไดเรียก Competency 
เปนภาษาไทยวา สมรรถนะ แตมีผูต้ังขอสังเกตวาอาจจะ
คลาดเคลื่อนกับความหมายในพจนานุกรมฉบับบัณฑิต
ราชยสถานซึ่งเปนแหลงอางอิงที่สําคัญ โดยนําเสนอ
เปรียบเทียบระหวางสิ่งที่เปนคุณสมบัติในตัวคนและ
เครื่องจักกลมีความแตกตางกัน กลาวคือเครื่องจักรกลมี
คุณสมบัติที่แฝงเรนอยูภายใน (Tacit) มนุษยผูควบคุม
เครื่องจักรกลอาจทําใหสิ่งที่แฝงเรนนั้นแสดงออกมาให
ปรากฏเปนสิ่งที่สามารถรับรูหรือประจักษได (Explicit) 
สิ่งที่แฝงเรนในเครื่องจักรนี้ใหเรียกวา สมรรถนะ ตรง
กับภาษาอังกฤษวา Capacity ตามหลักการจึงไมสามารถ
ใชคําวาสมรรถนะกับบุคคลได แตเนื่องจากเครื่องจักร
ไมสามารถแสดงสิ่งที่แฝงเรนนี้ออกมาไดโดยตัว
เครื่องจักรกลเองตองอาศัยบุคคลที่มีความสามารถหรือ
ศักยะ (Potent) มาใชเครื่อง จักรกลนั้นจึงจะปรากฏผล 
ตามปกติศักยะที่แฝงเรนในตัวบุคคลมีหลายประเภท
สามารถแบงเปน 3 รูปแบบสําคัญคือ 

1) สมรรถภาพ (Potency) เปนการใชศักยะ
ประเภทแรงกายที่แฝงเรนอยูในตัวบุคคลแสดงออกมา
ใหเห็นประจักษ 

2) ศักยภาพ (Potential) เปนการใชความสามารถ
ที่แฝงเรนในตัวบุคคลหรือศักยะมากกวาหนึ่งชนิดแสดง
ออกมาใหประจักษอาจจะเหมาะหรือไมเหมาะสมกับ
สถานการณก็ได 

3) ศักยภาพรวม (Competence) เปนการใช
ความสามารถที่แฝงเรนรวมทุกชนิดแสดงผลออกมาให
ประจักษวาบุคคลสามารถแขงขัน (Competition) หรือ
ครองตนไดอยางเหมาะสม (Compete) กับสถานการณ 
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 จากนัยความหมายดังที่กลาวมาขางตนทําใหเกิด
ประเด็นคําถามวาเมื่อเรากลาวถึงคําวา Competence หรือ 
Competency เรา เข าใจวา เปนเพียงสมรรถนะ  หรือ 
สมรรถภาพ หรือ ศักยภาพรวม และเพื่อประกอบการทํา
ความเขาใจในเรื่องนี้ในเชิงของปรัชญา เราอาจนําเอา
กระบวนการคิดในทางศาสนามาพิจารณาประกอบได 
กลาวคือจากกระบวนทัศนหรือฐานเช่ือในศาสนาซึ่งมีอยู 
สองกลุมใหญคือ เทวนิยม (ศาสนาที่มีพระเจา) และ 
อเทวนิยม (ศาสนาที่ไมมีพระเจา) ทั้งกลุมอเทวนิยมและ
เทวนิยมสามารถสรุปสาระสําคัญที่ตรงกันคือบุคคลมี
สวนประกอบสองสวนคือสวนที่เปนดินหรือสสาร กับ 
สวนที่เปนพละหรือ ศักยะ โดยศักยภาพหลักที่ขาดไมได 
หากขาดแลวจะทําใหบุคคลไมสามารถทํางานตามปกติ
ทั่วไปได เรียกวา Core Competence ประกอบดวย ศักยะ
ในการคิด (Conceptual Potent) หรือกําลังปญญา ศักยะ
ในการทํางาน (Technical Potent) หรือกําลังความเพียร 
ศักยะในการอยู/ทํางานรวมกับผูอื่น (Human Relation 
Potent) หรือกําลังยึดเหนี่ยวมิตรเพื่ออยู หรือ ทํางาน
รวมกันเปนทีม และ ศักยะในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Potent) ซึ่งสอดคลองกับผลการ
สํารวจความคิดเห็นของผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการ
จังหวัด และขาราชการที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตรของ
จังหวัดในกลุม 6.1 (หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี และ 
เลย) ที่ทําการศึกษาชวง ป 2547 ที่สอบถามถึงศักยภาพ
หลักที่ขาราชการไทยในยุคปฏิรูปจําเปนตองมี (นําเสนอ
ผลการศึกษา ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ
ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2548) ผลการศึกษาพบวาศักยะหลักที่
จํ า เปนของข าราชการตามทัศนะของผู ตอบแบบ
สัมภาษณที่เห็นสอดคลองตรงกันคือ คิดเปน ทําเปน อยู
เปน และ จัดการกับการเปลี่ยนแปลงได 
 จึงอาจกลาวไดวาศักยะหรือขีดความสามารถในตน
ที่แสดงออกใหปรากฏที่เรียกวาศักยภาพ (Potential) ซึ่ง
ผูบริหารภาครัฐจําเปนตองมีคือ ศักยะในการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และประการสําคัญคือควรครอบคลุมปจจัย

พลังทั้ง 5 ปจจัยตามแนวคิดของพอรเตอร และสามารถ
พิสูจนตรวจสอบไดตามแนวคิดของพราฮาลาด และ  
ฮาเมล  
 

การจัดการความรู 5 
 จากการศึกษาแนวคิด  และ  ความหมายของ
นักวิชาการ และ องคการตางๆโดยคณะนักวิชาการจาก
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติซึ่งไดรวบรวมจากหลาย
แหลง  อาทิ เชน  นักวิชาการอยาง  เรียวโก  โตยามา 
(Ryoko Toyama) เดฟ สโนวเดน (Dave Snowden)  
หรือจากองคการสําคัญอยาง  ธนาคารโลก  (World 
Bank) กองทัพบกสหรัฐอเมริกา (The US Department) 
มูลนิธิ เพื่ อการจัดการคุณภาพแหงสหภาพยุโรป 
(European Foundation for Quality Management: EFQM) 
ซึ่งไดรวบรวมและนําเสนอไวในหนังสือช่ือ การจัดการ
ความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติโดยไดใหความหมายการ
จัดการความรูไววา เปนกระบวนการนําความรูที่มีอยู
หรือที่เรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรโดย
ผานกระบวนการตาง ๆ เชน การสราง การรวบรวม การ
แลกเปลี่ยนและการใชความรู เปนตน 
 การศึกษาเรื่องของการจัดการความรูจึงควรศึกษา
ทั้งสองสวนคือสวนที่เปนแนวคิด ทฤษฎี และสวนที่
เปนผลจากการนําแนวคิด ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ วงจร
การจัดการความรูในภาคปฏิบัติที่มักนิยมกลาวถึงคือ 
วงจรจัดการความรูของบริษัท รอยัล ดัชท เชล, บริษัท
โนเกีย และบริษัท ซีรอค คอปอรเรชั่น ซึ่งมีการเสนอวา
ควรประกอบไปดวยสามสวนคือ  

(1) วงจรการจัดการความรู ประกอบดวย การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม, การสื่อสาร, 
กระบวนการและเครื่องมือ, การฝกอบรมและการเรียนรู 
การวัดผล และการยกยองชมเชยใหรางวัล 

(2) การพัฒนาและรักษาปจจัยเอื้อในการ
จัดการความรู ประกอบดวย ภาวะผูนําและกลยุทธ, 
วัฒนธรรมองคกร, เทคโนโลยีดานการจัดการความรู, 
การวัดผล และโครงสรางพื้นฐาน 

(3) กระบวนการความรูประกอบดวย การ
คนหาความรู การสรางและแสวงหาความรู การวัด
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ความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู 
การเขาถึงความรู การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู และการ
เรียนรู 
 จากการสํารวจเว็บไซต และเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การจัดการความรู และการพัฒนาองคการใหเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถาบันอางอิงเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
นักวิชาการที่มีการอางอิงซ้ํา และตามไปสืบคนเพื่อศึกษา
แนวคิดหลักของนักวิชาการดังกลาวสามารถสรุป
แนวคิดสําคัญอันเปนฐานที่มาของแนวคิดในการจัดการ
ความรู และพัฒนาองคการแหงการเรียนรูโดยมีรายช่ือ
นักวิชาการที่สถาบันอางอิงมีการอางอิงซ้ําหรืออางอิง
เปนประจํา ประกอบดวย 

(1) คริส อกิริส (Chris Argyris) ผูนําเสนอ 
แนวคิดการเรียนรูสองชั้น (Double Loop Learning)  

(2) ปเตอร เซ็งกี (Peter Senge) ผูนําเสนอ
แนวคิด วินัยหาประการ (Fifth Discipline)  

(3) ไม เคิ ล  เ จ  มาร ค ว า ร ดท  (Michael J. 
Marquardt) นําเสนอแนวคิดการสรางองคการแหงการ
เรียนรู (Building the Learning Organization)  

(4) โนนากะ กับทาเคอุชิ (Nonaka, I. and 
Takeuchi, H.) นําเสนอแนวคิด องคการสรางสรรค
ความรู (Knowledge-Creating Company) 

(5) เดอ กีอัส (De Geus) ผูนําเสนอแนวคิด 
องคการเปนสิ่งมีชีวิต (The Living Company)  

(6) ลีฟ เอดวินสัน (Leif Edvinsson) ผูนํา
เสนอแนวคิดองคการสรางทุนทางปญญา (Intellectual 
Capital) 

(7) เดวิด เอ. การวิน ผูเสนอแนวคิดการเรียนรู
ในการทํางาน (Learning in Action) และ 

(8) คณะวิจัยของสหภาพยุโรป โดยมีนักวิจัย
ที่สําคัญ เชน กัส สไครเบอร (Guus Schreiber) ฮันส 
อัคเคอรมานส (Hans Akkermans) อันโจ อันเจเวียรเดน 
(Anjo Anjewierden) ไดรวมกันเสนอแนวคิดในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรูที่มี ลักษณะเปน
นามธรรมมาก ๆ ไปสูระบบการวิเคราะห สังเคราะห
ความรู (CommonKADS) เพื่อนําไปสูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเปนรูปธรรมอยางมาก โดยใน

การศึกษานี้จะไดนําแนวทางของ CommonKADS มา
วิเคราะห 
 นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึงนักวิชาการ และสถาบัน
ที่ เกี่ยวของกับการจัดการความรู และการพัฒนาอีก
จํานวนมากแตยังมีความถี่ไมมากที่จะนําไปสูการสืบคน 
นอกจากนี้ ยั งมีนักวิชาการที่สั งกัดองคการที่มิ ใช
หนวยงานของสถานศึกษาในประเทศไทยที่มีผลงาน
ตีพิมพ เผยแพรอยูหลายท าน  เชน  ศาสตราจารย 
นายแพทย วิจารณ พานิช ดร. ประพนธ ผาสุขยืด  
 

แนวคิดของนักวิชาการที่สําคัญ 
 เมื่อสืบคนเพื่อวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติแลวสามารถสรุปแนวคิด
หลักไดโดยสังเขปดังนี้ 
 

แนวคิดการเรียนรูสองชั้น (Double-Loop Learning)6 
 เมื่อศึกษาคนควาจากเอกสารตํารับตําราตาง ๆ แลว
อาจสรุปไดวาผูที่กลาวถึงความสามารถในการเรียนรู
ขององคการอยางจริงจังเปนคนแรกคือ คริส อกิริส โดย
ในป 1978 ไดตีพิมพหนังสือช่ือ Organizational learning 
รวมกับโดนัลด ชอน (Chris Argyris and Donald 
Schon) ไดนําเสนอวาองคการที่สามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานการณจะตองเปลี่ยนจากการเรียนรูโดยคนใน
องคการมาเปนการเรียนรูโดยตัวองคการเอง (Learning 
by the people within an organization becomes learning 
by the organization itself)  
 แนวคิดที่สําคัญที่ผลักดันใหเรื่องการเรียนรูของ
องคการไดรับความสนใจคือแนวคิดเรื่อง การเรียนรู
แบบวงจรสองชั้น (Double-Loop Learning) กลาวคือ 
คริส อกิริส ต้ังขอสังเกตวา การใชความรูของพนักงาน
ในการทํางานเปนสิ่งที่ดีกวาการทํางานแบบลองถูก ลอง
ผิด เพราะความเสี่ยงในการที่จะไมบรรลุผลจะมีนอย
กวา แตการเรียนรู ลักษณะนี้จะมีขอจํากัดถาหากไม
สามารถทําใหผูใชความรูอยูในองคการไดอยางตอเนื่อง
ยั่งยืน ถาคนผูมีความรูและทักษะในการทํางานออกจาก
องคการไปเพราะเปนการเรียนรูแบบวงจรเดียว (Single 
Loop Learning) ผลเสียจะเกิดกับองคการ ดังนั้น
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องคการจะตองเรียนรูอีกช้ันวาทําอยางไรจะใหมีการ
เรียนรูเพื่อใหรูวาคนทํางานมีและใชความรูอะไรในการ
ทํางานและจะทําใหความรูนั้นดํารงอยูในองคการ
อยางไร  
 

แนวคิดวินัยหาประการ (The Fifth Discipline)7 

 ปเตอร เซ็งกี้ (Peter Senge) ผูเขียนหนังสือช่ือ วินัย
หาประการ (Fifth Discipline) ซึ่งไดตีพิมพหลายครั้งโดย
ครั้งหลังสุดในป 1994 ไดใหคํานิยามองคการแหงการ
เรียนรูไววา “เปนองคการที่มีการขยายขีดความสามารถ
อยางตอเนื่องในการสรางสรรคอนาคตของตน” (An 
Organization that is continually expanding its capacity 
to create its future) โดยมีทักษะและวิธีเรียนรูอยู 5 
ประการคือ 

(1) การเรียนรูในเรื่องงานของตนเอง (Personal 
Mastery) 

(2) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
(3) การเรียนรูที่จะมีเจตคติที่ดีตองานจนถึงขั้น

เปนแบบอยางได (Mental Model) 
(4) การเรี ยนรู เพื่ อสร างวิสั ยทัศน ร วมกัน 

(Shared Vision) 
(5) การ เรี ยนรู ที่ จะคิ ด เปนระบบ  (System 

Thinking) 
 กลาวโดยสรุปองคการแหงการเรียนรูหมายถึง
องคการที่มีการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนมีความรูและความสามารถใชความรูใน
การปรับตัวใหเทาทันสถานการณและสนองวิสัยทัศน
ขององคการได 
 

แนวคิดการสรางองคการแหงการเรียนรู 
(Building the Learning Organization) 8 

 ในหนังสือช่ือ การสรางองคการแหงการเรียนรูของ 
ไมเคิล เจ มารควารดท (Michael J. Marquardt) ได
นําเสนอแนวคิดที่สําคัญในการสรางองคการแหงการ
เรียนรูสรุปไดวาตองจัดการโดยวิธีการเรียนรูอยางมีพล
วัตรไมหยุดนิ่ง (Learning Dynamics) จัดใหมีการถายทอด
ความรูสูองคการ (Organization Transformation) การเสริม 

สรางพลังอํานาจใหแกบุคคล (People Transformation) 
การจัดการความรู (Knowledge Management) และ การ
ประยุกตเทคโนโลยี (Technology Application) โดยมุงให
เกิดสภาวะที่สําคัญ 3 ประการดังนี้ 

(1) เปนองคกรที่มีบรรยากาศของการเรียนรู
รายบุคคลและรายกลุม  

(2) มีการสอนคนของตนเองใหมีกระบวนการ
คิดวิเคราะห  เพื่อชวยใหเขาใจในสรรพสิ่ง 

(3) ทุกคนชวยองคกรเรียนจากความผิดพลาด
และความสําเร็จ  ซึ่งสงผลใหทุกคนตระหนักในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แนวคิดองคการสรางสรรคความรู (The Knowledge 
Creating Company)9 

 โนนากะ กับ ทาเคอุชิ (Nonaka, I. and Takeuchi, 
H.) ไดนําเสนอแนวคิดไวในหนังสือที่มี ช่ือวา 
Knowledge - Creating Company เนื้อหาหลักของ
หนังสือเลมนี้ไดเสนอแนวคิดวาความรูที่แฝงเรนอยูใน
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) จะเกิดประโยชนตอ
องคการก็ตอเมื่อเปลี่ยนมาเปนความรูที่สามารถใช
อางอิงเพื่อใชสอย (Explicit Knowledge) ได หาก
จัดระบบจัดการใหเกิดความรูจนมีความรูอางอิงเปน
จํานวนมากก็จะทําใหองคการเปนองคการที่มีนวตกรรม
อยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการที่สําคัญคือ 

(1) กระตุนหรือจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการที่
บุคคลในองคการถายทอดหรือแสดงความรูภายในตน
ออกมาเรียกวา การถายทอดความรูและประสบการณ 
(Socialization: S) 

(2) ความรูที่ถายทอดออกมาตองจัดใหเปน
ความรูที่องคการสามารถนําไปอางอิงหรือประยุกตใช
ได (Externalization: E) 

(3) บุคคล ทีม หรือองคการสามารถนําความรู
ที่ถายทอดออกมาไปประยุกตในการปฏิบัติงานได 
(Combination: C) 

(4) บุคคล  ทีม  หรือองคการ  นําความรูที่
ถายทอดไวในองคการไปปรับประยุกต กับความรู
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ภายในตนเกิดเปนกระบวนการเพิ่มความรูใหมภายใน
ตน (Internalization: I)  
 ความรูใหมหรือนวตกรรมที่เกิดขึ้นนี้ ถาหากเปน
ทักษะหรือความรูที่แฝงเรนอยูภายในตนเองอีกครั้งก็จะ
ไมเกิดประโยชนอยางเต็มที่สําหรับองคการตองเริ่ม
กระบวนการถายทอดอีกครั้ง จึงเรียกแบบจําลองนี้วา 
SECI Model  
 

แนวคิดองคการเปนสิ่งมีชีวิต (A Living Company) 10 

 แนวคิดความสามารถในการเรียนรูขององคการที่
เนนหนักวาองคการเปนสิ่งที่สามารถคิดไดและเปน
สิ่งมีชีวิต (A living thing) ไดถูกนําไปสูภาคปฏิบัติจริง
โดยผูบริหารหลายรายแตรายสําคัญคือ เดอ กีอัส (De 
Geus) ผูทํางานอยูกับ รอแยล ดัชท เชลลยาวนานถึง 38 
ปซึ่งในทายที่สุดไดขอสรุปวาองคการแหงการเรียนรูพึง
มีลักษณะสําคัญดังนี้ 

(1) ยึดเปาประสงคเปนหลัก (Goal oriented) 
คุณลักษณะนี้เปนคุณลักษณะของผูมีภาวะผูนําที่ไมหลง
ออกนอกลูนอกทางที่มุงสูเปาประสงคขององคการ หรือ 
อาจกลาววาเปนการไมเปดศึกหลายดานและศึกเหลานั้น
ไมเกี่ยวของกับเปาประสงคขององคการแตอยางใด 

(2) ต่ืนตัวอยูเสมอ (Self-aware) โดยตองสามารถ 
แยกวาผูใดคือผูรับบริการหรือผูใชผลผลิต ผูใดคือผูอยู
ในกระบวนการผลิตหรือในหวงโซคุณคาขององคการ
ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ และผูใดคือผูถือหุน 
เพราะผลกระทบจากบุคคลดังกลาวมีผลตอองคการ
แตกตางกัน 

(3) รูสิ่งที่จะคุกคามความอยูรอดขององคการ 
(Subject to disease) การรูตัวสิ่งที่จะเขามาคุกคาม
องคการลวงหนาจะทําใหสามารถกําหนดมาตรการ
ปองกันไดแตเนิ่น ๆ 

(4) ตระหนักรูวาถาไมปรับตัวตองถึงแกความ
ตาย (Mortal) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองคการตองปรับตัว
ใหเทาทันสถานการณไดอยางตอเนื่อง 
 เดอ กีอัส เฝามองการปรับตัวขององคการในการ
เรียนรูที่จะดํารงอยูทามกลางความขัดแยงระหวาง
วิวัฒนาการที่ใชเวลายาวนานแตกลับไดผลในระยะเวลา

สั้น ๆ และปรับปรุงองคการจนเกิดขอสรุปวาองคการพึง
มีคุณลักษณะที่สําคัญทั้ง 4 ประการขางตน 

แนวคิดองคการสรางทุนทางปญญา (Intellectual 
Capital) 11 

 การสรางผลผลิตประกอบดวยปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ถาหากวัด
มูลคาของปจจัยนําเขาซึ่งอาจปรับเปนทุนทางการเงิน
(Financial Capital) เทียบกับมูลคาของผลผลิตที่องคการ
สามารถผลิตได และถาผลผลิตมีมูลคาสูงกวาปจจัย
นําเขา ยอมแสดงวากระบวนการไดสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกผลผลิต กระบวนการขององคการที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มขึ้นนั้นถือวาเปนทุนที่แฝงอยูในองคการ 
(Tacit Capital)ที่สามารถนํามาใชใหเกิดมูลคาเพิ่มแก
ผลผลิตจึงเรียกวาทุนทางปญญา (Intellectual Capital) 
โดยทุนทางปญญาขององคการยังแบงออกเปน ทุนมนุษย 
(Human Capital) และทุนทางโครงสร าง  (Structural 
Capital) แนวคิดเชนนี้เปนแนวคิดของ ลีฟ เอดวินสัน 
(Leif Edvinsson) 
 

แนวคิดการเรียนรูในการทํางาน (Learning in 
Action) 12 

 การทํางานในเรื่องเดียวซ้ํา ๆ ทําใหเกิดทักษะความ
ชํานาญงาน แตการทํางานใหม ๆ  ที่ไมเคยทํามากอนถือเปน
โอกาสในการเรียนรู โดยใชกระบวนการที่สําคัญคือ การ 
แกปญหาอยางเปนระบบ (Systematic Problem Solving) 
ทดลองปฏิบัติจริงดวยวิธีการใหม ๆ (Experimentation 
with new Approach) เรียนรูจากประสบการณของตนและ
ประ วั ติ ศ าสตร ที่ ผ านมา  (Learning from their own 
experience and past history) เรียนรูจากประสบการณของ
ตนและความเปนเลิศของผูอื่น (Learning from experiences 
and best practices of others) และถายโอนความรูใหมี
ประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว (Transferring knowledge 
quickly and efficiently) หรืออาจสรุปไดวามีการแบงการ
เรียนรูออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 

(1) เรียนรูโดยการรูจักใชญาณวิทยาหรือ
ปญญาในการตั้งคําถามทางญาณวิทยา (Epistemological 
Question) และกําหนดแนวทางในการคนหา (Search) 



 34 ♣ วารสารบริหารงานสาธารณสขุ  ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2550 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

และการสอบถาม (Inquiry) เพื่อแสวงหาคําตอบจึงเรียก
วิธีการ เรียนรู แบบนี้ ว า เปนการเรี ยนรูทางปญญา 
(Intellectual Learning) 

(2) เรียนรูจากบทเรียนขององคการ   โดย
เรียนรูจากการศึกษาผลกระทบและทบทวนความ
ผิดพลาดขององคการ (Reflects and Review) จึงเรียก
วิธี ก าร เรี ยนรู แบบนี้ ว า เ รี ยนรู จ ากประสบการณ 
(Experiential Learning)  

(3) เรียนรูจากการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบ 
และทําจริง (Hypothesis, Test and Exploration) การเรียนรู
แบบนี้จึงเรียกวาการเรียนรูแบบทดลอง (Experimental 
Learning) 

(4) เรียนรูที่จะทําหนาที่เปนผูนําองคการโดย
การฝกฝนภาวะผูนําและการฝกพัฒนาคน (Leadership 
and Coaching) การเรียนรูแบบนี้เรียกวาเรียนรูแบบนํา
องคการ 
 

แนวคิดการวิ เคราะห  สังเคราะหความรูของ
องคกร (CommonKADS) 13 

 จากผลการวิจัยในกลุมสหภาพยุโรปสรุปวาการ
จัดการความรูขององคการตองพิจารณาใหรอบคอบทั้ง
สามระดับจากลางสูบน คือ ระดับบุคคล ระดับทีม/กลุม
งาน  และระดับองคการ  การวิ เคราะหความรูและ
สังเคราะหความรูที่ใชรวมกันในองคการจึงตองวิเคราะห
ทั้ง 3 ระดับ โดยยึดเปาประสงคในการจัดการความรูให
บรรลุผลทั้ง 3 ระดับ คือ การพัฒนาใหคนในองคการเปน
บุคคลแหงการเรียนรู (Learning Person หรือ Learning 
Agent) การพัฒนาที ม ให เ ป นที มแห งก าร เ รี ยนรู 
(Learning Team) และหลาย ๆ ทีมรวมกันเปนองคกรก็
คือการพัฒนาองคกรให เปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) แนวทางของกลุมนี้เรียกวา 
CommonKADS (Common Knowledge Analysis and 
Diagnosis System) เปนวิธีการที่มีความเปนรูปธรรมมาก
เพราะใชวิธีการแยกวิเคราะห สังเคราะห และจัดเปน
แบบจําลองโดยระบุองคประกอบของแตละองคประกอบ
ความรู (Domain) อยางชัดเจนจนสามารถนําไปปอนเปน
ขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละชองทาง

ความรู (Web Portal) ที่ออกแบบใหเหมาะสมกับ
ลักษณะสําคัญของแตละองคประกอบความรูได การ
จัดการความรูแบบนี้จึงเปนวิธีการที่จับตองไดอยาง
ชัดเจน สามารถแปลงความรูแฝงในตัวบุคคลออกมาให
เปนความรูชัดแจงได โดยมีขั้นตอนสําคัญรวม 4 
ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1 การวิเคราะหขอบเขตความรูและ
เปาหมายความรู โดยเริ่มวิเคราะหภาพรวมขององคการ
ต้ังแตโครงสรางและลักษณะสําคัญขององคการทั้ง 3 
ระดับคือระดับองคการ ระดับทีม และระดับบุคคลโดย
อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสําหรับการปฏิบัติ
ภารกิจประจํา และความรูเชิงพัฒนาหรือความรูในการ
ปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน 
  ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูระดับองคการ เปน
การแสวงหาวาองคการตองใชความรูในการบริหาร
เชิงกลยุทธใดบางโดยเปนการอธิบายวิธีการปฏิบัติการ
ขององคการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ความสัมพันธที่
สําคัญในการปฏิบัติการ และความทาทายและความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนแนวทางที่ครอบคลุมระบบ
การจัดการการดําเนินการขององคการโดยรวม การ
วิเคราะหความรูระดับองคการโดยการแสวงหาคําถาม
มาใหผูบริหารองคการตอบถือเปนวิธีการที่นิยมใช ใน
การประเมินตนเอง แบบจําลองระดับองคการ 
(Organization Model: OM) 
  ขั้นที่ 3 การแสวงหาความรูระดับทีมหรือ
ระดับงาน ภายใตองคการจะประกอบดวยทีมหรือกลุม
งานตาง ๆ ซึ่งจะมีกระบวนการทํางานเปนสองแบบคือ 
ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาที่หรืองานประจํา และ 
การปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร การ
วิเคราะหความรูจากงานจึงเรียกวาแบบจําลองงาน (Task 
Model: TM)  
  ขั้นที่ 4 การแสวงหาความรูจากผูปฏิบัติงาน 
ในทีมหรือในกระบวนงาน อาจถามคําถามตอไปนี้แลว
นํามาประมวลเปนความรูเปาหมายเพื่อจะไดรวบรวม
และพัฒนาให เ ป น ระบบ  แบบจํ า ลองนี้ จึ ง เ ป น
แบบจําลองระดับบุคคล (Agent Model: AM) 
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 CommonKADS เปนแนวทางการจัดการความรูที่
รวมผลการวิเคราะห สังเคราะหความรูที่ใชในการสราง
มูลคาเพิ่มในภาพรวมทั้งระดับองคการ ระดับทีมหรือ
งาน และระดับบุคคล เมื่อไดผลวิเคราะห สังเคราะห 
และวินิจฉัยแลวจะนําไปบันทึกไวในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการ จึงถือวาเปนวิธีการที่แปลง
ความรูภายในบุคคลออกมาเปนความรูที่ชัดแจงไดอยาง
เปนรูปธรรมมากจึงไดนําแนวทางของ CommonKADS 
มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะห 
 
 

การประยุกตแนวคิด ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ 14 

 กพร .ได กําหนดใหสวนราชการพัฒนาระบบ
ราชการใหเปนองคการที่มีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีโดยการใช PMQA ซึ่งพัฒนามาจาก TQA มาเปน
แนวทางในการพัฒนาองคการซึ่ งสามารถสรุป
แบบจําลองเพื่อนําไปสูการปฏิบัติโดยวิธีการประเมิน
ตนเองเปน 7 หมวด โดยแตละองคการตองมีการ
พิจารณาลักษณะสําคัญขององคการ สภาพแวดลอม 
ความสัมพันธและความทาทายขององคการแตละ
องคการกอนเปนเบื้องตนปรากฏตามผังภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังภาพ แสดงแบบจําลองของ PMQA ตามแนวทางที่ กพร.กําหนดเพื่อใชพัฒนาองคการใหมีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

การวิเคราะหสังเคราะหเพื่อแสวงหาความรูรวม
(Common Knowledge) 
 ผูบริหารในฐานะผูนํ าองคการตองมีความรู
ความสามารถในการคนควาหาคําตอบในหมวดตาง ๆ
ตามคําถามเพื่อการประเมินตนเองใน 3 ระดับ คือ ระดับ
องคการ ระดับทีมหรือระดับงาน และระดับบุคคลโดย
สรุปดังนี้   
 การประเมินความรูระดับองคการ มักเปนการ
ประเมินในประเด็นตอไปนี้ 
 

 

  ก. สภาพแวดลอมขององคการ 

(1) องคกรมีผลิตภัณฑและบริการหลัก
อะไรบาง กลไกที่องคกรใชในการสงมอบผลิตภัณฑ
และบริการใหแกลูกคาคืออะไร 

(2) วัฒนธรรมองคกรคืออะไร จุดประสงค 
วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกรที่ไดประกาศไว
คืออะไร 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเปน
อยางไร มีการจําแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเปน

ลักษณะสําคัญขององคกร 

สภาพแวดลอมความสัมพันธ และความทาทาย 

5. การมุงมั่น 

ทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดการ 

กระบวนการ 

7. ผลลัพธ 
การดําเนินการ 

2. การวางแผน 

เชิงยุทธศาสตร 

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. การนํา 
องคกร 

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
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กลุมและประเภทอยางไร กลุมเหลานี้มีความตองการ
และความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง มีการศึกษาระดับใด 
ความหลากหลายของบุคลากรและภาระงานในองคกร 
กลุมที่จัดตั้งใหทําหนาที่ตอรองกับองคกร ผลประโยชน
สําคัญ  และขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความ
ปลอดภัยมีอะไรบาง 

(4) องคกรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี 
และอุปกรณ ที่สําคัญอะไรบาง 

(5) องค กรดํ า เนิ นการภายใต สภาพ 
แวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับอะไรบาง กฎระเบียบ
ขอบังคับดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอกําหนด
เกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การรับรอง หรือขอกําหนด
ดานการจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
และกฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม การเงิน และ
ผลิตภัณฑ ที่บังคับใชกับองคการมีอะไรบาง 
 
  ข. ความสัมพันธระดับองคกร 

(1) โคร งสร า ง อ งค ก า ร  และระบบ 
ธรรมาภิบาลขององคการเปนอยางไร ความสัมพันธดาน
การรายงานระหวางคณะกรรมการธรรมาภิบาล ผูนํา
ระดับสูง และองคกรแมเปนอยางไร  

(2) กลุมลูกคาและกลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย และสวนตลาดที่สําคัญขององคการคืออะไร กลุม
ดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ
อะไรบางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ และการปฏิบัติการ 
ความแตกตางในความตองการและความคาดหวังของแต
ละกลุมมีอะไรบาง 

(3) ประเภทของผูสงมอบ คูคา คูความ
รวมมือ  และตัวแทนจําหนายที่สํ าคัญที่สุดคือใคร 
บทบาทของผูสงมอบ  คูคา คูความรวมมือ และผูจัด
จําหนายในระบบงาน กระบวนการผลิต และการสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญคืออะไร พวกเขามีบทบาท
อยางไรในกระบวนการสรางนวัตกรรมขององคกร 
ความตองการที่สําคัญที่สุดของหวงโซอุปทานของ
องคกรคืออะไร 

(4) ความสัมพันธในลักษณะการเปนคูคา
กับผูสงมอบและกับลูกคาที่สําคัญขององคกร รวมทั้ง
กลไกการสื่อสารระหวางกันเปนอยางไร 
   
  การประเมินความรูระดับทีมหรือระดับงาน มัก
เปนคําถามตอไปนี้ 
  ก. ความสามารถพิเศษ 

(1) ทีมมีวิธีการอยางไรในการกําหนด
ความสามารถพิเศษของทีม ความสามารถพิเศษเหลานี้มี
อะไรบาง และมีความสัมพันธกับพันธกิจ บรรยากาศ
การแขงขัน และแผนปฏิบัติการอยางไร 

(2) ทีมมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ
ระบบงาน  และมีนวัตกรรมดานระบบงานทั้งหมด 
รวมทั้งตัดสินอยางไรวากระบวนการใดในระบบงาน
ทั้งหมดเปนกระบวนการทํางานที่สําคัญของทีม และ
กระบวนการใดใชแหลงภายนอก 
  
  ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน 

(1) กระบวนการทํางานที่สําคัญของทีมมี
อะไรบ าง  กระบวนการทํ างานที่สํ าคัญ เหล านี้ มี
ความสัมพันธกับความสามารถพิเศษอยางไร รวมทั้ง
สรางคุณคาแกลูกคา ทํากําไร ทําใหทีมไดรับความสําเร็จ 
และยั่งยืนไดอยางไร 

(2) ทีมมี วิธีการอย างไรในการจัดทํา
ขอกําหนดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ  โดยนํา
ขอมูลจากลูกคา ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ มาใช 
และขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการเหลานี้มี
อะไรบาง 

(3) ทีมมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ
กระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรมกระบวนการ
ทํางานใหมอยางไรเพื่อบรรลุขอกําหนดที่สําคัญทั้งหมด 
และมีวิธีการอยางไรในการนําเทคโนโลยีใหม ความรู
ขององคกรความคลองตัวที่อาจจําเปนในอนาคตมา
ประกอบในการออกแบบกระบวนการเหลานี้ รวมทั้งมี
วิธีการอยางไรในการนํารอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุม
ตนทุน รวมทั้งปจจัยดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาประกอบในการออกแบบกระบวนการเหลานี้ 
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  ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
   ทีมมีวิธีการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวา
ระบบงาน และสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉินไดคํานึงถึงการปองกัน การจัดการ 
ความตอเนื่องของการดําเนินการ และการทําใหคืนสู
สภาพเดิมอยางไร 
 

  ง. การจัดกระบวนงาน 
(1) ทีมมีวิธีการอยางไรในการนํากระบวน 

การทํางานไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามขอกําหนดของการ
ออกแบบ ทีมมีวิธีการอยางไรในการทําใหมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานประจําวันในกระบวนการเหลานี้จะบรรลุ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการนั้น ทีมมีวิธีการ
อยางไรในการนําขอมูลจากลูกคา ผูสงมอบ คูคา และ
คูความรวมมือมาใชในการจัดการกระบวนการดังกลาว 
ตัววัดหรือดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญและตัววัด
ในกระบวนการที่องคกรใชในการควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการทํางานมีอะไรบาง 

(2) ทีมมีวิธีการอยางไรในการลดตนทุน
โดยรวมที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ การทดสอบ และ
การตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 
ทีมมีวิธีการอยางไรในการปองกันไมใหเกิดสิ่งบกพรอง 
ความผิดพลาดของการใหบริการ และการทํางานซ้ํา 
รวมทั้งการลดคาใชจายในการประกันผลิตภัณฑใหนอย
ที่สุด หรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกคา   
 

  จ. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
   ทีมมี วิธีการอย างไรในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานเพื่อบรรลุผลการดําเนินการที่ดีขึ้น 
ลดความแปรปรวนของกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ
และบริการใหดีขึ้น รวมท้ังทําใหกระบวนการเหลานี้ทัน
กับความตองการและทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ ทีมมี
วิธีการอยางไรในการแบงปนขอมูลการปรับปรุงและ
บทเรียนที่ไดรับระหวางหนวยงานและกระบวนการ
อื่นๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการเรียนรูและสรางนวัตกรรม
ในทีม 

 

 การประเมินความรูระดับบุคคล มักมีคําถามเพื่อ
ประเมินตนเองดังนี้ 
  ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 

(1) มีวิธีการอยางไรในการประเมินความ
จําเปนดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 
รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ และระดับความมากนอยของ
บุคลากร 

(2) มีวิธีการอยางไรในการสรรหา วาจาง 
วางตําแหนง และรักษาพนักงานใหม และทําใหมั่นใจ
ไดอยางไรวาบุคลากรเปนตัวแทนที่สะทอนใหเห็นถึง
ความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และความ
คิดเห็นของชุมชนของพนักงานที่องคกรจาง 

(3) มีวิธีการอยางไรในการบริหารและจัด
บุคลากรเพื่ อใหงานขององคกรบรรลุผล  เพื่อใช
ประโยชนจากความสามารถพิเศษขององคกร เพื่อ
เสริมสรางการมุ ง เนนลูกค าและธุรกิจ  เพื่อใหผล
ดําเนินการดีเกินความคาดหวัง เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
ความทาทายเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และเพื่อให
คลองตัวที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความจําเปน
ทางธุรกิจ 

(4) มีวิธีการอยางไรในการเตรียมบุคลากร
ใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีด
ความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร องคกรมีวิธีการ
อยางไรในการบริหารบุคลากร  ความตองการของ
บุคลากร และความตองการขององคกรเพื่อใหมั่นใจวา
สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการลด
บุคลากร และเพื่อลดผลกระทบจากการดบุคลากรเมื่อมี
ความจําเปน 
 
  ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 

(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําให
มั่นใจวาสถานที่ทํางานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และ
มีการปองกันภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงสิ่งเหลานี้ ตัว
วัดผลการดําเนินการหรือเปาประสงคของการปรับปรุง
ของแตละปจจัยที่เกี่ยวกับสถานที่เหลานี้มีอะไรบาง 
อะไรเปนความแตกตางที่สําคัญของปจจัยเหลานี้ และ
ตั ว วั ดผลดํ า เ นิ นก า รหรื อ เ ป า ป ระส งค สํ าห รั บ
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานที่แตกตางกัน 
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(2) องค ก รมี วิ ธี ก า รอย า ง ไ ร ในก าร
สนับสนุนบุคลากรดวยนโยบายขององคกร การบริการ 
และสิทธิประโยชน องคกรปรับเปลี่ยนการสนับสนุน
เหลานี้ตามความตองการของบุคลากรที่หลากหลาย 
รวมทั้งความแตกตางของกลุมและสวนของบุคลากร
อยางไร 
 

สรุป  
 ในยุคปจจุบันขาราชการทุกคนโดยเฉพาะผูบริหาร
จําเปนตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของศักยภาพหรือ
สมรรถภาพในการจัดการความรูเพื่อใหองคการหรือ
หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบมีความเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยอยางนอยตองทําความเขาใจใน
ความหมาย แนวคิด และแนวปฏิบัติหลักที่สําคัญดังที่
กลาวมาขางตนทั้งนี้เพื่อพัฒนาองคการใหมีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6 แหง
พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดจุดมุงหมายไว
วาตองเปนองคการที่บรรลุภารกิจของราชการในการ
อํานวยประโยชนสุขใหประชาชนไดรับความสะดวก 
และ  สามารถสนองความตองการได  ดวย วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะไดนํา
ผลการประเมินไปใชเปนฐานในการปรับปรุงภารกิจของ
องคการใหสอดคลองกับสถานการณ  ไมมีขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน และเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมี
ประสิทธิภาพคุมคา โดยมีแนวทางสําคัญในการพัฒนา
คือการประยุกต PMQA ในการประเมินผลเพื่อหาจุด
บอดและนําไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 
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