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คํานํา 
 

              คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูฉบับน้ี   จัดทําข้ึนเพื่อสรางความรูความเขาใจและให

แนวทางในการสรางกิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรูใหชดัเจน และเปนรูปธรรมมากข้ึน  

              สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ หวังเปนอยางยิง่วาคูมือฉบับน้ีจะเปน

แนวทางในการสรางกิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู ซึ่งเปนประโยชนตอสวนราชการ และจังหวัด ในการ

สนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานเรื่องการเปนองคกรแหงการเรียนรูสําเรจ็และสามารถผลักดัน

ยุทธศาสตรของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายสงูสุด 
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บทนํา 

 

ดวยความมุงมั่นและตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสวนราชการต้ังแตระดับกระทรวง กรม 

กลุมจังหวัดและจังหวัด  ใหเปนองคการแหงการเรียนรูและมีการจัดการความรูในสวนราชการอยางเปนระบบ  

ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 วา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ

เรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริม

และพัฒนาความรู  ความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน…” และเพื่อใหสวนราชการสามารถสนองตอบตอ

เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาวและสามารถนําองคความรูที่จําเปนมาใชในการปฏิบัติราชการ

ตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการเองและของประเทศไดผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่คาดหวังอยาง

ตอเน่ืองและจริงจัง สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหกับ

สวนราชการในแตละชวงเวลาของปงบประมาณอยางเปนลําดับไวดังน้ี  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สวนราชการเริ่ มตนในการเรียนรู เ ก่ียวกับการจัดการความรู  

(Knowledge  Management) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  กําหนดกลยุทธการจัดการความรูในสวนราชการและดําเนินการให

สวนราชการเรียนรูและเริ่มตนจัดการความรูในองคการอยางเปน

ระบบ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูในสวนราชการใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรูในองคความรูที่สําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติราชการ   

ตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  และผลักดันการ

พัฒนาการจัดการความรูในสวนราชการใกาวไปสูองคการแหงการ

เรียนรูตอไป 

ปงบประมาณตอไป พัฒนาระบบการจัดการความรูในสวนราชการใหเปนองคการแหงการ

เรียนรู  ที่สามารถวัดความสําเร็จในการจัดการความรูไดอยางเปน

ระบบ 

การที่จะพัฒนาใหสวนราชการมีรากฐานการปฏิบัติราชการที่มั่นคงและเข็มแข็งอยางยั่งยืน  สามารถ

ทํางานดวยความโปรงใส   มีความเปนธรรม  มีความประหยัด  และมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางในการใหบริการไดน้ัน  จําเปนตองกําหนดทิศทางใหมี

การดําเนินการจัดการความรูภายในองคการอยางเปนระบบ  และใหสวนราชการมีลักษณะเปนองคการแหง

การเรียนรูอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองจริงจัง   

  

ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการความรูเปนมิติหน่ึงในดานการพัฒนาองคการ  ที่เริ่มตนจากขาราชการตอง

สามารถพึ่งตนเอง โดยมีองคความรูที่จําเปนในการทํางาน  เพื่อสามารถทํางานดวยความพอเพียง คือ
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ทํางานไดครอบคลุมในขอบเขตของงาน และดวยความครบถวนสมบูรณ    โดยตองนําองคความรูจากการ

จัดการความรูมาใชในกระบวนงานของการปฏิบัติราชการที่วางตัวไดอยางพอดี  คือใหพิจารณาถึงการนํา

องคความรูมาประยุกตใชกับกระบวนงานที่มีความเหมาะสมและมีความจําเปนเปนหลัก  อันจะสงผลใหไดผล

สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการคือการใหบริการไดเปนที่พอใจ  คือขาราชการมีความพอใจในผลงานจากการ

ใชองคความรูมาชวยสงเสริมและผลักดันใหปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ  รวมถึงประชาชนผูรับบริการก็

พอใจตอผลงานของขาราชการและประสิทธิภาพของรัฐ   นอกจากน้ีผลที่ไดรับจากมิติของการจัดการความรู

น้ี  ยอมจะเชื่อมโยงสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติราชการในมิติดานอ่ืนๆดวย  คือ  มิติดานประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร  มิติดานคุณภาพการใหบริการ  และมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมิติทั้งสาม

ดานน้ีก็จะสามารถสะทอนถึงการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเรื่องของการทํางานดวยความโปรงใส  

ทํางานดวยความเปนธรรม  มีความประหยัด  และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาลที่ไดกําหนดไว 

 

ดังน้ันเพื่อใหเกิดความเขาใจในการดําเนินการจัดการความรูที่จะนํามาสูการไดมาซึ่งองคความรูที่

จําเปนตอการผลักดันประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ  และประเด็นยุทธศาสตรของประเทศตาม

นโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันไดอยางมีประสิทธิผล  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดมีการกําหนดภาพรวมของการ

จัดการความรูในสวนราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่จะตองถือปฏิบัติราชการตามรายละเอียดที่จะ

กลาวถึงตอไปในคูมือฉบับน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 

 “สวนราชการ”  ที่ปรากฎในคูมือ ฯ  หมายถึง  สวนราชการและจังหวัด 
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วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อเปนแนวทางใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู  ในองคความรูที่สําคัญและมีผลตอการผลักดันประเด็น

ยุทธศาสตรของสวนราชการ และประเด็นยุทธศาสตรของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันได

อยางมีประสิทธิผล 

 

2. สงเสริมและผลักดันทุกสวนราชการ ใหการดําเนินงานการจัดการความรูเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและจริงจัง  

โดยใชการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนกระบวนการหน่ึง  เพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  ซึ่งจะ

สามารถทําใหขาราชการทุกคนสามารถพึ่งตนเองในการทํางาน  ในการใชชีวิต  สามารถรับราชการอยางมี

ความเปนมืออาชีพ  ดวยการสรางภูมิความรู ใหขาราชการสามารถพึ่งตนเองได 
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บทท่ี 1  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 

1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การจัดการความรู ประกอบดวยกระบวนการหลักๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหา

ความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปน

แลกเปล่ียนความรู และการเรียนรู   และเพื่อใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร  จึงมี

การใชเครื่องมือหลากหลายประเภทในการถายทอดและแลกเปล่ียนความรู  รวมทั้งการชวยใหผูตองการใช

ขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก  เพื่อที่จะสงเสริมใหการจัดการความรูในองคกรมีประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูมีหลากหลายประเภททั้งที่เหมาะสมกับความรูที่เปนประเภทความรูที่ชัดแจง 

(Explicit Knowledge) และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ดังแสดงในตารางที่ 1-1  

 

ตารางท่ี 1-1 แสดงกิจกรรมแลกเปล่ียนความรูกับประเภทของความรู 

ประเภทของความรู กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู 

1. การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในรูปของเอกสาร  

2. การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling) 

3. สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) 

ความรูที่ชัดแจง 

(Explicit Knowledge) 

4. ฐานความรู (Knowledge Bases) 

1. การจัดต้ังทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) 

2. กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs) 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) 

4. ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) 

5. การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน 

(Secondment) 

ความรูที่ฝงอยูในคน 

(Tacit Knowledge) 

6. เวทีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Forum) 

 

จากตารางที่ 1-1  สามารถอธิบายกิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู ที่เหมาะสมกับความรูที่เปนประเภท 

ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ดังตอไปน้ี 
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 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความรูประเภท Explicit Knowledge  

1. การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในรูปของเอกสาร 

เปนการจัดเก็บความรูหรือขอมูลขององคกรในรูปแบบงายๆ เพื่อความสะดวกในการคนหา

และนําไปใช เชน งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลงานประจําป ขอมูลทางการตลาด เปนตน นอกจากน้ันแลว

องคกรควรมีการจัดทําฐานความรูของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อใหผูสนใจสามารถเขามาเรียนรูได ซึ่งการ

รวบรวมวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศอาจไดจากการทําการเทียบเคียง (Benchmarking) ซึ่งเปนการเรียนรูจากผูที่ทํา

ไดดีที่สุดทั้งภายในและภายนอกองคกร 

2. การใชเทคนิคการเลาเร่ือง (Story Telling) 

การใชเทคนิคการเลาเรื่องน้ีเปนวิธีการเผยแพรสิ่งที่เราไดเรียนรูมาใหแกผูสนใจ โดยตอง

สรางความสมดุลระหวางความนาสนใจในการบรรยายเรื่องและเน้ือหาที่ตองการสื่อ  เชน การใชเทคนิคการ

เลาเรื่องในประเด็นเก่ียวกับนวัตกรรมขององคกร โดยการนําเรื่องที่ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมาผูกเปน

เรื่องราวใหนาสนใจและเผยแพรในองคกร ทําใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืนและกระตุนใหเกิด

การแลกเปล่ียนขอมูลความรูที่มีระหวางกันได 

3. สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) 

แนวคิดน้ีจะเหมือนกับสมุดโทรศัพทหนาเหลืองที่เราคุนเคยกัน แตแทนที่เน้ือหาในสมุดจะ

บันทึกรายละเอียดของคนหรือสถานประกอบการตางๆ สมุดหนาเหลืองสําหรับการจัดการความรูจะบันทึก

แหลงที่มาของความรู ประเภทของความรู และผูเชี่ยวชาญในแตละดานขององคกร รวมถึงขอมูลสวนบุคคล

ที่สําคัญๆ เชนผลงานที่ผานมาและเรื่องที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  สมุดหนาเหลืองในลักษณะน้ีจะชวยสราง

ความเชื่อมโยงระหวางคนที่ตองการใชขอมูลกับแหลงขอมูลที่มี เพื่อทําใหคนในองคกรรูวามีขอมูลอยูที่ใด 

และจะสามารถเขาถึงขอมูลน้ันๆไดอยางไร  สําหรับการบันทึกขอมูลตางๆ ในสมุดหนาเหลืองน้ันสามารถทํา

ไดทั้งในรูปแบบเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรหรือผานระบบอิเลคทรอนิคสก็ได ทั้งน้ีสมุดหนาเหลืองไม

จําเปนตองผูกติดกับเฉพาะบุคคลในองคกรเทาน้ัน แตยังสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลภายนอกผานระบบ

เว็บไซตตางๆ ไดดวย 

4. ฐานความรู (Knowledge Bases) 

เปนการเก็บขอมูลความรูตางๆ ที่องคกรมี ไวในระบบฐานขอมูลและใหผูตองการใช คนหา

ขอมูลความรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาผานระบบ

อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  ทั้งน้ีในการทําฐานความรู 

(Knowledge Bases) ควรคํานึงถึงความพรอมของโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดวย 

 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความรูประเภท Tacit Knowledge 

1. การจัดตั้งทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) 

เปนการจัดต้ังทีมเพื่อมาทํางานรวมกันในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่กําหนดข้ึนภายใตความเชื่อที่วา

การทํางานในแตละเรื่องตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจากหลายๆดานมาแลกเปล่ียนประสบการณและทํางานรวมกัน

จึงจะประสบความสําเร็จ การแลกเปล่ียนหรือถายทอดความรูระหวางทีมจะทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกัน

มากข้ึน  ซึ่งในการแลกเปล่ียนหรือถายทอดความรูระหวางกันน้ัน หัวหนาทีมควรมีการสรางบรรยากาศที่ดี
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เพื่อชวยใหมีความคุนเคยระหวางกัน ทําใหทุกคนเขาใจและมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน สรางความเชื่อมั่น

และไววางใจตอกัน และสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงคือ ควรมีการจดบันทึกหรือรวบรวมความรูที่เกิดข้ึนใน

ระหวางที่มีการพบปะแลกเปล่ียนความรูระหวางกันไวดวย 

2. กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles  : IQCs) 

กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs) เปนกลุมที่

พัฒนามาจากกลุม QCs (Quality Circles) ซึ่งสมาชิกของกลุมจะมาจากตางหนวยงานหรือตางระดับใน

องคกรหรืออาจจะมาจากตางองคกรก็ได  กลุม IQCs จะรวมตัวกันเพื่อคนหาวิธีการที่ชวยใหองคกรบรรลุ

เปาหมายที่ต้ังไว หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ  การทํากลุม IQCs น้ีจะเปนการระดมสมองเพื่อ

กําหนดแนวคิดตางๆ ที่หลากหลายในการพัฒนาองคกรตามหัวขอเรื่องที่ต้ังไวและคนหาทางเลือกที่ดีที่สุด

ชวยแกปญหาในการทํางานของหนวยงานหรือองคกร ซึ่งในการพบปะแลกเปล่ียนความรูกันตองมีการจด

บันทึกขอมูลหรือความรูที่เกิดข้ึนรวมทั้งปญหาและความสําเร็จที่เกิดข้ึนไวดวย  เมื่อเปรียบเทียบ IQCs กับ

ทีมขามสายงานแลวจะมีความแตกตางในเรื่องของสมากชิกกลุมที่สามารถรวมกันไดจากทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร ในขณะที่สมาชิกทีมขามสายงานจะมีเฉพาะคนในองคกรเทาน้ัน และเน้ือเรื่องของการทํา

ทีมขามสายงานจะเปนเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากกวา แตอยางไรก็ตามทั้งสองวิธีตางก็เปนเทคนิคในการทํา

ใหคนมาพบปะและแลกเปล่ียนความรูระหวางกันเพื่อชวยพัฒนาและปรับปรุงองคกร  

3. ชุมชนนักปฏิบัต ิ(Communities of Practice : CoP) 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีข้ึน 

สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะน้ีมักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนนใจในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงรวมกัน ซึ่งความไววางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปล่ียนขอมูลความรูระหวางกันจะเปนสิ่งที่

สําคัญ โดย CoP จะมีความแตกตางจากการจัดต้ังทีมงานเน่ืองจากเปนการรวมกันอยางสมัครใจ เปนการ

เชื่อมโยงสมาชกิเขาดวยกันโดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการมอบหมายงานเฉพาะหรือเปนโครงการ แตจะ

เลือกทําในหัวขอเรื่องที่สนใจรวมกันเทาน้ัน      การทํา CoP จะมีระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุด โดย

หากสมาชิกในกลุมหมดความสนใจหรือบรรลุวัตถุประสงครวมกันแลว  กลุม CoP ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึน เชน เปล่ียนหัวขอของกลุมหรือมีการจัดต้ังกลุม CoP ใหมๆ ข้ึนมา ทั้งน้ีระหวางการอยูรวมกันควรมี

การบันทึกสิ่งที่เรียนรูระหวางกัน เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนดวย อยางไรก็ตามแม CoP จะเกิดข้ึนโดยการ

รวมตัวของสมาชิกที่สนใจรวมกันและจัดการกันเองแตก็ตองมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนเพื่อใหการทํายั่งยืน

ในระดับหน่ึง เชน  ควรมีการยกยองชมเชยและใหการยอมรับกลุม CoP จากผูบริหารขององคกร  ควรชวย

สนับสนุนใหการสื่อสารระหวางสมาชิก CoP เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว พยายามชักจูงหรือทําใหสมาชิก

เห็นประโยชนในการพบปะแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน ใหแรงจูงใจหรือรางวัลสําหรับสมาชิกที่ใหความ

รวมมือและแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อเปนตัวอยางแกคนอ่ืนๆตอไป รวมทั้งควรสงเสริมให CoP มีการเติบโตและ

ขยายตัว 

4. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 

ระบบพี่เล้ียงเปนวิธีการถายทอดความรูแบบตัวตอตัว จากผูที่มีความรูและประสบการณ

มากกวา ไปยังบุคลากรรุนใหม หรือผูที่มีความรูและประสบการณนอยกวา  ซึ่งระบบพี่เล้ียงเปนวิธีการหน่ึงใน

การสอนงานและใหคําแนะนําอยางใกลชิด ผูที่เปนพี่เล้ียงมักจะมีตําแหนงและอาวุโสกวา ซึ่งอาจอยูใน
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หนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานก็ได  โดยทั่วไประบบพี่เล้ียงจะใชเวลาคอนขางนาน เพราะทั้งสองฝาย

จะตองสรางความคุนเคย ความสัมพันธ และความเขาใจกัน ผูที่เปนพี่เล้ียงนอกจากจะใหคําปรึกษาในดาน

การงานแลว ยังเปนที่ปรึกษาในเวลามีปญหาหรือสับสน ที่สําคัญพี่เล้ียงจะตองเปนตัวอยางที่ดีในเรื่อง

พฤติกรรม จริยธรรม และการทํางานใหสอดคลองกับความตองการขององคกร 

5. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน (Secondment) 

การสับเปล่ียนงานเปนการยายบุคลากรไปทํางานในหนวยงานตางๆ ซึ่งอาจอยูภายในสาย

งานเดียวกันหรือขามสายงานเปนระยะๆ เปนวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู

และประสบการณของทั้งสองฝาย ทําใหผูถูกยายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากข้ึน  สําหรับการยืมตัว

บุคลากรมาทํางานชั่วคราวน้ันเปนการยายบุคลากรระดับบริหารหรือบุคลากรที่มีความสามารถสูงไปชวย

ทํางานในหนวยงานขามสายงานหรือในหนวยงาน เพื่อใหผูถูกยืมตัว ถายทอดความความรูและประสบการณ

ของตนเองใหหนวยงาน เปนการกระจายความรูที่ไดผลในระยะสั้น ในขณะเดียวกันผูถูกยืมตัวก็ไดเรียนรูจาก

บุคลากรในหนวยงานอ่ืน ซึ่งสามารถนํามาพัฒนางานของตนเองหรือสรางความรูใหมๆได 

6. เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) 

การจัดการประชุมหรือกิจกรรมอยางเปนกิจลักษณะอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนเวทีใหบุคลากร

ในองคกรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เปนอีกวิธีหน่ึงซึ่งสามารถกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน

ได ซึ่งอาจทําไดในหลายลักษณะ เชนการสัมนา และการประชุมทางวิชาการที่จัดอยางสม่ําเสมอ 

 

วิธีการที่กลาวมาขางตนเปนวิธีการหลักๆ เก่ียวกับกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ที่องคกรสามารถ

เลือกใชหรือผสมผสานวิธีการเหลาน้ันเขาดวยกัน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ วิธีการทํางาน และ

วัฒนธรรมองคกรเพื่อใหเกิดการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูอยางทั่วถึงทั้งองคกร 

  

 

จากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูที่กลาวมาขางตน มีวิธีการหน่ึงซึ่งมีการใชกันอยางแพรหลาย เพื่อให

เกิดการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน น่ันคือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ซึ่งกิจกรรม CoP น้ีเปน

กิจกรรมสวนหน่ึงของ กระบวนการจัดการความรู (KM Process) และ การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 

Management Process)  ดังรูปที่ 1-1 และ  รูปที่ 1-2  
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รูปท่ี 1-1  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กับกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

  

จากรูปที่ 1-1 แสดงความเก่ียวของของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กับกระบวนการจัดการความรู 

(Knowledge Management Process) โดยองคกรสามารถใชกิจกรรม CoP ในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

(Knowledge Sharing) ทั้งความรูประเภทที่เปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูที่ฝงอยู

ในคน (Tacit Knowledge) 
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    รูปท่ี 1-2  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กับกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง  

      (Change Management Process) 

 

จากรูปที่ 1-2 แสดงความเก่ียวของของ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กับกระบวนการบริหารการ

เปล่ียนแปลง (Change Management Process) โดยองคกรจะตองทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ

วิธีการทํา CoP เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Sharing) ทั้งที่เปนความรู

ประเภทความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ใน

กระบวนการจัดการความรูไดอยางถูกตอง   

                   

ดังน้ันองคกรจึงตองศึกษาและทําความเขาใจในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  เพื่อสามารถ

บริหารจัดการใหกิจกรรมน้ีชวยใหองคกรเกิดการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 

1.2 ชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) คืออะไร 

 ความหมายของชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) 

ไดมีผูใหความหมายของชมุชนนักปฏิบัติ (CoP) ไวมากมาย ดังน้ันจึงขอยกตัวอยางหลักๆดังตอไปน้ี 

1. CoP (1) 

 Groups of people who share a passion for something that they know how to do and 

who interact regularly to learn how to do it better   
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“ กลุมคนที่มารวมแลกเปล่ียนในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีความรู ความชํานาญ และเรียนรูจากคนอ่ืนๆในกลุม

ผานการปฎิสัมพันธระหวางกันอยางตอเน่ือง” 
 

(1) Etienne Wenger 

 

2. CoP (2) 

 Network of people-small and large-who come together to share ideas with and learn 

from one another in physical and virtual space. These CoP, of interest, and of learning and held 

together by a common purpose or mission. They are sustained by a desire to share 

experiences, insights, and best practices                                                                  
 

“ เครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ความชํานาญ และวิธีปฏิบัติที่ดีของกลุมคนที่มีจุดมุงหมาย

หรือพันธกิจรวมกัน ผานชองทางการปฎิสัมพันธของกลุม” 
 

(2) APQC  

 

3. CoP (3) 

เปนกิจกรรมของกลุมคนที่รวมตัวกัน (จริงหรือเสมือน) เพื่อแลกเปล่ียนความรูระหวางกันดวยความ

สมัครใจโดยมีเปาหมายรวมกัน ดังตัวอยางเชน 

• เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

• เพื่อการคนหา ทบทวน รวบรวมและเผยแพรวิธปีฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 

• เพื่อรวบรวม ปรับปรุง และเผยแพรความรูที่ใชในงานประจํา 

• เพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูใหมๆรวมกัน 

   

(3) พยาบาล ดร. ยุวดี เกตุสัมพันธ 

                                                                                                     

 ลักษณะท่ีสําคัญของชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) 

• กลุมคนที่รวมตัวกันโดย มีความสนใจและความปรารถนา (Passion) รวมกันในเรื่องใด 

เรื่องหน่ึง (มี Knowledge Domain) 

  - เขาใจดีวาอะไรเปนประเด็นที่ตองคุยกัน 

• ปฏิสัมพันธและสรางความสมัพนัธในกลุม (เปน Community) 

  - ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแกไขปญหาและตอบคําถาม 

  - เชื่อมโยงกันขามทีม หนวยงาน หรือ องคกร  

• แลกเปล่ียนและพัฒนาความรูรวมกัน (ตอง Practice) 

  - แลกเปล่ียนขอมูล เคล็ดลับ แนวทางแกไขปญหา และ Best Practices 

  - สรางฐานขอมูล ความรู หรือ แนวปฏิบัติ 
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 ประเภทของชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) 

1. Helping Communities:  เพื่อแกปญหาประจําวันและแลกเปล่ียนแนวคิดในกลุม

สมาชิก  

2. Best Practice Communities:  เนนการพัฒนา ตรวจสอบและเผยแพรแนวปฏิบัติที่

เปนเลิศ 

3. Knowledge-stewarding Communities :  เพื่อจัดระเบียบ ยกระดับและพัฒนา

ความรูที่สมาชิกใชเปนประจํา 

4. Innovation Communities:  เพื่อพัฒนาแนวคิด โดยเนนการขามขอบเขตเพื่อ

ผสมผสานสมาชิกที่มุมมองตางกัน 

 

1.3 ประโยชนของชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) 

ประโยชนของชมุชนนักปฏิบัติ (CoP)  มีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังตอไปน้ี 

ระยะสั้น  

• เปนเวทีของการแกปญหา ระดมสมอง 

• ไดแนวคิดที่หลากหลายจากกลุม  

• ไดขอมูลมากข้ึนในการตัดสินใจ  

• หาทางออก/คําตอบที่รวดเร็ว  

• ลดระยะเวลา และการลงทุน  

• เกิดความรวมมือ และการประสานงานระหวางหนวยงาน 

• ชองทางในการเขาหาผูเชี่ยวชาญ  

• ความมั่นใจในการเขาถึง และแกปญหา  

• ความผูกพันในการเปนสวนหน่ึงของกลุม 

• ความสนุกที่ไดอยูกับเพื่อนรวมงาน 

ระยะยาว 

• เสริมสรางวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูขององคกร 

• เกิดความสามารถที่ไมคาดการณไว 

• วิเคราะหความแตกตาง และต้ังเปาหมายการปรับปรงุไดอยางมีประสิทธภิาพ  

• แหลงรวบรวมและเผยแพรวิธปีฏิบัติที่เปนเลิศ 

• เกิดโอกาสพัฒนาองคกรอยางกาวกระโดด 

• เครือขายของกลุมวิชาชีพ 

• ชื่อเสียงในวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

• ไดรับผลตอบแทนจากการจางงานสงูข้ึน 

• รักษาคนเกง ใหอยูกับองคกรได 
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บทท่ี 2  การสรางกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 

2.1 วงจรการเรียนรูของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) 

กอนที่จะสรางกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ควรทําความรูจักกับวงจรการเรยีนรูของสมาชกิในกลุม

ชุมชนนักปฏบิัติ (CoP)  ซึ่งสามารถแสดงไดดังรปูที่ 2-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-1 แสดงวงจรการเรียนรูของสมาชิกชมุชนนักปฏบิัติ (CoP)   

  

จากรูปที่ 2-1 แสดงวงจรการเรียนรูของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  โดยอาจจะเริ่มจากมีการพบปะ

เพื่อแลกเปล่ียนความรูหรือประสบการณในงาน (CoP Meeting) ของสมาชิก หลังจากน้ันสมาชิกจึงนํา

ความรูหรือประสบการณที่ไดไปประยุกตใชในการทํางานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายหรือปรับปรุงการทํางาน

ใหดีข้ึน ซึ่งเมื่อเกิดความรูใหมข้ึนจึงไดทําการจดบันทึกหรือรวบรวมจัดทําเปนฐานความรูเพื่อที่จะสามารถ

นําไปเผยแพรใหคนอ่ืนไดนําไปใช และอาจมีการนําความรูน้ันปอนกลับเขาไปในกลุมสมาชิก CoP อีก ซึ่งจะ

ทําใหเกิดการถายทอดและแลกเปล่ียนความรู รวมทั้งเกิดการสั่งสมความรูเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เปนวงจรอยาง

ตอเน่ือง 

 

 

 

 

CoP Meeting งานในหนวยงาน

ประยุกตใชความรูท่ีไดจาก CoP

นําความรูใหมปอนกลับ CoP

ฐานความรู

ที่มา : ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ

CoP Meeting งานในหนวยงาน

ประยุกตใชความรูท่ีไดจาก CoP

นําความรูใหมปอนกลับ CoP

ฐานความรู

ที่มา : ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ



คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู                                                                                                        หนา 15 

                                                                    

ระดับการเขารวมใน ชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-2 แสดงระดับการเขารวมในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)   

 

จากรูปที่ 2-2 แสดงระดับการเขารวมในชมุชนนักปฏบิัติ (CoP)   ซึ่งประกอบดวยกลุมคนหลายระดับ

ดวยกัน ดังตอไปน้ี  

Ø   กลุมแกนหลัก ซึ่งเปนหัวใจของชุมชน เปนผูรับผิดชอบตอบทบาทผูนําในชุมชนเกือบทั้งหมด 

และเปนผูขับเคล่ือนชุมชนไปตามวาระการเรียนรูที่กําหนดไว  

Ø   กลุมขาประจํา เปนกลุมที่เขารวมในกิจกรรมของชุมชนเปนประจํา และมีสวนรวมคอนขางบอยใน

เวทีของชุมชน 

Ø   กลุมขาจร เปนกลุมที่เขารวมในกิจกรรมของชุมชนเปนบางครั้งบางคราว 

Ø   กลุมสังเกตการณ เปนกลุมที่เขารวมแตไมแสดงความคิดเห็น 

Ø   กลุมที่ดูหางๆ เมียงๆ มองๆ เปนกลุมที่ยังไมแนใจวาจะเขารวมดีหรือไม 

 

2.2 สมาชิกในกลุมชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP)   

สมาชิกในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ประกอบดวย  

1. Sponsor หรือ Leader (คุณเอ้ือ*) 

2. Facilitator (คุณอํานวย*) 

3. Community historian หรือ Knowledge banker หรือ Secretary (คุณลิขิต*) 

4. Member (คุณกิจ*) 

 

                                 * เปนคาํที่ตั้งโดยสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสงัคม  

 

 

แกนหลัก ขาประจํา สังเกตการณ 
เขารวมแตไม
แสดงความ
คิดเห็น 

ขาจร ดูหางๆ 
เมียงๆ
มองๆ

แกนหลัก ขาประจํา สังเกตการณ 
เขารวมแตไม
แสดงความ
คิดเห็น 

ขาจร ดูหางๆ 
เมียงๆ
มองๆ
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2.3 บทบาทหนาท่ีของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP)    

1. Sponsor หรือ Leader (คุณเอ้ือ*) 

- เปนผูบริหารระดับกลาง-สูง 

- ใหทิศทาง แนวคิด 

- สนับสนุนทรัพยากร 

- สรางการยอมรับ สื่อสาร 

- สรางแรงจูงใจ 

2. Facilitator (คุณอํานวย*) 

- เปนสมาชิก 

- วางแผน และจัดการ  

- Facilitate การแลกเปล่ียนความรูในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)   

- ชวยเหลือดานเทคนิค  

- ประสานกับคนนอกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)   และองคกร 

- ประเมินผลและสื่อสารความสําเรจ็ของชมุชนนักปฏิบัติ (CoP)    

3. Community historian หรือ Knowledge banker หรือ Secretary (คุณลิขิต*) 

- เปนสมาชิก      

  - บันทึก รวบรวมขอมูลของกลุม 

  - ทําฐานขอมูล/ความรูที่ไดจากกลุม  

4. Member (คุณกิจ*) 

- เปนสมาชิก 

 - รวมกําหนด คัดเลือกหัวขอ     

 - รวมแลกเปล่ียนเรียนรู 

- รวมประชุมแสดงความคิดเห็น    

- สื่อสารภายในกลุม     

- ประสานกับภายนอก  

                                               * เปนคําทีต่ั้งโดยสถาบันสงเสรมิการจัดการความรูเพื่อสังคม 

 

2.4 ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารจัดการกลุมชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP)   

กิจกรรมชมุชนนักปฏิบัติ (CoP)  จะดําเนินไปไดดวยดี ตอเน่ืองและยั่งยืน รวมทั้งเกิดการขยายผล

ออกไปอยางกวางขวางน้ัน ตองอาศัยทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุมดังตอไปน้ี 

1. เทคนิคการเปน Facilitator 

• ฟงเปน   

• พูด/ถามเปน 

• คิดเปน 

• เขาใจ เขาถึงและจัดการกับสมาชิกได 

• บุคลิกดี นาเชื่อถือ 
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1.1 ฟงเปน 

การฟง เปนอีกดานหน่ึงของการสื่อสาร 

คนหลายๆคน มองการสื่อสารเพียงแตคําพูด 

ขาวสารตองอาศัยทั้งการรับและการสง 

คําถามที่ดีที่ถามตัวทานคือ ทานกําลังฟงจริงๆ  

หรือเพียงแตกําลังรอที่จะพูดเมื่อถึงคราวที่ทานจะพูด  

ถาทานกําลังคิดเก่ียวกับเรื่องที่ทานตอบกอนที่ผูอ่ืนจบ  

น่ันหมายถงึทานไมไดกําลังฟง  

                                          (ที่มา : พยาบาล ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ) 

การฟงมีหลายแบบ ไดแก 

• ไมสนใจฟงผูสนทนา (Ignoring) 

• ฟงแบบเสแสรงฟง (Pretending) 

• ฟงแบบเลือกสิ่งที่อยากฟง (Selective listening) 

• ฟงแบบต้ังอกต้ังใจฟง (Attentive listening) 

• ฟงแบบเขาอกเขาใจ (Empathic listening) 

สิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการทําความเขาใจหรือการฟง 

• การรับรู 

• ภาษา 

• ทาทาง 

• ความสนใจสวนตัว  

• อารมณ 

• นํ้าเสียง 

• สิ่งแวดลอม-เสียง 

• การคาดการณไวกอน 

• พูดอยางไรความหมาย   

• ความสนใจที่หลุดประเด็นออกไป 

• อุปสรรคดานการไดยิน 

• ความเร็วในการคิด 

เราสามารถปรับปรุงทักษะการฟงได ดังตอไปน้ี 

• กําจัดสิ่งที่ดึงความสนใจออก 

• มีสมาธิในขณะน้ัน   

• ทุมความสนใจไปที่ผูพูด 

• เปดใจ 

• มองหาความหมายจากสิ่งที่ไมไดเปนคําพูด 

• ไมตอบสนองกับคําที่แสดงอารมณ 

• ถามคําถาม 
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• น่ังทําใหสามารถเห็นและไดยิน 

• หลีกเล่ียงการตัดสินใจไวลวงหนา 

• บันทึกยอ 

• ถามเพื่อความกระจาง 

1.2 การพูด-ถามเปน 

• พูดเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย (เหมาะกับผูฟง) 

• พูดเกริ่นเพื่อนํากลุม 

• พูดเพื่อคุมประเด็นและเวลา (ขัดจงัหวะอยางน่ิมนวล) 

• พูดเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน (บอกกติกาชัดเจน ความคาดหวัง) 

• พูดเพื่อสรางความไววามใจ โนมนาวใจ เจรจาตอรอง 

• ใชชนิดของคําถามที่เหมาะสม (คําถามปด-เปด) 

• พูดในสิ่งที่ตนอยากพูด  หรือควรจะพูดในสิ่งคนอ่ืนอยากฟง 

การถามเพื่อคนหาเร่ืองท่ีตองการรู  

• กําหนดประเด็นที่เราตองการรูหรือปญหาที่เรามีอยูใหชัดเจน 

  - ความยากในการการดําเนินการ ? 

  - ผลลัพธที่ยงัไมเปนที่พงึพอใจ? 

• การต้ังคําถาม 

  - คําถามเพื่อคนหาวากระบวนการเปนอยางไร (How) 

  - คําถามเพื่อคนหาบริบท (Why) 

  - คําถามเพื่อคนหาปจจยัแหงความสาํเรจ็ (Success factors) 

(ที่มา : นพ. อนุวัฒน ศุภชุติกลุ) 

1.3 คิดเปน 

• คิดเชิงบวก 

• คิดเชิงระบบ 

• คิดแบบสรางสรรค 

• ประเมินและวิเคราะหความตองการและวัฒนธรรมของกลุม 

1.4 เขาใจ เขาถึงและจัดการกับสมาชิกได 

• จริงใจและเอ้ืออาทร 

• ใหเกียรติกับสมาชิกทุกคน 

• มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

1.5 บุคลิกดี นาเช่ือถือ 

• ตรงตอเวลา 

• แตงกายเหมาะสม 

• เชื่อมั่นในตนเอง 

• ยิ้มแยมแจมใส 
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2. เทคนิคการเปน Historian  

• ฟงเปน 

• จับประเด็นเปน   

• บันทึกยอๆ สาระสําคัญ  

• ใช Tools ชวยเชน Mind Map ฯลฯ 

• เขียนเปน (มีใจรักดวย) 

• จัดเน้ือหา (ขุมความรู) ใหหมวดหมูและเปนระบบ 

 

2.5 พัฒนาการของชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-2 แสดงพัฒนาการของชมุชนนักปฏิบัติ (CoP)   

 

 จากรูปที่ 2-2 แสดงพัฒนาการของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ซึ่งเริ่มจากการหาประเด็นที่สนใจรวมกัน

แลวเกิดเปนเครือขายระหวางกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันน้ัน จากน้ันจึงเริ่มคนหาประโยชนทีไ่ดรบั

และมีการออกแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)   มีการเปดรับสมาชิก ตอจากน้ันจึงกําหนดมาตรฐานในการ

พัฒนาการเรียนรู เตรียมการรับการเปล่ียนแปลงและเติบโตของชุมชน เกิดการกระตุนและสนับสนุนใหเกิด

การขยายตัว มีการหาประเด็นที่นาสนใจมากข้ึนพรอมกับรับสมาชิกใหมเพิ่มข้ึน และสุดทายกลุมจะเกิดการ

สลายตัวและเขาไปแทรกซึมในสวนงานอ่ืนๆตอไป 

 

 

 

 

 

Dispersing

Active
Maturing

Coalescing

Potential

เกิดเครือขาย
ระหวางกลุมคน
ท่ีมีความสนใจ
ในเรื่องเดียวกัน

เปดรับ
สมัคร
สมาชิกและ
เปดตวั CoP

เตรียมรับการ
เปล่ียนแปลง 
และการเติบโต
ชองกลุม

ขยายตัว และมี
กิจกรรมท่ี
หลากหลายจํานวน
มากในกลุม

เริ่มเส่ือมความ
นิยม  สมาชิก
ถอนตัว  

สรางความ
ประทับใจ เก็บ
เกี่ยวประสบการณ 
และสลายตัว 

กระตุนและ
สนับสนุน หา
ประเด็นสนใจ
ใหมๆ  รับสมาชิก
ใหมและให
ความรู สราง
แรงจูงใจ

กําหนด
มาตรฐาน 
พัฒนาการ
เรียนรู 

คนหา
ประโยชน สราง
ความเช่ือมโยง 
เริ่มออกแบบ 
CoP

หาประเด็น
สนใจรวม และ
เตรียมความ
พรอมในการ
จัดตัง้ CoP

พัฒนาการของพัฒนาการของ  CoPCoP
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2.6 ข้ันตอนของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-3 แสดงข้ันตอนของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)   

 

 จากรูปที่ 2-3 แสดงข้ันตอนของของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ซึ่งอธิบายไดดังตอไปน้ี 

1. เร่ิมตน 

กิจกรรม :      

•  หา Sponsor/Leader และทีมนํา 

•  กําหนดหัวขอเรื่อง และขอบเขตที่สนใจ 

•  ออกแบบโครงสราง และกําหนดกิจกรรมหลัก  

•  เชิญชวนและรับสมัครสมาชิก 

•  ปรับการทําใหเหมาะกับวัฒนธรรมองคกร 

•  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

2. เปดตัว 

กิจกรรม :      

•  กําหนดทรัพยากร และหาการสนับสนุน 

•  กําหนดวิธีการสื่อสาร  

•  จัดงานเปดตัว 

•   กําหนดระยะเวลาการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู 

3. เติบโต 

กิจกรรม :      

•  ประชุมแลกเปล่ียน และสรางองคความรู 

•  ชวยเหลือกันในการแกปญหา  

•  รวบรวมองคความรูที่เกิดข้ึน  

•  สรางความยั่งยืนของชมุชนนักปฏิบัติ (CoP)    

•  ประเมินผลการทํางาน  

1. เริ่มตน

2. เปดตัว

3. เติบโต

4. สลายกลุม
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4. สลายกลุม 

กิจกรรม :      

•  ตกลงใจรวมกัน เพื่อปดตัว  

•  พิจารณาสิ่งทีท่ํา 

•  เก็บรวมรวมบทเรยีนตางๆที่มี   

 

2.7 การจดบันทึกท่ีไดจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)   

§ จับประเด็น/บันทึกเรื่องราวแสดงความสมัพนัธจากการสนทนา 

§ บันทึกยอสาระสําคัญที่เกิดข้ึน 

§ ปรับเปนเอกสารอยางเปนระบบ 

 

2.8 การทํา AAR (After Action Review) 

§ เปนกิจกรรมที่ใชทบทวนหรือประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ในแตละครั้งวามีจุดดี 

จุดดอย รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคอยางไรในการทํา CoP เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํา 

CoP ในครั้งตอไปใหดีข้ึน รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมไดเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ 

เพื่อการปรับปรุงการทํา CoP ใหสอดคลองกับเปาหมายของกลุมและเปาหมายของสมาชิก 

ตัวอยางคําถามสมาชิกในกลุมชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP)  ในการทํา AAR 

§ เปาหมายของการเขารวมประชมุครั้งน้ีคืออะไร 

§ สิ่งใดที่บรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะ 

§ สิ่งที่เกินความคาดหวัง 

§ สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะ 

§ คิดจะกลับไปทําอะไรตอ 

          (การชวยใหความรูที่เหมาะสมฝงลึกและกระตุนใหมีแรงปรารถนาในการดําเนินการตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู                                                                                                        หนา 22 

                                                                    

 

บทท่ี 3  การวัดผลสําเร็จของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)   
 

3.1 การวัดผล 

คํานึงถึง: 

1. เปาหมายของการวัด และผูใชขอมูล 

2. ตองเก็บขอมูลอะไรบาง และจะเก็บอยางไร 

3. สรางการตระหนัก/ใหความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน 

4. ตองวัดผลเมื่อใด และวัดที่ไหน 

5. รวบรวมและสงัเคราะหขอมูลทีไ่ด ใหเห็นความสอดคลอง  

 

กรอบการวัดผล 

• วัดผลลัพธ 

  - ระดับการเขารวมของสมาชิก 

  - จํานวนครั้งการประชุม  

  - จํานวนปญหาที่ไดรับการแกไข 

• วัดผลสัมฤทธ์ิ 

  - ลดเวลาในการทํางาน 

  - ลดตนทุน 

  - รักษาลูกคา  

  - ความเสียหายจากการผิดพลาด  
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      ตัวอยางการวัดผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ปญหาและอุปสรรค 

- เวลา 

- พื้นที่สาธรณะเทียบกับพื้นที่สวนตัว 

- ทักษะการสรางเครือขาย 

- ความรูดานเทคนิค 

- ทัศนคติของบุคคล    

 

3.3 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

- กําหนดโดเมนและประเด็นที่ดึงดูด 

- สรางรูปการณเพื่อดําเนินการ (Building a Case for Action) 

- ระบุผูมีศักยภาพในการเปนผูประสานงานและผูนํานักคิด (thought leaders) 

- สัมภาษณผูมีศักยภาพในการเปนสมาชิก 

- เชื่อมโยงสมาชกิชมุชน 

- สรางแผนงานนํารองสําหรับชมุชน 

 

 

 

11.2 ลานเหรียญยอดรวมตนทุนในการใหบริการและการสนับสนุนท่ีสามารถประหยดัได

5%ตนทุนชิ้นสวนท่ีลดลงเปน %

5%ระยะเวลาในการใหบริการท่ีลดลงเปน %

300,000จํานวนปญหาของลูกคาท่ีไดรับการแกไขผลการปฏิบัตงิาน

ตรวจสอบเสร็จใน 21 วนั

80% ของวิธีแกปญหาจํานวนวันท่ีใชในการตรวจสอบวธิีการแกปญหา

วดัแตไมมเีปาหมายจํานวนวิธีแกปญหาแยกตามประเทศทรัพยากรความรู

80% ของประชากร% ผูใชท่ีเคล่ือนไหวทุกสัปดาห

100% ของประชากรจํานวนผูใชท่ีไดมีการเชือ่มโยงกนักิจกรรมของ CoP

เปาหมายตัววัดผล

เปาหมายและตัววัดผลของเปาหมายและตัววัดผลของ  CoPCoP  ที่ท่ี  XEROXXEROX

11.2 ลานเหรียญยอดรวมตนทุนในการใหบริการและการสนับสนุนท่ีสามารถประหยดัได

5%ตนทุนชิ้นสวนท่ีลดลงเปน %

5%ระยะเวลาในการใหบริการท่ีลดลงเปน %

300,000จํานวนปญหาของลูกคาท่ีไดรับการแกไขผลการปฏิบัตงิาน

ตรวจสอบเสร็จใน 21 วนั

80% ของวิธีแกปญหาจํานวนวันท่ีใชในการตรวจสอบวธิีการแกปญหา

วดัแตไมมเีปาหมายจํานวนวิธีแกปญหาแยกตามประเทศทรัพยากรความรู

80% ของประชากร% ผูใชท่ีเคล่ือนไหวทุกสัปดาห

100% ของประชากรจํานวนผูใชท่ีไดมีการเชือ่มโยงกนักิจกรรมของ CoP

เปาหมายตัววัดผล

เปาหมายและตัววัดผลของเปาหมายและตัววัดผลของ  CoPCoP  ที่ท่ี  XEROXXEROX

T.M. Ruddy and R. Cheslow, “Eureka II” (presentation of the CoP Conference, San Diego. CA, April 2000) Copyright: Xerox Corporation
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ภาคผนวก  ก     ตัวอยาง 
 

 

 ตัวอยางของกิจกรรมชมุชนนักปฏิบัติ (CoP)  ของกรมศุลกากร ณ ที่น้ี 

• เปนการนําเสนอตัวอยางการทํา CoP ของกรมศุลกากร เน่ืองจากกรมศุลกากรเปน

หน่ึงในองคกรตนแบบการปรึกษาแนะนําการจัดทําระบบการจัดการความรูของ

สํานักงาน กพร. ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งองคกรตนแบบควรเผยแพรความรู

จากการทําระบบการจัดการความรูใหกับสวนราชการหรือจังหวัด 

• การนําเสนอตัวอยางการทํา CoP ของกรมศุลกากรในครั้งน้ี เปนการนําเสนอรูปแบบ

การจัดทํา CoP ใหเหน็เปนรูปธรรม ดังน้ันจงึนําเสนอเน้ือหาเพียงบางสวนของการ

ทํา CoP เทาน้ัน รวมทั้งอาจมีคําศัพทเฉพาะทางเทคนิคของกลุมสินคายานยนต

หรืองานของกรมศุลกากร 

• สวนราชการหรือจังหวัดสามารถดําเนินการทํา CoP โดยประยุกตใชรูปแบบตามที่

กรมศุลกากรไดดําเนินการมาแลว โดยขอใหพิจารณาในสวนของรูปแบบเทาน้ัน

เน่ืองจากเน้ือหาความรูของสวนราชการและจังหวัดมีความแตกตางกันตามภารกิจที่

ไดรับมอบหมาย 

 

ตัวอยางของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ของสํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  

 

การดําเนินการดานการจัดการความรู (KM) ใน สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ (สทก.) 

ความเปนมา 

 กรมศุลกากรไดรับคัดเลือกใหเปนองคกรตนแบบการจัดการความรูภายในองคกร ดานพิกัดอัตรา

ศุลกากร เรื่องการจําแนกประเภทพิกัดระบบฮารโมไนทสาํหรับสินคายานยนต ตอนที ่87 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

     การจําแนกพิกัดระบบฮารโมไนซสําหรับสินคายานยนตตอนที่ 87  ตามมาตรฐานโลก 

เปาหมาย KM (Desired State) 

 สรางระบบ KM เรื่องการจําแนกพิกัดฯ ยานยนตตอนที ่87 (8702-8704,8708) เฉพาะที่ สทก.และ

ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ 2549 

  - 8702 ยานยนตสําหรับขนสงบุคคลต้ังแตสิบคนข้ึนไป (รวมถึงคนขับ) 

  - 8703 รถยนตและยานยนตอ่ืนๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปนหลัก (นอกจากของ

ตามประเภทที่ 87.02) รวมถงึสเตชั่นแวกอนและรถแขง  

  - 8704 ยานยนตสําหรับขนสงของ  

  - 8708 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05  
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การดําเนินการดานการจัดการความรู 

กรมศุลกากรไดดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรูโดยใชหลักการของกระบวนการจัดการ

ความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 

Management Process) ดังน้ี 

กระบวนการจัดการความรู (KM Process)  

1. กิจกรรมการบงช้ีความรู 

• จัดทําทะเบียนรายการความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) และความรูที่ฝงอยูในคน 

(Tacit Knowledge : TK)  อันเก่ียวกับสินคายานยนต 

• จัดทําคูมือการใชความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit 

Knowledge : TK) ที่ตองใชในการจําแนกพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซตอนที่ 87 ในประเภท

ที่ 8702 ถึง 8704 และ 8708 

2. กิจกรรมการสรางและแสวงหาความรู 

ความรูที่เปนประเภทความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) 

• จัดทําระบบสารบรรณสารอิเล็กทรอนิกส และระบบสารบรรณแบบ Manual 

ความรูที่เปนประเภทความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge : TK) 

• จัดต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาการจําแนกพิกัดสินคายานยนต (คําสั่งฯ ที่ 40/2549 ลงวันที่ 5 

เมษายน 2549) 

3. กิจกรรมการจัดความรูใหเปนระบบ 

• จัดทําฐานขอมูลความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส และ

ในรูปเอกสารกระดาษ 

• รวบรวมขอมูลดานวิชาการที่เปนเอกสาร 

• จัดทําฐานขอมูลความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge : TK)  

• รวบรวมดานแนวคําวินิจฉัยที่เก่ียวของ  

• รายชื่อทีมงานที่เก่ียวกับการจําแนกพิกัดสินคายานยนตตอนที่ 87 ในระบบ Intranet (คําสั่งฯ 

ที่ 40/2549 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549) 

4. กิจกรรมการประมวลและกลั่นกรองความรู 

• การนําเสนอภาพเพื่อระบุลักษณะของสินคายานยนตและ 

• แตงต้ังทีมงานประมวลและกล่ันกรองความรูการจําแนกพกัิดสินคายานยนตตอนที่ 87 ใน

ประเภทที่ 8702 ถึง 8704 และ 8708 (คําสั่งฯ ที่ 40/2549 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549) 
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5. กิจกรรมเขาถึงความรู 

การจัดทําบอรดประชาสมัพันธ 

• มี Web Board  

• ดําเนินการจัดทําบอรดประชาสัมพันธสําหรับสินคายานยนตตอนที่ 87 โดยจัดใหมีบอรด

ประชาสัมพันธที่หอง KM  

• ไดติดประกาศที่มาของการจัดต้ังทีมงาน KM   ประชาสัมพันธเก่ียวกับชุมชนแหงการเรียนรู 

• ติดประกาศรายชื่อสมาชิกชุมชนแหงการเรียนรู ประเด็นความรูที่ไดจากสมาชิกชุมชนในแตละ

กลุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทํามุมความรู  

• คณะทํางานไดจัดหาหนังสือที่เก่ียวของกับพิกัดสินคายานยนตตอนที่ 87 เพื่อจัดทําเปนมุม

ความรูใหกับผูที่สนใจเขามาศึกษา คนควา  

• ในเบื้องตนไดจัดใหมีหนังสือที่เก่ียวกับสินคายานยนต ชิ้นสวนยานยนต  สวนประกอบยานยนต  

Catalog ของบริษัทรถยนตตาง ๆ รวมทั้ง Explanatory Notes (EN) Vol.1-4 และ 

Compendium of Classification Opinions  
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6. กิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
 

การดําเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ของกรมศุลกากร 

1) เร่ิมตน 

- กรมศุลกากรไดกําหนด Sponser/ Leader  และทีมนําของกิจกรรม CoP 

- กําหนดหัวขอเรื่องและขอบเขตการทํา CoP ที่สัมพันธกับขอบเขต KM และเปาหมาย 

KM ของกรมศุลกากร 

- ออกแบบโครงสรางกลุมและกิจกรรมยอยในกลุม CoP รวมทั้งผูรับผิดชอบในกิจกรรม

ตางๆภายในกลุม CoP โดยจัดสมาชิกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมวันอังคาร กลุมวันพุธ 

และกลุมวันพฤหัส ซึ่งจะพบปะสนทนากันตามวันดังกลาว 

- จัดทําเอกสารเชิญชวนใหเจาหนาที่เขารวมเปนสมาชิกของกลุม CoP 

2) เปดตัว 

- กรมศุลกากรไดกําหนดทรัพยากรและการสนับสนุนตางๆ ใหกับกิจกรรม CoP เชน การ

จัดทําหอง KM เพื่อใหสมาชิกไดเขารวมพบปะ สนทนา  

- มีการสื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรม CoP เชน การทํา CoP ทํากันอยางไร  

     ทําแลวไดอะไร  

- กําหนดการประชุมหรือพบปะเพื่อการแลกเปล่ียนความรูตามกลุมที่ไดกําหนดไว เชน 

กลุมวันอังคาร กลุมวันพุธ และกลุมวันพฤหัส เพื่องายตอการนัดหมายและจดจํา 

3) เติบโต 

- กรมศุลกากรไดมีกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรูและสรางองคความรูจากการทาํ CoP  

ดังตอไปน้ี 

กิจกรรม CoP กลุมวันอังคาร  

• ประเด็น Bush Bearing ควรจําแนกเขาประเภทพิกัดใด 

• ปญหา เปนสินคาที่มีลักษณะกํ้าก่ึงวาเปนสวนประกอบของเครื่องจักร 8xxx อัตรา ….% 

หรือสวนประกอบของรถยนต  8xxy อัตรา …..% 

• ขอสรุป ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันควรจัดเขาพิกัด 8xxy 

• Tacit Knowledge ความสามารถในการจําแนกความแตกตาง  

กิจกรรม CoP กลุมวันพุธ 

• ประเด็น การจําแนกถังบรรจุแกสที่ใชกับรถยนต 

• ปญหา ถังบรรจุแกส NGV จัดเขาพิกัด 7xxx อัตรา ….%แต HS Database WCO ถังที่

ใชกับรถยนตจัดเขาพิกัด 8xxx อัตรา ….% 

• ขอสรุป เน่ืองจากพิกัด 7xxx ระบุถงึถังไวชัดเจนกวาพิกัด 8xxx จึงตองจัดเขาพิกัดที่

ชัดเจนกวาตามหลักเกณฑการตีความขอ …  

• Explicit Knowledge หลักเกณฑการตีความขอ … ประกอบกับพิกัด 7xxx ตามประกาศ

กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ….) และระเบียบกรมฯ ที่ ……..  

• Tacit Knowledge ความสามารถในการจําแนกชนิดของถังแกสที่ใชกับรถยนต  

6. 
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กิจกรรม CoP กลุมวันพฤหัส 

• ประเด็น กะทะลอระหวาง พิกัด 8xxx (อัตรา ….%) และ พิกัด 8xxy (อัตรา  ….%) 

• ปญหา ทางกายภาพแลวมีขนาดและรูปรางไมแตกตางกัน สวนใหญสําแดงกะทะลอในพิกัด 

8xxx อัตรา …..% ซึ่งเปนการยากที่จะพิจารณาวาเปนกะทะลอที่ใชกับรถ…..หรือไม  

• ขอสรุป ข้ึนอยูกับ……………………. ซึ่งควรจัดเขาพิกัด 8xxx 

• Explicit Knowledge หมายเหตุขอ … ของหมวด …. 

• Tacit Knowledge ความสามารถในการต้ังขอสังเกตสินคาชนิดเดียวกันแตพิกัดตางกัน 

 

หลังจากสมาชิกกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ไดดําเนินการประชุม พบปะสนทนา และแลกเปล่ียน

ความรูเสร็จสิ้นในแตละครั้ง  จะทํา AAR (After Action Review) เพื่อทบทวนวาการทํา CoP ในครั้งน้ี มี

จุดดี จุดดอย โอกาส และอุปสรรคอยางไร เพื่อการปรับปรุงการทํา CoP ในครั้งตอไปใหดีข้ึน รวมทั้ง

เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมทุกคน ไดเสนอแนะขอคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงดวย 

 

ตัวอยางขอมูลจากการทํา AAR (After Action Review) ของสมาชิกกลุม CoP กรมศุลกากร 

คําถามในการทํา AAR ผลสรปุที่ไดจากการทาํ AAR  

1. เปาหมายของการเขารวมประชมุ CoP ครั้งน้ี

คืออะไร 

-การเรียนรูและแลกเปล่ียนความรูรวมกัน 

 

2. สิ่งที่บรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

-สมาชิกสวนใหญไดรับความรูพิกัดดานน้ีเพิ่มข้ึน 

 

3. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 

-การตอยอดความรูและดึงศักยภาพทีม่ีอยูในตัวบุคคล

มาใชเต็มความสามารถ 

4. สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

-ขอจํากัดดาน EK ซึ่งตองคนควาตอไป 

 

5. คิดจะกลับไปทําอะไรตอ 

 

-การเผยแพรความรู และขยายสมาชิกเพิ่มข้ึน 

 

 

4) สลายกลุม 

หลังจากกิจกรรมชมุชนนักปฏิบัติ (CoP) เสร็จสิ้นในแตละครั้ง สมาชิกกลุม CoP จะมีการ

รวบรวมองคความรู รวมทั้งบทเรียนตางๆทีไ่ดรับ (Lesson Learned)  เก็บเปนฐานความรูเพื่อใชเปนขอมูล

ในการปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน รวมทัง้เพื่อการปรับปรงุและขยายผลการทาํ CoP ตอไป ดังตัวอยางของ

กรมศุลกากรดังตอไปน้ี 

สิ่งท่ีตองทําตอไปเก่ียวกับ CoP ของกรมศลุกากร 

1. รวบรวมและเผยแพรองคความรูในรูปของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. ขยาย CoP ไปยงัหนวยงานยอยภายในสํานัก 

3. เชิญชวนบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม และแลกเปล่ียนความรูรวมกัน 



คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู                                                                                                        หนา 29 

                                                                    

4. ประเมินผลการดําเนินงานโดยมีตัวชี้วัดใหเจาหนาที่รอยละ 80 มีความรูและสามารถ

จําแนกประเภทพิกัดระบบฮารโมไนทสําหรับสินคายานยนต ตอนที่ 87 ตามที่กําหนดไว

ในเปาหมาย KM ของกรมศุลกากร 

 

กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

 กอนที่กรมศุลกากรจะดําเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) น้ัน ไดมีการศึกษา เรียนรู และทําความ

เขาใจกับการทํา CoP ซึ่งเปนกระบวนการหรือเครื่องมือหน่ึงในกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง 

(Change Management Process)  ไดแก 

1) มีการจัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการทํา CoP ใหกับบุคลากรของกรมศุลกากร โดยวิทยากร

ภายนอก รวมทั้งมีวิทยากรภายใน ฝกอบรมตอยอดความรูเก่ียวกับ CoP ใหกับสมาชิก ดังภาพ 
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2) มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรโดยใหมีการแสดงความรูสึกเก่ียวกับการทํากิจกรรม CoP 

หรือการเขารวมกิจกรรม CoP  เพื่อนําขอมูลไปปรับปรงุกิจกรรม CoP ของกรมศุลกากร และให

สมาชิกอยากเขามารวมกิจกรรม CoP มากข้ึน 

ตัวอยาง การบอกเลาความรูสึกหรือความคิดเห็นจากการเขารวม CoP ของสมาชิก CoP กรม

ศุลกากร 

สมาชิกคนท่ี 1 :  

v สมาชิกในทีมมโีอกาสไดเสนอความคิดเห็นและไดรับความรูใหมจากการแลกเปล่ียน

ประสบการณระหวางสมาชิกในทีม 

v สามารถนํากรณีศึกษาซึ่งเปนปญหาที่เกิดในการทํางานจริงๆ มาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และประสบการณเพื่อนําไปสูการแกปญหา 

สมาชิกคนท่ี 2 :  

สิ่งที่บรรลุเปาหมาย : 

v สรางสัมพันธระหวางทมีงาน 

v เรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน 

    สิ่งที่เกินความคาดหวัง : 

v ปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมการทํางาน จากการคิดและตัดสินใจคนเดียว  ไปสูการ

แลกเปล่ียนและแบงปนความรู 

สมาชิกคนท่ี 3 :  

สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายในการทํา CoP : 

v สมาชิกยังไมเขาใจเปาหมายและวัตถุประสงคของการทํา CoP 

v สมาชิกมีหนาที่ความรบัผดิชอบประจําที่ตองทาํ ทําใหโอกาสในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

มีนอย 

คิดวาจะกลับไปทําอะไรตอ :  

v จะกลับไปคนควาเพิ่มเติมและถายทอดใหเพื่อนรวมงานคนอ่ืนๆ เพื่อตอยอดความรูที่ไดรับ

ใหหลากหลาย และนํากลับมาแลกเปล่ียนความรูในการประชมุครั้งตอไป 
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3) มีการสื่อสาร เก่ียวกับการจัดทํา KM และการจัดทํา CoP ในรูปแบบเอกสารเผยแพร และบอรด

ประชาสมัพนัธ ดังภาพ 
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4) มีการประชาสัมพันธ และจงูใจบคุลากรในการทํากิจกรรม CoP เชนจัดทําเสื้อ CoP ดังภาพ 
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ภาคผนวก  ข    รายงานสรุปองคความรูจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 

 การจัดทํากิจกรรมชมุชนนักปฏบิัติ (CoP) ควรมีการสรุปองคความรูที่ไดจากการทํา CoP โดยอาจไม

จําเปนตองทําเปนแบบฟอรมแตขอใหมีเน้ือหาอยางนอยดังน้ี 

 

• ประเด็น/หัวขอ :   

• ปญหา :   

• ขอสรุป :  

• ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) :  

• ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) : 

• ผูเขารวมในการทํากิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP)  :  


