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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการดา้นการลาของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่
โดยสร้างตน้แบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลาดว้ยกระบวนการวิศวกรรม
ความรู้ 

ผลการศึกษาพบวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยัฯ แต่ละประเภทมี
สิทธิการลาท่ีไม่เหมือนกนัและมีการบงัคบัใชร้ะเบียบปฏิบติัท่ีต่างกนั โดยองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นเร่ือง
สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลาท่ีใช้ในการปฏิบติังานส าหรับกลุ่มขา้ราชการมีจ านวน          
6 สิทธิ ไดแ้ก่  การลาป่วย  การลาคลอดบุตร  การลาช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร การลากิจส่วนตวั  
การลาอุปสมบท  และ การลาไปศึกษา อบรม  ดูงาน ส าหรับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิใน
การลาไดเ้พียง 4 สิทธิ คือการลาป่วย การลาคลอดบุตร  การลากิจส่วนตวั และการลาอุปสมบท จาก
การสังเคราะห์ ตน้แบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์และสวสัดิการของวิทยาลยัฯ ครอบคลุมระเบียบ
ปฏิบติัต่าง ๆ ท าให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้และปฏิบติัในเร่ืองของ
สิทธิการลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท าให้การประสานงานยงัผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่งานธุรการ 
งานบุคลากร และผูอ้  านวยการ สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
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 ABSTRACT 

 
The aim of this study is to examine the policies that are related to the government teacher 

and the educational personnel’ benefits and welfare leave, in the Chiang Mai College of Dramatic 
Arts, and synthesis of required knowledge. The work specifically focuses on benefits and welfare 
leave in the College of Dramatic Arts. The knowledge engineering process was used to determine 
the knowledge required in developing learning model. 

The results indicated that six practical rights for group of government: include sick leave, 
maternity leave, assisting a spouse with maternity leave, ordination leave, personal leave, and 
education and training leave. However, group of educational personnel are allow only 4 rights 
include sick leave, maternity leave, personal leave and ordination leave. The learning model of 
the Chiang Mai Academy of Dramatic Arts ‘benefits and welfare leave developed in this study is 
a simple concept that can be easily learnt and applied for teachers and educational staffs regard to 
their rights to take a preliminary leave. Moreover, the learning model could effectively support 
those involved in the leaving process include the teachers and educational staff, administrative 
personnel, and the director of the academy. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ก าหนดไวว้่า ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ดา้นต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมกบั
สถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทศัน์ ปรับเปล่ียนทศันคติ
ของขา้ราชการในสังกดัให้เป็นบุคคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน (ส านักงาน 
ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2548) จากท่ีไดก้ล่าวมา ส่งผลให้หน่วยงานราชการตอ้งท า
การปรับตวัจากการปฏิบติัราชการแบบเดิมไปสู่การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ และตอ้งใชฐ้านอิงเป็นความรู้
มากข้ึนเร่ือย ๆ (วิจารณ์  พานิช เอกสารเผยแพร่ ม.ป.ป.) โดยคู่มือการด าเนินการตามพระราช
กฤษฎีกาของส านักงาน ก.พ.ร.ได้อธิบายและให้แนวทางในการปฏิบัติส าหรับการพฒันาส่วน
ราชการใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้วา่ “เป็นภาระหนา้ท่ีของแต่ละส่วนราชการท่ีจะตอ้งสร้างเสริม
ให้องค์กรของตนมีการพฒันาความรู้ให้เหมาะสมแก่ภาระกิจของส่วนราชการนั้น มีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการบริหารของภาครัฐ และแนวโน้มของต่างประเทศ ซ่ึงอาจจดัท าในรูปแบบ
เอกสารข่าวเผยแพร่ การจดัฝึกอบรมสัมมนา การจดัหาเอกสารวิชาการเพื่อการคน้ควา้ในหน่วยงาน 
การส่งเสริมให้มีการหารือร่วมกนัระหว่างขา้ราชการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ และส่วนราชการเองจะตอ้งน าขอ้มูลความรู้ท่ีมีการพฒันาอยูเ่สมอมาประยุกต์ใชก้บั
แผนการปฏิบติัราชการเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป” 
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 2546) 

ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และติดตาม
สถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตาม
พระราชกฤษฎีกาน้ีจะตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติัราชการทุกระยะตอ้งมีการปรับแผนเพื่อใหบ้รรลุ
เป็นหมายและต้องมีการก าหนดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเป็นความจริง ฉะนั้ นแนวความคิดของ
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ผูป้ฏิบติังานภาครัฐจะตอ้งเปล่ียนแปลงทศันคติเดิมเสียใหม่ จากการท่ียึดแนวความคิดว่า
ตอ้งปฏิบติังานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวต้ั้งแต่อดีตจนต่อเน่ืองถึงปัจจุบนัมาเป็นให้มีการเน้น
การสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวชิาการสมยัใหม่และน ามาปรับใชก้บัการปฏิบติัราชการตลอดเวลาใน
พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีจึงก าหนดเป็นหลกัการว่า “ส่วนราชการตอ้งมีการพฒันาความรู้เพื่อให้มี
ลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ”  

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจะตอ้งสร้างเสริมให้
องค์กรของตนให้มีการพฒันากระบวนการในการท างานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดจน
พฒันาความรู้ขององคก์รให้มีความเหมาะสม  สามารถท่ีจะน ามาใช้แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการ
ในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่เป็นหน่วยงาน
ราชการ ในสังกดัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม  มีภารกิจหลกัในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเป็นเฉพาะทางในดา้นนาฏศิลป ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและสากล มีการจดัการศึกษาในสอง
ระดบัคือระดบัมธัยมศึกษา (ม.1-ม.6) และระดบัปริญญาตรี โดยไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนในคณะ
ศิลปะศึกษาหลกัสูตร 5 ปี โดยเป็นหอ้งเรียนเครือข่ายของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ปัจจุบนัวทิยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ งส้ิน  98  คนโดยแบ่งออกเป็น
ข้าราชการครูจ านวน 66 คน ข้าราชการพลเรือนจ านวน 3 คน พนักงานราชการจ านวน  5 คน 
ลูกจา้งประจ าจ านวน 10 คน และลูกจา้งชัว่คราวจ านวน 13 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557) 
ในส่วนของการบริหารจัดการของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้มีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา               
ฝ่ายศิลปวฒันธรรม และฝ่ายส านกังานอ านวยการ (ค าสั่งวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ท่ี 159/2555) 
โดยฝ่ายต่าง ๆ จะมีรองผูอ้  านวยการฯ ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการงานในสายงานของตนเอง 
จากการสอบถามรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารถึงแนวทางและการจดัการความรู้ท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 พบวา่วิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่ยงัไม่มีการจดัการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม และอยากให้มีการจดัการความรู้เกิดข้ึนใน
องค์กร นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัไดท้  าการสอบถามถึงสภาพปัญหาในการบริหารจดัการในส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งในฝ่ายบริหาร พบว่ารองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารให้ความส าคญัในส่วนของการบริหาร 
งานบุคคลากรเป็นล าดบัแรก เน่ืองดว้ยวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่มีความหลากหลายของประเภท
บุคลากร ซ่ึงส่งผลให้วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่มีการบริหารจดัการงานบุคคลบนความหลากหลาย 
เช่นการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ระเบียบ ตามแต่ละประเภทของบุคลากร ทั้งในส่วนของ การปฏิบติังาน 
และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งน้ีผูศึ้กษา
เล็งเห็นถึงความส าคญัในส่วนของการจดัการความรู้ในดา้นกฎหมายและ ระเบียบในการปฏิบติังาน
อีกทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยท่ี       
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ผูศึ้กษาไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าตอ้งการท่ีจะ
รับทราบ กฎหมาย  ระเบียบท่ีใช้ในการปฏิบัติงานและส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวทิยาลยันาฎศิลปเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีความตอ้งการท่ีจะทราบถึงกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิประโยชน์  ในด้านสิทธิการลาร้อยละ 25.31 รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการร้อยละ 24.05 และสวัสดิการในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 20.25  การขอ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ร้อยละ 8.86 กฎหมายระเบียบงานบุคลากร ร้อยละ 7.59 กฎหมายระเบียบ
งานสารบรรณ ร้อยละ 5.06 กฎหมาย ระเบียบการเงิน ร้อยละ 3.80 กฎหมายระเบียบงานพสัดุ และ
กฎหมายระเบียบงานงานงบประมาณ เท่ากนั ร้อยละ 2.53  ตามท่ีไดร้ะบุในตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงผลการส ารวจความตอ้งการท่ีจะทราบถึงกฎ ระเบียบท่ีใชใ้นการปฎิบติังาน 

กฎหมำย  ระเบียบในกำรปฏบิัตงิำน ร้อยละ 
กฎหมาย ระเบียบการเงิน 3.80 
กฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5.06 
กฎหมายระเบียบงานงบประมาณ 2.53 
กฎหมายระเบียบงานพสัดุ 2.53 
กฎหมายระเบียบงานยานพาหนะ 0 
กฎหมายระเบียบงานบุคลากร 7.59 

กฎหมำย  ระเบียบสิทธิสวสัดกิำรทีเ่ป็นตวัเงนิ  
กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 20.25 
กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดิการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 24.05 
กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดิการเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้น 0 
กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดิการเงินสวสัดิการค่าเล่าเรียนบุตร 0 

กฎหมำย  ระเบียบสิทธิสวสัดกิำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ  
สิทธิการลา 25.32 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 8.86 
 

นอกจากผลการส ารวจแลว้ ผูศึ้กษาไดท้  าการสอบถามเพิ่มเติมจากผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ตอ้งการทราบถึงกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ในด้านสิทธิการลา พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความสับสนในส่วนของแนวทางในการใช้สิทธิการลา เน่ืองจากสถาบัน
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บณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงเป็นตน้สังกดัของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ไม่มีการ
ก าหนดระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิการลาอย่างชัดเจน จึงต้องใช้สิทธิการลาตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 โดยอนุโลม และนอกจากน้ี ผูท่ี้ใชสิ้ทธิการลา
ยงัเกิดความสับสนจากการท่ีในองคก์รมีความหลากหลายของประเภทบุคลากร ซ่ึงตอ้งมีระเบียบท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสิทธิการลาจ านวนหลากหลายฉบบั และการตีความในส่วนของสิทธิการลาไม่ตรงกนั 
และเกิดความผิดพลาดในการท าเอกสารข้ึนอยู่บ่อยคร้ัง ปัญหาต่าง ๆ น้ีส่งผลให้เกิดปัญหาต่อ      
งานบุคลากร ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ และติดขดัในการด าเนินการ เกิดความผดิพลาดในการท าเอกสาร 
นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มภาระงานให้ฝ่ายงานบุคลากรเพราะตอ้งคอยแกไ้ข ตรวจทานความถูกตอ้ง 
และไม่สามารถท่ีจะสรุปวนัปฏิบติังานประจ ารายเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได ้เป็นตน้ 

จากเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษา จึงเห็นความส าคญัของการจดัการความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่ โดยสร้างต้นแบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์  และสวสัดิการของวิทยาลัย       
นาฏศิลปเชียงใหม่เพื่อให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้รียนรู้ในส่วนสิทธิประโยชน์ 
และสวสัดิการโดยเฉพาะในดา้นการลา อีกทั้งยงัสามารถเขา้ถึงความรู้และสามารถเลือกน าความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งในดา้นสิทธิการลามาใชใ้นการปฏิบติัตนเพื่อลดความผดิพลาด และลดภาระงานท่ีซ ้ าซ้อน
ในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององคก์รอีกทางหน่ึงดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.เพื่อศึกษากฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการด้านการลาของ
ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
2.เพื่อสังเคราะห์ความรู้ เฉพาะเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลาของวิทยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่ โดยสร้างต้นแบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์  และสวสัดิการของวิทยาลัย       
นาฏศิลปเชียงใหม่ดว้ยกระบวนการวศิวกรรมความรู้ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาการสร้างส่ือการเรียนรู้สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลา ของวิทยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่  ผูศึ้กษามุ่งศึกษากฎ ระเบียบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ใน  
ดา้นการลา ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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 -ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
 -ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการพ.ศ.2537   
 -ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ พ.ศ.2526   
 - กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
พ.ศ.2550 
 
 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

1.การวเิคราะห์เน้ือหาประกอบดว้ย สิทธิการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการในการใชสิ้ทธิการลา 

2.ศึกษาโดยการจบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญและสังเคราะห์เป็นตน้แบบส่ือการเรียนรู้อยา่งง่าย
ในเร่ืองสิทธิการลา 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญในด้าน

สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการ ประกอบด้วย  ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ี
หวัหนา้งานบุคลากร 
  
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.ความรู้ท่ีจ  าเป็น และส่ือการเรียนรู้ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการด้านการลาท่ี
สามารถน ามาสนบัสนุนการปฏิบติังานเพื่อลดความผดิพลาดในการปฏิบติังานในองคก์ร 

2.ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ สามารถเขา้ถึง
องคค์วามรู้ และสามารถน าองคค์วามรู้ในดา้นสิทธิการลาไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

3. มีตน้แบบการจดัการองคค์วามรู้ และเป็นแนวทางในการจดัการความรู้ในองคก์ร 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หมายถึง ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน 
ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว ของวทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
 กลุ่มข้ำรำชกำร หมายถึง บุคลากรท่ีท าการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนใน           
การจดัการเรียนการสอนในวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่โดยไม่มีสัญญาจา้งงาน ซ่ึงประกอบด้วย 
ขา้ราชการครู  ขา้ราชการพลเรือน  และลูกจา้งประจ า 
 



 

6 

  

กลุ่มบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หมายถึง บุคลากรท่ีท าการจดัการเรียนการสอน และสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่โดยมีสัญญาจ้างงาน ซ่ึงประกอบด้วย
พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว 

สิทธิประโยชน์ และสวสัดิกำร  หมายถึง  สิทธิประโยชน์และสวสัดิการท่ีทางราชการจดัให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ในดา้นสิทธิการลา เท่านั้น 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 ศึกษาการสร้างตน้แบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการของวิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 2.1 การจดัการความรู้ 
  2.1.1 ความหมายของความรู้ 
  2.1.2 ประเภทของความรู้ 

2.1.3 ความหมายของการจดัการความรู้ 
  2.1.4 วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการจดัการความรู้ 
  2.1.5 กระบวนการจดัการความรู้ 
 2.2 องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

2.3 วศิวกรรมความรู้ 
 2.4.สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ และสาระส าคญั 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดการศึกษา 
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2.1.การจัดการความรู้ 
การเปล่ียนแปลงของโลกตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมาได้เปล่ียนแปลงระบบการ

ท างาน และการบริหารการท างาน โดยท่ีงานท่ีท าต้องได้รับการพัฒนา หรือเรียนรู้ตลอดเวลา       
การปฏิบติังานต้องมีการเปิดใจรับความคิดเห็น หรือความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตลอดจนบุคลากร
จะตอ้งมีการส่ือสารอย่างเปิดเผย เข้าใจกลยุทธขององค์กร และร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ ร่วมกัน
ท างานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ทั้งน้ีเม่ือเห็นว่าความรู้เป็นทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
และมีค่าส าหรับองค์กร และเป็นปัจจยัในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั รวมไปถึง    
การเพิ่มคุณค่า และพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และ
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ดงันั้นถ้าองค์กรใดน าความรู้มาบริหารจดัการ และน าไปใช้อย่าง
เหมาะสมจะเกิดประโยชน์แก่องคก์รนั้น ๆ 

2.1.1 ความหมายของความรู้ 
 ความหมายของค าวา่ “ความรู้” เป็นค าท่ีมีความหมายเป็นนามธรรม โดยชาติตะวนัตกไดมี้
การถกเถียงกนัในเชิงปรัชญาแต่ทั้งน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการรวบรวมความหมายของค าว่า “ความรู้” 
ตามท่ีมีผูใ้หค้  าจ  ากดัความดงัน้ี 
 Davenport and Prusak (1998) กล่าวว่า ความรู้หมายถึง ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ 
คุณค่า สารสนเทศ  ท่ีเป็นสภาพแวดลอ้งและกรอบการท างาน ส าหรับการประเมินและรวมกนัของ
ประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ 
 ส่วน  Davenport,Delong & Beers (1998) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความ รู้  ว่าเป็น
สารสนเทศท่ีผสมผสานกบัประสบการณ์ บริบท การตีความและการสะทอ้นกลบั เป็นสารสนเทศ
ซ่ึงมีคุณค่าสูง และพร้อมท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจและปฏิบติั 
 ในท านองเดียวกนักบั ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2552) ไดใ้ห้ความหมายค าว่า ความรู้ 
วา่เป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่า ซ่ึงมีการน าประสบการณ์  วิจารณญาณ  ความคิด ค่านิยม และปัญญา
ของมนุษยม์าวเิคราะห์เพื่อน าไปใชใ้นการสนบัสนุนการท างานหรือการใชใ้นการแกปั้ญหา 
 ส าหรับ ณพศิษฏ์   จักรพิทักษ์  (2552) ได้ให้ความหมายของค าว่าความรู้ หมายถึง
ประสบการณ์  (Experience) ท่ี เกิดจากการเห็นจริงได้ลงมือปฏิบัติท าจริงหรืออาจหมายถึง
ประสบการณ์ท่ีท าให้สามารถท างานไดส้ าเร็จ (Effectiveness) ความรู้ในความหมายทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์หมายถึงกฎในการท างาน (Rule of Thumb) หรือ ถ้า-แล้ว (If-Then) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเหตุ  สาเหตุ  หรือเหตุการณ์ (Cause of Event) และผลสะทอ้นหรือผลลพัธ์ 
 ในส่วนพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ความรู้ว่า
เป็นส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การค้นควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ       
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เชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ  หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์  รวมทั้ ง
ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ ความเขา้ใจ  หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ี
ไดรั้บมาจากการไดย้นิ  ไดฟั้ง  การคิดหรือการปฏิบติั องคว์ชิาแต่และสาขา 
 ชชัวาลย ์ วงษ์ประเสริฐ (2548) ไดนิ้ยามความหมายของความรู้ คือ กรอบของการประสม
ประสานระหวา่งสถานการณ์  ค่านิยม  ความรู้ในบริบทและความรู้แจง้อยา่งชดัเจน  ซ่ึงโดยทัว่ไป
ความรู้จะอยู่ใกล้ชิดกับกิจกรรมมากกว่าข้อมูล และสารสนเทศท าให้เกิดความตระหนักถึง
ความส าคญัของความรู้ 
 พรธิดา  วิเชียรปัญญา (2547) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าความรู้ ว่าเป็นกระบวนการของ
การขัดเกลา เลือกใช้ และบูรณาการ การใช้ สารสนเทศเหล่านั้ น  จนเกิดเป็นความ รู้ใหม่               
(New Knowledge) ความรู้ใหม่จึงเกิดข้ึนจากการผสมผสานความรู้ และประสบการร์เดิม ผนวกกบั
ความรู้ใหม่ท่ีได้รับ ซ่ึงความรู้ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีอยู่ภายในบุคคล  เป็นความรู้ท่ีไม่ชดัแจง้ ซ่ึงหาก
ได้รับการถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปลายลกัษณ์ ก็จะกลายเป็นความรู้ท่ีชัดแจง้ และความรู้จะเกิด
คุณค่าไดห้ากมีการน าไปใชใ้นการตดัสินใจ 
 จากท่ีกล่าวมาจะพบวา่ผูท่ี้ให้ค  านิยามของค าวา่ “ความรู้” วา่เป็นประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยง
กบัสารสนเทศ แลว้น ามาวิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อประยุกตใ์ชใ้น การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นทกัษะ ความสามารถเฉพาะของบุคคล ซ่ึงสามารถเกิดเป็นความรู้ใหม่
เพิ่มข้ึนได ้ทั้งน้ีความรู้อาจจะอยู่ในรูปแบบของ ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge)  หรือความรู้
โดยนยั (Tacit Knowledge) 
 

2.1.2 ประเภทของความรู้ 
 ในปัจจุบนัความรู้นบัไดว้่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีส าคญัประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญัขององค์กร
ทั้งน้ีได้มีการแบ่งประเภทของความรู้  ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือความรู้ภายใน หรือ Tacit 
Knowledge และความรู้ภายนอก Explicit Knowledge ดงัน้ี 
 Choo (อ้างในพรรณี  สวนเพลง 2552) ได้แบ่งประเภทของความรู้เป็น 2 ประเภทได้แก่
ความรู้โดยนยั หรือความรู้ท่ีมองไม่เห็นชดัเจน และความรู้ชดัแจง้ หรือความรู้ท่ีเป็นทางการ 
 1.ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) หรือความรู้ท่ีมองไม่เห็น จดัเป็นความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงเป็นทกัษะหรือความรู้เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลท่ีมาจากประสบการณ์  ความเช่ือ หรือ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน เช่นการถ่ายทอดความรู้  ความคิด ผา่นการสังเกต การสนทนา 
การฝึกอบรม  ความรู้ประเภทน้ีเป็นหัวใจส าคญัท่ีท าให้งานประสบความส าเร็จเน่ืองจากความรู้น้ี
เกิดจากประสบการณ์ และการน ามาเล่าสู่กันฟัง  ดังนั้ นจึงไม่สามารถจดัใหม่เป็นระบบหรือ
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หมวดหมู่ได้ และไม่สามารถเขียนเป็นกฎเกณฑ์ หรือต าราได้  แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปัน
ความรู้ไดโ้ดยการสังเกต เลียนแบบ และพฒันา 
 2.ความ รู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ห รือความรู้ท่ี เป็นทางการ เป็นความรู้ท่ี มี           
การบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และใช้ร่วมกนัโดยอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ิงพิมพ ์ เอกสาร
ขององค์กร  ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์  เวบ็ไซต ์และอินทราเน็ต ความรู้ประเภทน้ีเป็นความรู้ท่ีแสดง
ออกมาโดยใช้ระบบสัญลักษณ์ จึงสามารถส่ือสาร และเผยแพร่ได้อย่างสะดวก และความรู้ทั้ ง          
2 ประเภทน้ีสามามารถเปล่ียนแปลงสถานะระหว่างกนัไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์    
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความรู้ใหม่  

ทั้งน้ีมีความสอดคลอ้งกบั อุไร  แยม้แสงสังข ์(2555)  ไดก้ล่าวถึงประเภทขององคค์วามรู้วา่
มีอยู ่2 ประเภท คือองคค์วามรู้ภายใน (Tacit Knowledge)  หมายถึง องคค์วามรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึง
เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคนและยงัรวมไปถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความเช่ือ แนวความคิด  และ
คุณค่า ส่วนองคค์วามรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) หมายถึง องคค์วามรู้ภายในท่ีไดจ้ดัท าไวเ้ป็น
เอกสารเรียบร้อย ชดัเจน ดว้ยการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีก
บุคคลหน่ึงได้อย่างง่าย ๆ การจดัท าองค์ความรู้ภายในให้เป็นองค์ความรู้ภายนอกถือเป็นกุญแจ
ส าคญัข้อหน่ึงในการก าหนดยุทธศาสตร์ของการจดัการความรู้  ท านองเดียวกับ Nonaka,1994     
(อา้งในทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, 2555) ไดแ้บ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1.ความรู้แบบไม่ชัดแจง้ (Tacit Knowledge) ว่าเป็นความรู้ท่ียากท่ีจะอธิบายโดยใช้ค  าพูด    
มีรากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ เป็นความเช่ือ ทกัษะ และมีลักษณะเป็นอตัวิสัย 
(Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ เป็นเร่ืองส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ 
(Context Specific) ท าให้เป็นทางการ และส่ือสารได้ยาก เช่นวิจารณญาณ ความลับทางการค้า 
วฒันธรรมองค์การ ทกัษะ ความเช่ียวชาญในเร่ืองต่าง ๆ การเรียนรู้ขององค์การ ความสามารถใน
การชิมไวน์  ทกัษะในการสังเกตเปลวควนัจากปล่องโรงงานวา่มีปัญหาในกระบวนการผลิตหรือไม่ 
ทกัษะในการท ากบัขา้ว เป็นตน้ ความรู้แบบไม่ชดัแจง้ใชเ้วลาและตน้ทุนสูงในการถ่ายโอนความรู้ 
 2.ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีรวบรวมได้ง่าย จดัระบบและ     
ถ่ายโอนโดยใช้วิธีดิจิทัล  มีลักษณะเป็นวตัถุวิสัย (Objective) สามารถแปลงเป็นรหัสในการ
ถ่ายทอดโดยวิธีการท่ีเป็นทางการ  ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเพื่อการถ่ายทอด
ความรู้ เช่นนโยบายขององค์การ กระบวนการท างาน ซอฟท์แวร์  เอกสาร กลยุทธ์ เป้าหมายและ
ความสามารถหลกัขององคก์าร 
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ทั้งน้ีความรู้ในแบบไม่ชัดแจง้(Tacit Knowledge) มีมากกว่าความรู้แบบชัดแจง้ (Explicit 
Knowledge) คือมีสัดส่วนอยูป่ระมาณ 80 :20 หากเปรียบเทียบความรู้แบบชดัแจง้เป็นภูเขาน ้ าแข็งท่ี
มีน ้าแขง็โผล่พน้น ้าอยู ่20% ความรู้แบบไม่ชดัแจง้จะเปรียบไดก้บัส่วนของน ้ าแขง็อยูใ่ตน้ ้ าซ่ึงมีอยู ่80% 
 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 2.1 Knowledge as Iceberg 

ท่ีมา https://www.flickr.com/photos/marsdd/368207381 
 
 ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่มีการประเภทของความรู้ออกเป็น 2 ประเภทคือความรู้ท่ีเป็น
ความรู้แบบไม่ชัดแจง้ (Tacit Knowledge) จะเป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคลซ่ึงเกิดไดจ้ากการฝึกฝน 
พฒันา ทกัษะในการปฏิบติั  ส่วนความรู้ท่ีเป็นความรู้แบบชัดแจง้ (Explicit Knowledge) ท่ีอยู่ใน
ส่ิงพิมพ ์ เอกสารเป็นส่วนใหญ่  ทั้งน้ีความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้ีสามารถเปล่ียนสถานะระหวา่งกนัได้
ตลอดเวลาข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ โดยผา่นกระบวนการจดัการความรู้ท่ี
เรียกว่าเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model ซ่ึงคิดค้นโดย โนนากะ และทาคูชิ 
(Nonaka and Takeeuchi) ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.2 SECI Model 
ท่ีมา  : องคก์ารแห่งการเรียนรู้:จากแนวคิดสู่แนวปฏิบติั (2552) 
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 จาก SECI Model ของโนนากะ และทาคูชิ ((Nonaka and Takeeuchi) จะเป็นกระบวนการ
ปรับเปล่ียนและสร้างความรู้ โดยอาศัยกระบวนการท่ีส าคัญ คือ Socialization Externalization 
Combination และ Internalization 
 Socialization เป็นการแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge จาก Tacit Knowledge ของ         
ผูท่ี้ ส่ือสารระหว่างกัน โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง เช่นผูจ้ ัดการฝ่ายขายของทีม A           
ได้เรียนรู้เทคนิคการขายใหม่ ๆ จากผูจ้ดัการฝ่ายขายของทีม B ท่ีประสบความส าเร็จในการขาย    
โดยการพูดคุยปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ก็จะไดรั้บความรู้จากผูจ้ดัการฝ่ายขายของทีม B มาเป็นความรู้
ของตนเองเพื่อใชใ้นการท างาน 
 Externalization การสร้างและแบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมีและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์
อักษร เป็นการแปลงความ รู้ท่ี ซ่ อน เร้น  (Tacit Knowledge) เป็นความ รู้ ท่ี ชัดแจ้ง  (Explicit 
Knowledge) เช่นกรณีผูจ้ดัการฝ่ายขายทีม A ซ่ึงหลงัจากการเรียนรู้เทคนิคการขายจากขา้งตน้ก็น ามา
เขียนเป็นหนงัสือ เอกสาร หรือรายงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ใหผู้ท่ี้สนใจทัว่ไป 
 Combination เป็นการแปลงความรู้ท่ีซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) โดยรวบรวมความรู้ประเภทชัดแจ้งท่ี เรียน รู้มาสร้างความรู้ท่ีชัดแจ้ ง          
แบบใหม่ ๆ  เช่น กรณีผูจ้ดัการฝ่ายขายทีม A ซ่ึงต่อมาไดไ้ปศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคนิคการ
ขายจากต าราต่าง ๆ ท่ีมีอยูห่ลากหลาย แลว้สรุปและเผยแพร่เป็นเทคนิคการขายรูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึง
เกิดจากการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และความรู้ของตนเอง 

Internalization  เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) มาเป็นความรู้
แบบซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) มักเกิดจากการน าความรู้ท่ีเรียนมาไปปฏิบัติ เช่น หลังจาก
ผูจ้ดัการฝ่ายขายทีมอ่ืน ๆ เช่น ทีม C D หรือ E ศึกษาการขายจากต าราหรือคู่มือต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่       
(ซ่ึงอาจรวมถึงหนงัสือท่ีเขีนยโดยผูจ้ดัการทีม A) แลว้น าไปปรับใชใ้นการท างานของตนเองจนท า
ให้เกิดทกัษะความช านาญในเร่ืองเทคนิคการขายจนกลายเป็นความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) 
ของตนเองในท่ีสุดและเม่ือเกิดความรู้แลว้ไปแลกเปล่ียนกบัลูกคา้หรือผูจ้ดัการรายอ่ืน ๆ ต่อไปจะ
เกิดกระบวนการท่ี เรียกว่า Socialization คือ การแปลงความรู้ท่ี ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge)         
จากผู ้จ ัดการรายนั้ น  ๆ ไปเป็นความรู้ท่ี ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ของคนอ่ืนต่อไปเป็น
กระบวนการท่ีหมุนเวยีนไปเร่ือย ๆไม่มีท่ีส้ินสุด (Ikujiro Nonaka,2000) 

นอกจากน้ียงัได้มีการแบ่งประเภทของความรู้ในรูปแบบท่ีต่างจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น
ได้แก่ Holsapple & Whinston  (อ้างใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,2552) ได้แบ่งประเภทของ
ความรู้เป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
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1.ความรู้แบบพรรณนา (Descriptive Knowledge) คือบรรยายลกัษณะของวตัถุ ความคิดใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงอาจเป็นการบรรยายส่ิงท่ีเป็นอยู่จริง หรืออาจเป็นการพยากรณ์ หรือ
คาดการณ์ก็ได ้  อยา่งไรก็ตามความรู้เชิงพรรณนา เหมือนกบัขอ้มูลสารสนเทศท่ีไม่ไดช่้วยท าใหเ้กิด
ความรู้ใหม่ ดงันั้นนกัวชิาการบางคนจึงไม่ถือวา่ความรู้แบบพรรณนาเป็น ความรู้ 

2.ความรู้แบบกระบวนการ (Procedural Knowledge) คือความรู้เก่ียวกับการท าอะไร         
สักอย่างโดยอาจเป็นการอธิบายการท างานทีละขั้นตอน หรือการอธิบายปรากฎการณ์ว่าเกิดข้ึนได้
อยา่งไรเช่นความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิต 

3.ความรู้ในการให้เหตุผล (Reasoning Knowledge) ไดแ้ก่ความรู้เก่ียวกบัขอ้สรุปท่ีถูกตอ้ง
หรือการกระท าอะไรท่ีควรจะท าภายใตส้ถานการณ์หน่ึง ๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานการณ์กบั
ขอ้สรุปหรือการกระท าจะอยูบ่นพื้นฐานของตรรกะ และหลกัเหตุผล เช่น กฎระเบียบ นโยบายแนว
การด าเนินงาน หลกัการ ความรู้ประเภทน้ีเป็นไดท้ั้งความรู้ท่ีชดัแจง้ หรือไม่ชดัแจง้ 

ซ่ึงความรู้ในรูปท่ีแบบ Holsapple & Whinston ได้กล่าวถึงมีความคล้ายคลึงกับความรู้       
ท่ี Nonaka ให้นิยามไว ้ทั้งน้ีความรู้ในรูปแบบพรรณนา มีความคลา้ยกบัความรู้ชดัแจง้ และความรู้
ในรูปแบบกระบวนการ ท่ีมีความเหมือนกบั ความรู้โดยนยั และความรู้ในการให้เหตุผล เป็นส่ิงท่ี      
ฝังลึกอยูภ่ายในซ่ึงคอยตรวจสอบถึงความถูกตอ้งของความรู้อีกทีหน่ึงดว้ย 

นอกจากน้ี กีรติ ยศยิ่งยง (2552) ไดแ้บ่งประเภทของความรู้ออกเป็น 3 ประเภทซ่ึงมีความ
คลา้ยคลึงจากท่ีกล่าวมาโดยมีการแบ่งประเภทของความรู้เป็น 3 ประเภทคือ 

1.ความรู้ฝังลึก หรือความรู้ท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นแต่ละบุคคล (Implicit Knowledge) หรือ (Tacit 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลอันเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้หรือ
พรสวรรค ์และสามารถเขา้ใจ และรับรู้ไดเ้พียงบุคคลนั้น 

2.ความรู้ชดัแจง้ หรือความรู้ท่ีแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ (Explicit Knowledge) 
เป็นความรู้ท่ีมีการรวบรวมเอาไว ้และถ่ายทอดออกมาให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนงัสือ คู่มือ 
รายงาน เป็นตน้ ท าใหค้นอ่ืน ๆ สามารถเขา้ถึงความรู้นั้นไดโ้ดยง่าย 

3.ความ รู้โครงส ร้าง ห รือความ รู้ ท่ี ต่อยอดจากความ รู้ เดิม  (Structural Knowledge)            
เป็นความรู้ท่ีเป็นระบบท่ีเกิดจากการต่อยอดความรู้เดิมของความรู้ฝังลีกหรือความรู้ชดัแจง้ 

ส าหรับ พรรณี  สวนเพลง (2552) ไดมี้การแบ่งประเภทของความรู้ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
ความรู้ท่ีเกิดจากวฒันธรรม และความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นองคก์ร 

1.ความรู้ท่ีเกิดจากวฒันธรรม เป็นความรู้ท่ีเกิดจากศรัทธาหรือความเช่ือ ท่ีท าให้กลายเป็น
ความจริง ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัประสบการณ์  การเฝ้าสังเกต และการสะทอ้นผลกลบัของตวัความรู้และ
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สภาพแวดล้อม  องค์กรท่ีพฒันามาเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนาน จะพฒันาความเช่ือร่วมกัน         
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติของธุรกิจ ความสามารถหลกัขององคก์ร การตลาด และคู่แข่งขนั 

2.ความรู้ท่ีแฝงอยู่ในองค์กร เป็นความรู้ท่ีอยู่ในวิธีการท างาน คู่มือการท างาน วฒันธรรม
องคก์ร กฎระเบียบ และกระบวนการผลิตเป็นตน้ 
นอกจากน้ี Trrap (อ้างใน พรรณี  สวนเพลง, 2552) ได้แบ่งประเภทของความรู้ตามการเน้นท่ี
แตกต่างกนัได ้4 ประเภทดงัน้ี 

1.จ าแนกตามแหล่ง (Location) แบ่งเป็นความรู้ภายในกับความรู้ภายนอก (Internal and 
External Knowledge)  

2.จ าแนกตามเวลา (Time) แบ่งเป็นความรู้ในปัจจุบนั กบัความรู้ในอนาคต (Actural and 
Future Knowledge)  

3.จ าแนกตามรูปแบบ (Form) แบ่งเป็นความรู้ท่ีปรากฎชดัแจง้กบัความรู้โดยนยั (Explicit 
Knowledge and Tacit Knowledge) 

4.จ าแนกตามเจา้ของ (Owner) แบ่งเป็นความรู้เฉพาะตวับุคคลกบัความรู้สาธารณะ (Private 
and Common Knowledge) 

Dr.Hideo Yamazaki (อ้ างใน  บู รชั ย  ศิ ริมห าส าคร  และพัดช า  ก ว างท อง , 2552)                 
ได้ท  าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับลักษณะของ ความรู้ พบว่าความรู้มีลักษณะคล้ายกับรูปปิรามิด           
โดยท่ีปิรามิดความรู้ของ Yamazaki จะแบ่งลกัษณะความรู้ออกเป็น 4 ประเภท เรียงล าดบัจากฐาน   
ปิรามิดไปสู่ยอด ซ่ึงความรู้แต่ละประเภทจะมีลกัษณะแตกต่างกนัแต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั
ดงัน้ี 
 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่2.3 ปิรามิดความรู้ ของ Yamazaki 
ท่ีมา  : สรรพวธีิจดัการความรู้สู่องคก์รอจัฉริยะ (2552) 
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1.ขอ้มูล (Data) คือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงได้จากการสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
โดยยงัไม่ผา่นกระบวนการวเิคราะห์ หรือจดัระบบใหเ้ป็นหมวดหมู่ จึงเป็นขอ้มูลดิบ 
 2.สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้ว มีการจดัระบบ 
จ าแนกใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 3.ความรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับ
ความรู้อ่ืนจนเกิดความเขา้ใจ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยไม่ตอ้งจ ากดัช่วงเวลา 
 4.ปัญญา (Wisdom) คือ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแกปั้ญหา หรือพฒันาการท างาน ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบั Nissen, 2000 และ Davenport & Prusak, 1998 (อา้งใน เจษฎา  นกน้อย, 2552)    
ท่ีกล่าวถึงกระบวนการในการพฒันาเพื่อให้เกิดความรู้ โดยเร่ิมตั้งแต่ ข้อมูล (Data) พฒันาเป็น
สารสนเทศ (Information) และจากสารสนเทศพฒันาเป็นความรู้ (Knowledge) แต่ในส่วนของ    
Dave Snowden (อา้งใน ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ, 2551) มีทศันะท่ีไม่เห็นดว้ยกบัปิรามิดความรู้ โดยได้
ให้เหตุผลวา่ความรู้มีทั้งประเภทท่ีเป็นนามธรรม ยากต่อการบริหารจดัการ จนกระทัง่ถึงประเภทท่ี
เป็นรูปธรรม หรือลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน สามารถบริหารจดัการได้ง่าย เรียกว่า ASHEN ซ่ึงย่อ    
มาจาก 5 ค า หรือความรู้ 5 ประเภทคือ 
 Artifacts : เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นรูปของวตัถุ ลายลกัษณ์อกัษร หรือเอกสาร 
 Skill : เป็นทกัษะ เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกฝน ไม่สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยการท่องจ าหรือ
ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีเพื่อใหส้ามารถท างานไดป้ระสบความส าเร็จ 
 Heuristics : ความรู้จากสามญัส านึก เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ หรือจากเหตุผลต่าง ๆ 
 Experience : ประสบการณ์ เป็นความรู้ท่ีซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ท่ียากแก่การถ่ายทอด
หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นประสบการณ์เฉพาะคน ถา้อธิบายออกมาไดก้็จะเป็นความรู้ท่ี
ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ในบางคร้ังอธิบายไม่ได ้แต่เวลาท างานเราน าประสบการณ์มาใชเ้ป็น
ความรู้ในการท างานได ้

Natural  Talent : พรสวรรค์หรือส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติให้มาเป็นความรู้ท่ีฝังลึกยากในการ
ถ่ายทอด หรือบริหารจดัการมากท่ีสุด 
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แผนภาพที ่2.4 มุมมองของ Dave Snowden เก่ียวกบัความรู้ 
ท่ีมา  : สรรพวธีิจดัการความรู้สู่องคก์รอจัฉริยะ (2552) 

 
ทั้งน้ีแนวคิดของ Dave Snowden ในการจดัการความรู้ เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการตดัสินใจ

อยู่ด้วย ซ่ึงการตดัสินใจอยู่ท่ีผูท่ี้มีความรู้ในระดบัประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ท่ีจะให้ความ
รู้อยู่กบัตนเอง และตายไปพร้อมกบัความรู้ หรือจะเผยแพร่ความรู้ให้อยู่ในรูปของต ารา (Explicit 
Knowledge) และการจดัระเบียบองค์ความรู้ดงักล่าวดว้ย ดงันั้นการตดัสินใจจึงเป็นเร่ืองส าคญัอีก
เร่ืองหน่ึงในการจดัการความรู้ นอกจากน้ี James Brain Quinn (อา้งในส านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนั
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) ไดแ้บ่งระดบัความรู้เป็น 3  ระดบัไดแ้ก่ 

ระดับท่ี 1 รู้ว่าคืออะไร (Know-what) เป็นความรู้เชิงรับรู้ หรือความรู้ท่ีได้รับมาจาก        
การเรียน การเห็น หรือจดจ า มีลกัษณะเป็นความรู้ในภาคทฤษฎีวา่ส่ิงนั้นคืออะไร 

ระดบัท่ี 2  รู้ว่าเป็นอย่างไร / รู้วิธีการ (Know-how) เป็นความสามารถในการน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

ระดับ ท่ี  3 รู้ว่าท าไม /รู้ เห ตุผล  (Know-why) เป็นความ เข้าใจท่ี ลึก ซ้ึ งเชิ งเห ตุผล ท่ี
สลบัซบัซอ้นเกิดข้ึนภายใตป้ระสบการณ์       
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2.1.3 ความหมายของการจัดการความรู้ 
ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2548) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการความรู้วา่เป็น

กระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่ และใชส้ารสนเทศท่ีมีคุณค่า เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

วิจารณ์  พานิช (2548) ได้อธิบายความหมายของการจัดการความรู้ว่าเป็นกิจกรรมท่ี
ซับซ้อน และกวา้งขวางในการรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ และการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้าง
ความรู้ และการจดัการความรู้จะเกิดข้ึนได้จ  าเป็นตอ้งอาศยัพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ภายใน
องค์การ ประกอบกับตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการตีความหมาย และประยุกต์ใช้
ความรู้ในการสร้างนวตักรรม และเป็นผูน้ าทางให้องคก์าร รวมทั้งจ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขา
ใดสาขาหน่ึงส าหรับช่วยแนะน าวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน ไม่วา่จะเป็นการดึงดูดคนเก่งและดี การพฒันาคน 
การติดตามความก้าวหน้าของคน การดึงคนท่ีมีความรู้ความสามารถไวใ้นองค์การ เพื่อน าไปสู่     
การเพิ่มประสิทธิผลในดา้นตน้ทุนทางปัญญา 

ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์ (2552) การบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการใช้ความรู้ และ
ประสบการณ์ของคนท างาน รวมทั้งสารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่
องค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อการด ารงอยู่ขององค์กรและชีวิตและ
ครอบครัวของพนกังานร่วมกนั 

สุประภาดา  โชติมณี (2550) ไดใ้ห้ค  านิยามของการจดัการความรู้วา่ คือการบริหารจดัการ
ความรู้ท่ีตอ้งการใช ้ใหแ้ก่คนท่ีตอ้งการ ในเวลาท่ีตอ้งการใชเ้พื่อใหค้นท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
และส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงันิยาม “Right Knowledge Right 
People Right Time” 

O’Dell & Grayson (1998) การได้มาซ่ึงความรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อบุคคลท่ีเหมาะสม     
ณ เวลาท่ีถูกตอ้ง เพื่อช่วยให้บุคคลไดแ้ลกเปล่ียน และใช้สารสนเทศร่วมกนัในการปฏิบติังานโดย
มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร 
Henrie & Hedgepeth (2003) ระบบการบริหารสินทรัพยค์วามรู้ขององค์กร ทั้งความรู้ชดัแจง้ (Tacit 
Knowledge) และความรู้โดยนยั (Explicit Knowledge) ซ่ึงประกอบดว้ยการจ าแนก การตรวจสอบ 
การจดัเก็บ การกลัน่กรอง และการเขา้ถึงความรู้ 

Takeuki Nonaka (2004) กระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง เผยแพร่ความรู้
ทัว่ทั้งองคก์รและน าไปเป็นส่วนประกอบส าคญัของผลิตภณัฑบ์ริหาร เทคโนโลย ีและระบบใหม่ ๆ  



 
 

18 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการบริหารงาน
ในองค์กร ท่ีมุ่งเน้นในการบริหารจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซ่ึงกระจดักระจายในตวับุคคล     
งาน หรือเอกสาร  มาพฒันาให้เป็นระบบเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และสามารถ
น าความรู้มาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร                    
มีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 

2.1.4 วตัถุประสงค์ และประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
เป้าหมายหลกัของการจดัการความรู้ คือ การใชป้ระโยชน์จากความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร 
ดงันั้น วตัถุประสงคใ์นการจดัการความรู้จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร และ
วตัถุประสงคท์ัว่ไปของการจดัการความรู้มีดงัน้ี (พรธิดา วเิชียรปัญญา, 2547) 
 1.เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 2.เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์และบริการใหม่ ๆ 
 3.เพื่อปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และน าความรู้
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 นอกจากน้ีวตัถุประสงค์หลกัของการจดัการความรู้ดังกล่าวแล้ว การจดัการความรู้ยงัมี
ประโยชน์ อีกหลาย ๆ ดา้น ดงัน้ี 
 1.ป้องกันความรู้สูญหาย : การจดัการความรู้ท าให้องค์กรสามารถรักษาความเช่ียวชาญ 
ความช านาญ และความ รู้ท่ีอาจสูญหายไปพร้องกับการเป ล่ียนแปลงของบุคลากร เช่น                  
การเกษียณอายกุารท างาน หรือการลาออกจากงาน ฯลฯ 
 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจ : โดยประเภทคุณภาพ และความสะดวกในการเขา้ถึง
ความรู้ เป็นปัจจยัของการเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจ เน่ืองจากผูท่ี้มีหนา้ท่ีตดัสินใจตอ้งสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
 3.ความสามารถในการปรับตวั และมีความยืดหยุ่น : การท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจ 
และวตัถุประสงค์ของงาน โดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนัก จะท าให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานในหนา้ท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดการพฒันาจิตส านึกใน
การท างาน 
 4.ความได้เปรียบในการแข่งขัน : การจดัการความรู้ช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจลูกค้า 
แนวโนม้ของการตอลาดและการแข่งขนั ท าใหส้ามารถลดช่องวา่ง และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัได ้
 5.การพฒันาทรัพยสิ์น : เป็นการพฒันาความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  และลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 
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 6.การยกระดบัผลิตภณัฑ์: การน าการจดัการความรู้มาใชเ้ป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และบริการ ซ่ึงจะเป็ฯการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ อีกดว้ย 
 7.การบริการลูกค้า: การศึกษาความสนใจ และความตอ้งการของลูกคา้จะเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจ และเพิ่มยอดขาย และรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 
 8.การลงทุนทางทรัพยากรมนุษย์: การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัผ่านการเรียนรู้
ร่วมกนั การจดัการดา้นเอกสาร การจดัการกบัความไม่เป็นทางการเพิ่มความสามารถให้แก่องคก์ร
ในการฝึกฝนบุคลากร 

 
2.1.5 กระบวนการจัดการความรู้ 

 ในปัจจุบนัการจดัการความรู้ไดมี้กระบวนการท่ีหลากหลายรูปแบบ และแตกต่างกนัไป 
ทั้งน้ีการน ารูปแบบและกระบวนการในการจดัการความรู้ไปใชก้บัองคก์รข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม
กบับริบทของแต่ละองคก์ร 
 ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2552) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการความรู้ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
4 ขั้นตอนหลกัคือ การสร้างความรู้ หรือการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้ การเผยแพร่ความรู้ 
และการใชค้วามรู้ 
 1.การสร้างความรู้ หรือการแสวงหาความรู้ เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหา หรือ
สร้างความรู้ข้ึนใหม่ 
 2.การประมวลความรู้ คือการจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปแบบท่ีผู ้ใช้สามารถเข้าถึงได ้       
และน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 
 3.การเผยแพร่ความรู้ เป็นการประสานงานให้มีการเผยแพร่ หรือแบ่งปันความรู้ทั่ว           
ทั้ งองค์กร และภายนอกองค์กร ซ่ึงวิธีการเผยแพร่ความรู้มีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การถ่ายทอด
ความรู้ผา่นการพูดคุยระหวา่งพนกังาน การใชเ้ทคโนโลยีผา่น e-mail e-learning Video Conference 
ทั้งน้ีการถ่ายทอดควรสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององค์กร เพราะการพูดคุยภาษาเดียวกนัจะท าให้
เกิดความเขา้ใจ และไวใ้จกนั 
 4.การใช้ความรู้ เป็นกระบวนการท่ีส าคัญ ในการจัดการความรู้ โดยองค์กรควรมี             
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหเ้หมาะสมกบับริบทขององคก์รดว้ย 
 ส าหรับกระบวนการจดัการความรู้จากการรวบรวมกรอบแนวคิดของ บุญดี  บุญญากิจ และ
คณะ (2547) ไดส้รุปเป็นกระบวนการกาจดัการความรู้ไดด้งัน้ี 
 1.การคน้หาความรู้ คือการท าให้องคก์รทราบวา่มีความรู้อะไรบา้ง ในรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 
และความรู้อะไรท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งมี และท าให้องคก์รทราบวา่ขาดความรู้อะไรบา้ง ในการคน้หา
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ความรู้ในองคก์รอาจใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Knowledge Mapping หรือการท าแผนท่ีความรู้ เพื่อหาวา่
ความรู้ใดมีความส าคญัส าหรับองคก์ร จดัล าดบัความส าคญัของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องคก์รวาง
ขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) จากแผนท่ีความรู้ 
องคก์รจะทราบว่ามีความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอยูห่รือไม่ ถา้มีแลว้องคก์รจะตอ้งหาวิธีการในการดึงดูด
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีอาจอยูก่ระจดักระจายมารวบรวมเพื่อจดัท าเน้ือหาใหมี้ความเหมาะสมและ
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ขั้นตอนน้ีประสบความส าเร็จ คือ บรรยากาศ 
และวฒันธรรมขององคก์รท่ีเอ้ือใหบุ้คลากรกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อ
ใชใ้นการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
 3.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เม่ือองค์กรได้ความรู้ท่ี
ตอ้งการแลว้  องค์กรจะตอ้งจดัการความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถ และน าความรู้ดงักล่าว
มาใช้ประโยชน์ได้  การจดัการความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้ผูใ้ช้สามารถน าความรู้ดงักล่าวมาใช้
ประโยชน์ได้  การจดัการความรู้ให้เป็นระบบนั้นหมายถึงการจดัท าสารบญั และจดัเก็บความรู้
ประเภทต่าง ๆ เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมการคน้หาการน ามาใชท้  าไดง่้าย และรวดเร็ว 
 4.การประมวล และกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) นอกจาก
การจดัท าสารบญัความรู้อย่างเป็นระบบแลว้ องค์กรตอ้งท าการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบ 
และภาษาท่ีเขา้ใจง่าย น ามาใชไ้ดง่้ายซ่ึงสามารถท าไดใ้นหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
  การจดัท า หรือปรับปรุงเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
  การใชภ้าษาเดียวกนัทั้งองคก์ร 
  การเรียบเรียง และปรับปรุงเน้ือหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่าง ๆ เช่นความครบถ้วน 
เท่ียงตรง ทนัสมยั สอดคลอ้ง และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
 5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) องค์กรจะต้องด าเนินการในการจัดเก็บและ
กระจายความรู้ทั้งความรู้ประเภท Explicit และความรู้ประเภท Tacit โดยการส่งกระจายความรู้        
2 ลกัษณะคือ 
  Push (การป้อนความรู้) คือการส่งขอ้มูล ความรู้ให้ผูรั้บโดยผูรั้บไม่ไดร้้องขอหรือ
ตอ้งการ เช่น การส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้ทราบเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ข่าวสารต่าง ๆ ขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการขององคก์ร การกระจายความรู้วธีิน้ีเรียกอีกอยา่งวา่เป็นแบบ Supply – based 
  Pull (การให้โอกาสเลือกความรู้) คือการท่ีผูรั้บสามารถรับ หรือใชแ้ต่เฉพาะขอ้มูล 
ความรู้ท่ีตอ้งการเท่านั้น การกระจายความรู้แบบน้ีเป็นแบบ Demand-based 
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 6.การแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Shareing) ในการแบ่งปันความรู้โดยการ
จดัท าเอกสารฐานความรู้ โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชจ้ะช่วยให้เขา้ถึงความรู้ไดง่้าย และ
รวดเร็วข้ึน แต่วิธีการดงักล่าวใชไ้ดดี้ส าหรับความรู้ประเภท Explicit เท่านั้น แต่ส าหรับการแบ่งปัน
ความรู้ประเภท Tacit นั้นจะต้องใช้วิธีการพบปะตวัต่อต้วหรือเป็นกลุ่ม (Socialization) ซ่ึงอาจ
กระท าได้หลายรูปแบบ เช่นทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team), Innovation & Quality 
Circles (IQCs),ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice : CoP), ระบบพี่ เล้ียง Mentoring 
System),การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation), เวทีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum) 
การเรียนรู้ (Learning) 

ในส่วนของส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติไดน้ าเสนอกระบวนการ
จดัการความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.การบ่งช้ีความรู้ เช่นพิจารณาว่าวิสัยทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษาความรู้เก่า ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 

3.การจดัความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน          
ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

5.การเขา้ถึงความรู้ เป็นการท าให้ผูใ้ชค้วามรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก 
เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Webboard บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

6.การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  ท าได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge     
อาจจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณี  เป็น Tacit Knowledge          
อาจจดัท าเป็นระบบทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน  การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้เป็นตน้ 

7.การเรียนรู้ ควรท าให้เป็นการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก
การสร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อยา่งต่อเน่ือง 
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แผนภาพที ่2.5 กระบวนการจดัการความรู้ของ ก.พ.ร. 

ท่ีมา  : ส านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) 
 

2.2 องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 องค์การแห่งการเรียน รู้เป็นแนวคิดจากกระแสการเป ล่ียนแปลงเร่ืองการเรียน รู้                
การฝึกอบรมและพฒันา กล่าวคือ หากเป็นกระแสดา้นการเรียนการสอนก็จะเปล่ียนจากศูนยก์ลาง
การเรียนรู้อยู่ท่ีผูส้อน และการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ มาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ท่ีผูเ้รียน 
(Learner center) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง (Action learning) โดยการเรียนรู้จะ              
ถูกร้อยเรียงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต และผสมผสานเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในชีวิตและ
การท างาน  

Peter Senge (อ้างในวีระว ัฒน์   ปันนิตามัย,2544)  กล่าวถึง องค์กรแห่งการเรียนรู้คือ 
สถานท่ีซ่ึงทุกคนสามารถขยายศกัยภาพของตนเองได้อย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างผลงานตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว ้เป็นท่ีซ่ึงเกิดรูปแบบการคิดใหม่ๆ หลากหลายมากมาย ท่ีซ่ึงแต่ละคนมีอิสระท่ีจะ
สร้างแรงบนัดาลใจ และเป็นท่ีซ่ึงทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกนัซ่ึงองคก์รแห่งการเรียนรู้ใน
ความหมาย คือ องคก์รท่ีซ่ึงสมาชิกไดมี้การขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ืองทั้ง
ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลในระดับต่าง ๆ 
ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงประกอบไปดว้ยวนิยั 5 ประการ คือ  

1. บุคคลท่ีรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเร่ิมต้น     
คนในองค์กรจะตอ้งให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบติั และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไปตลอด
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ชีวติ (Lifelong Learning) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ องคก์รท่ีเรียนรู้ตอ้งสามารถส่งเสริม
ให้คนในองค์การสามารถเรียนรู้ พฒันาตนเอง คือการสร้างจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของบุคคล สร้างสรรค์ผลท่ีมุ่งหวงั และสร้างบรรยากาศกระตุน้เพื่อนร่วมงานให้พฒันา
ศกัยภาพไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงหมายถึงการจดักลไกต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
องค์กร ระบบสารสนเทศ ระบบการพฒันาบุคคล หรือแมแ้ต่ระเบียบวิธีการปฏิบติังานประจ าวนั 
เพื่อใหค้นในองคก์รไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ เพิ่มเติมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

2. รูปแบบความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเช่ือ ทศันคติ 
จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดท่ีท าให้บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการท า
ความเขา้ใจ วนิิจฉยั ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นพื้นฐานของวุฒิภาวะ 
(Emotional Quotient, EQ) การตระหนักถึงกรอบแนวคิดของตนเอง ท าให้เกิดความกระจ่างกับ
รูปแบบ ความคิด ความเช่ือ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและการกระท าของตน และเพียรพฒันารูปแบบ
ความคิดความเช่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลก ไม่ยึดติดกบัความเช่ือเก่าๆ ท่ีลา้สมยั 
และสามารถท่ีจะบริหารปรับเปล่ียน กรอบความคิดของตน ท าความเขา้ใจได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความคิดในเชิงการร้ือปรับระบบงาน (Reengineering)  

3. การมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทศันคติร่วมของคนในองค์กร 
ให้สามารถมองเห็นภาพและมีความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั เป็นการมองในระดบั
ความมุ่งหวงั เปรียบเสมือนหางเสือของเรือท่ีขบัเคล่ือนให้เรือนั้นมุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางท่ีรวดเร็ว 
ประหยัดและปลอดภัย องค์กรท่ี เรียน รู้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ร่วมกัน  ซ่ึงจะเป็น              
กรอบความคิดเก่ียวกบัสภาพในอนาคตขององค์กร ท่ีทุกคนในองค์กรมีความปรารถนาร่วมกัน 
ช่วยกนัสร้างภาพอนาคตของหน่วยงานท่ีทุกคนจะทุ่มเทผนึกแรงกายแรงใจกระท าให้เกิดข้ึน ทั้งน้ีก็
เพื่อให้การเรียนรู้ ริเร่ิม ทดลองส่ิงใหม่ๆ ของคนในองคก์าร เป็นไปในทิศทาง หรือกรอบแนวทางท่ี
มุ่งไปสู่จุดเดียวกนั 

4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในลกัษณะ
กลุ่ม หรือทีมงาน เป็นเป้าหมายส าคญัท่ีจะตอ้งท าให้เกิดข้ึนเพื่อให้มีการแลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์กนัอย่างสม ่าเสมอ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเรียนรู้
ชนิดน้ี เนน้การท างานเพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจ มีความสามคัคีในการร่วมมือกนัแกปั้ญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ในองคก์ารท่ีเรียนรู้จะตอ้งมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม คือการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์และทกัษะวิธีคิดเพื่อพฒันาภูมิปัญญาและศกัยภาพของทีมงานโดยรวม มีการแบ่งปัน
แลกเปล่ียน ถ่ายทอดขอ้มูลระหวา่งกนัและกนั ทั้งในเร่ืองของความรู้ใหม่ๆ ท่ีไดม้าจากการคน้คิด 
หรือจากภายนอกและภายใน การเรียนรู้เป็นทีมน้ียงัควรครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้เก่ียวกับ          
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การท างานร่วมกนัเป็นทีมดว้ย ซ่ึงการเรียนรู้และพฒันาในเร่ืองน้ีก็จะช่วยให้การท างานร่วมกนัใน
องคก์าร มีความเป็นทีมท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหส้มาชิกแต่ละคนสามารถแสดงศกัยภาพท่ีมีอยูอ่อกมาได้
อยา่งเตม็ท่ี 

5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง การท่ีคนในองค์กรมีความสามารถท่ีจะ
เช่ือมโยงส่ิงต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพนัธ์กนัเป็นระบบไดอ้ยา่งเขา้ใจและมีเหตุมีผล เป็น
ลักษณะการมองภาพรวมหรือระบบใหญ่ (Total System) ก่อนว่าจะมีเป้าหมายในการท างาน
อย่างไร แล้วจึงสามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ท าให้สามารถน าไปวางแผนและ
ด าเนินการท าส่วนยอ่ยๆ นั้นให้เสร็จทีละส่วน คนในองคก์ารสามารถมองเห็นวิธีคิดและภาษาท่ีใช้
อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่างๆ ถึงความเช่ือมโยงต่อเน่ืองของสรรพส่ิงและเหตุการณ์ต่างๆ     
ซ่ึงมีความสัมพันธ์ผูกโยงกันเป็นระบบเป็นเครือข่ายซ่ึงผูกโยงด้วยสภาวะการพึ่ งพาอาศยักัน 
สามารถมองปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้เป็นวฎัจกัรโดยน ามาบูรณาการเป็นความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถ
เปล่ียนแปลงระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัความเป็นไปในโลกแห่งความจริง  
 ประเด็นส าคญัขององคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น เน้นท่ีคน เป็นส าคญั เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคนิคต่างๆ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเพียงอุปกรณ์ท่ีจะช่วยเอ้ืออ านวยให้วิธีการ
ท่ีจะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด าเนินไปได้สะดวกข้ึน และเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรง 

โดยความรู้ตอ้งมีการเรียนรู้กนัอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ซ่ึงลกัษณะการเรียนรู้ดงักล่าว องค์กร
จะต้องพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะสามารถให้องค์กรมีสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา สมาชิกในองคก์รมีการแลกเปล่ียนความรู้อนัเกิดจากการลองถูกลองผิด มีความสามารถ
ในการถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองค์กรเพื่อให้เกิดการผลอย่างต่อเน่ือง และสามารถน า
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 
2.3 วศิวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) 

เจษฏา นกน้อยและคณะ (2553) ไดก้ล่าวว่าวิศวกรความรู้ (Knowledge  Engineer) ว่าเป็น
ภารกิจของผูบ้ริหารระดบักลาง หน้าท่ีหลกัคือ การตีความและแปลงความรู้ในคนให้เป็นความรู้ใน
กระดาษ จบัต้องได้ และน าไปปฏิบัติได้ง่าย วิศวกรความรู้ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูบ้ริหาร
ระดับสูงกับพนักงานระดับปฏิบัติ โดยตีความวิสัยทัศน์เก่ียวกับความรู้ขององค์กรท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูง “ยกร่าง” ข้ึนและอยู่ในสภาพท่ีเป็นความรู้ในคนซ่ึงไม่ชดัแจง้ให้เป็นความรู้ในกระดาษ
สอดคลอ้งกบังานของพนกังานระดบัปฎิบติั   
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ณพศิษฏ์  จกัรพิทกัษ์ (2552) กล่าวถึงการบริหารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหาร
สมยัใหม่ท่ีใช้ในการบริหารองค์กร หรือบริหารบุคลากรท่ีมีความรู้ ให้ใช้ความรู้เหล่าน้ีในการ
ท างาน และแนะน าวา่การบริหารจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพควรจะเร่ิมท่ีการตรวจสอบความรู้ 
(Knowledge Audit) เพื่อระบุถึงองค์ความรู้ท่ีมีความส าคญัสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ขั้นตอน
ถดัมาจะเป็นส่วนของวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ท่ีว่าด้วยการจบัความรู้ 
(Knowledge Capture)  ก ารวิ เค ราะ ห์ ความ รู้  (Knowledge Analysis) ก ารสั ง เค ราะ ห์ ค วาม รู้ 
(Knowledge Synthesis) และการน าความ รู้ไปใช้  (Knowledge Utilization) รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยสนบัสนุนใหก้ารบริการจดัการความรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วธีิการวิศวกรรมความรู้เป็นสาขาหน่ึงของวิชาการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ซ่ึงเป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้ท างานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์ หรือกลุ่ม
มนุษย ์ ตามลกัษณะแบบจ าลองความคิดหรือความรู้ของมนุษยใ์นการแกไ้ขปัญหา ตดัสินใจ และ
เรียนรู้ จากความรู้ท่ีสะสมในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจง้ท่ีสามารถคน้หาได้
จากเอกสาร (Explicit Knowledge) น ามาสร้างให้เกิดการเปล่ียนถ่ายระหว่างความรู้ทั้ งสองด้าน
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ และน าไปใช้ไดอ้ย่างสะดวกดว้ยระบบสารสนเทศ ส าหรับ
ผู ้บ ริหารในการตัดสินใจ และในการแก้ปัญหาหรือในการท างานของผู ้ปฏิบัติงาน โดยมี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ม า ต ร ฐ าน ข อ ง  CommonKADS: Knowledge Analysis and Data Structuring              
ซ่ึงประกอบด้วย วิ ธีการจับความรู้  (Knowledge Capture)  การวิเคราะห์ความรู้  (Knowledge 
Analysis) การสังเคราะห์ความรู้(Knowledge Synthesis) และการน าความรู้ไปใช้  (Knowledge 
Utilization) 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที ่2.6 แนวคิดของวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) 

ท่ีมา : วทิยาลยัส่ือ ศิลปะและเทคโนโลย ี,ม.ป.ป. 
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ขั้นตอนของวศิวกรรมความรู้จะเร่ิมจากการจบัความรู้ (Knowledge Capture) เนน้การศึกษา
กระบวนการคิดซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการส าคญัไดแ้ก่ การคดัยอ่ปัญหา (Problem Abstraction) 
การตั้งหลกัการเหตุผล (Conceptualisation) การร้อยเรียงหลกัการเพื่อหาเหตุผล (Reasoning)  และ
การเรียนรู้ (Learning) จากประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีสามารถน าไปใช้ในอนาคต โดยทัว่ไป
การจบัความรู้มกัจะผา่นกระบวนการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) เป็นการใช้วิธีวิเคราะห์ค าส าคัญ (Keyword 
Annotation) หรือวิเคราะห์ความหมายส าคัญ (Semantic Annotation) ในบันทึกการสัมภาษณ์
(Script) เพื่อสร้างบทวิเคราะห์ความรู้ (Transcript) ท่ีพร้อมน าไปสังเคราะห์ (Modelling) ต่อไปโดย
ใช้ทั้ งค  าส าคัญ หรือค าท่ีมีความหมายใกล้เคียง  ของแบบจ าลอง Common KADS: Knowledge 
Analysis and Data Structuring เช่น งาน (Task) การคิด (Inference) โครงสร้างการคิด (Inference 
Structure)  ส่ิงท่ีคิดหลกัารท่ีใช้แกปั้ญหาเฉพาะ (Domain Concept) ไดแ้ก่ ค  าส าคญัต่าง ๆ (Jargon)  
ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา (Domain Ontology) หรือรวมทั้งความรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์     
อ่ืน ๆ  เช่นขอ้ควรระวงั (Precaution หรือ Caution) 

การสังเคราะห์แบบจ าลองความรู้ (Knowledge Modelling) เป็นการสังเคราะห์ท่ีต้อง
ค านึงถึงการใชง้าน ตอ้งสนบัสนุนอ านวยความสะดวก เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร หรือการแกปั้ญหาและการท างานของกลุ่มผูป้ฏิบติั ดงันั้นอาจอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
เช่น  ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support)  สาระนุกรมความรู้พื้นฐาน (Ontology Mapping) 
ระบบการเรียนรู้งานวกิฤติ (E-Learning)  ระบบการปรับพื้นฐาน (Ontology Tutorial) 

การใช้ความ รู้  (Knowledge Utilization) การใช้ความ รู้ตามแบบจ าลองความ รู้ของ 
แบบจ าลอง Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
3 รูปแบบคือ 

ความรู้ระดบังาน (Task Knowledge) ใช้ส าหรับผูบ้ริหารในการควบคุมงานดว้ยความรู้ใน
ระดบัวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างาน รวมทั้งขีดความสามารถขององค์กรในการท างาน 
แกป้ ญหา หรือตดัสินใจ ท าการเช่ือมดยงกบัประเด็นสาระ Context ต่าง ๆ ท่ีตอ้งตดัสินใจ ตามความ
ตอ้งการขององคก์ร 

ความรู้ระดบัการคิด (Inference Knowledge ) ใช้ส าหรับการเรียนรู้ขั้นตอนทุก ๆ ขั้นตอน
ในการคิดของงานวกิฤติต่าง ๆ สนบัสนุนการเรียนรู้วธีิท างาน แกปั้ญหา และตดัสินใจ เป็นการสร้าง
ตวัส ารองท่ีสามารถท างานทดแทนกันได้ (Redundancy)หรือสนับสนุนการกระจายอ านาจใน      
การตดัสินใจ (Empowerment) 
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ความรู้ระดับความสัมพันธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain Knowledge)ให้ผู ้บริหารใช้ใน      
การน า (Conduct) กลุ่มนกัปฏิบติัช่วยกนัร้อยเรียงหลกัการต่าง ๆ ตามความสัมพนัธ์ในการหาเหตุผล
ส าหรับการแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจ 
 
2.4 สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ และสาระส าคัญ 

การจาํแนกประเภทของสิทธิประโยชน์และสวสัดิการท่ีองค์กรจดัให้บุคลากร แบ่งออกได้
เป็นหลายประเภท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะการจดั เช่น สิทธิสวสัดิการท่ีจดัตามประโยชน์ท่ีให้ หรือ
จดัให้ตามประโยชน์ท่ีบุคลากรไดรั้บสิทธิประโยชน์และสวสัดิการขณะท่ีทาํงาน  นอกเวลาทาํงาน 
นอกสถานท่ีทาํงาน ทั้งน้ีอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ (อา้งในจินตนา บุญชวน,2541) 
 1.สวสัดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ สวสัดิการท่ีเกิดข้ึนโดยมีระเบียบข้อบังคับ
กาํหนดให้นายจา้งตอ้งจดัให้ลูกจา้งตามกาํหนด โดยกฎหมายคุม้ครองแรงงานกาํหนดให้นายจา้ง  
จดัสวสัดิการขั้นตํ่าใหแ้ก่ลูกจา้ง เช่น วนัหยดุเป็นตน้ 
 2.สวสัดิการนอกเหนือจากกฎหมายกาํหนด คือ สวสัดิการท่ีจดัข้ึนสูงกวา่ท่ีกฎหมาย หรือ
ระเบียบขอ้บงัคบักาํหนด การจดัเกิดจากนายจา้ง หรือลูกจา้ง หรือทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกนัจดัเพื่อให้ลูกจา้ง
ไดมี้สภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทั้งด้านร่างการยและจิตใจ สวสัดิการประเภทน้ีสามารถจาํแนกได้
ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 สวสัดิการทางด้านเศรษฐกิจ เป็นสวสัดิการท่ีจดัข้ึนเพื่อความมัน่คงทางด้าน
เศรษฐกิจ ฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนเป็นหลกัประกนัทางดา้นการเงิน หรือท่ีสามารถตีค่าเป็นรูปตวั
เงินได้ เช่น เงินสะสม  เงินบ าเหน็จบ านาญ  การกู้ยืมเงินดอกเบ้ียต ่า รถรับส่ง เงินค่าอาหารท า      
การนอกเวลาเป็นตน้ 
  2.2 สวสัดิการดา้นสังคม เป็นสวสัดิการท่ีจดัข้ึนเพื่อประโยชน์ดา้นจิตใจ  การบ ารุง
ขวญั ความนึกคิด  การเพิ่มพูนความรู้  การศึกษาต่อ  ความสะดวกสบาย  ความสนุกสนานร่ืนเริง 
สวสัดิการดา้นสังคม 
 2.4.1ประโยชน์ของสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 

องค์กรจะประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัความสามารถของฝ่ายบริหารท่ีจะ     
จูงใจให้พนักงาน ในองค์กรทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงาน  สิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการซ่ึงเป็นวธีิท่ีจะช่วยจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 2540 (อ้างในชนิกานต์ สิทธิฟอง , 2550)กล่าวถึง      
การจดัสวสัดิการในองคก์รอยา่งเป็นระบบจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อลูกจา้งดงัน้ี 
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1.ท าใหลู้กจา้งมีรายไดม้ากข้ึน 
2.ลูกจา้งมีสุขภาพกายและใจท่ีดี ลดความตึงเครียดระหวา่งการท างาน 
3.เกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
4.ลูกจา้งมีโอกาสไดพ้กัผอ่น 
5.ช่วยใหลู้กจา้งประหยดัและอดออม 
6.มีหลกัประกนัท่ีมัน่คงในการท างาน 
นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2547) โดยสรุปความส าคญัของการจดัสิทธิ

ประโยชน์และสวสัดิการท่ีมีต่อองคก์ร และต่อบุคลากรในองคก์รดงัน้ี 
1.ประโยชน์ต่อองคก์ร 

  1.1 เป็นส่ิงท่ีสร้างความสนใจ หรือดึงดูดบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ
ใหม้าสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นบุคลากรขององคก์ร 
  1.2 ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์รท างานดว้ยความตั้งใจ มีความรู้สึกมัน่คงใน
อาชีพ 
  1.3 ช่วยใหล้ดอตัราการลาออกและการหยดุงานของบุคลากร 
  1.4 ช่วยเพิ่มผลผลิตขององคก์ร 
  1.5 ช่วยประชาสัมพนัธ์ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร ชุมชน และสังคม 
ซ่ึงแสดงวา่องคก์รไม่ทอดทิ้งหรือปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งเหมาะสม 
  1.6 ช่วยลดอิทธิพลขององคก์รลูกจา้งและการแทรกแซงของรัฐ 
  1.7 ช่วยลดปัญหา และลดจ านวนการร้องทุกขข์องบุคลากรได ้
  1.8 ช่วยใหบุ้คลากรมีความเช่ือถือ และจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
 2.ประโยชน์ต่อบุคลากร 
  2.1 ช่วยใหบุ้คลากรมีสภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
  2.2 ช่วยใหบุ้คลากรมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีข้ึน 
  2.3 ช่วยใหบุ้คลากรมีมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
  2.4 ช่วยใหบุ้คลากรมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์รจดัข้ึนและส่งผลใหเ้กิดความ
สามคัคีในองคก์ร 
  2.5 ช่วยให้บุคลากรลดอุบติัเหตุในระหว่างปฏิบติังาน ลดจ านวนบุคลากรลาออก
จากงาน หรือลดการขาดงานของบุคลกรลงได ้
 สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลของขา้ราชการ (อา้งในส านกังาน ก.พ., 2543) ซ่ึงสามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
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 1.สิทธิการลาของขา้ราชการตามระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ ซ่ึงไดแ้บ่งการลาออก
เป็น 9 ประเภท คือ ลาป่วย  ลาคลอดบุตร  การลากิจส่วนตวั  การลาพกัผอ่น การลาอุปสมบท การลา
ไปประกอบพิธีฮจัย ์ กาลาเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับการเตรียมพล  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม 
ดูงาน การวจิยั  การลาไปปฏิบติังานในองคก์รระหวา่งประเทศ และการลาติดตามคู่สมรส 
 2.เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
 3.เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 
 4.เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 
 5.เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
 6.ค่าเช่าบา้น 
 7.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
 8.เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 9.บ าเหน็จบ านาญ 

2.4.2สาระส าคัญของกฎ ระเบียบ สิทธิและสวสัดิการทีเ่กี่ยวข้อง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

 มีการปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการลาของราชการใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบัติราชการ โดยยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2539 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2542 โดยก าหนดให้มี ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2555 จ านวน 43 ขอ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัการ
ปฏิบตัราชการในปัจจุบนั ซ่ึงระเบียบน้ีมีการปรับปรุงให้บงัคบัใช้แก่ราชการรวม 4 ประเภท ไดแ้ก่
ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ขา้ราชการ
การเมืองตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการการเมือง และขา้ราชการต ารวจตามกฎหมายวา่ดว้ย
ต ารวจแห่งชาติ  อีกทั้งมีการยกเลิกการใช้บงัคบัระเบียบน้ีแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 35 ซ่ึงบญัญติัให้
การลาหยุดของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ในกรณี 
ก.ค.ศ. ยงัมิได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลาท่ีใช้กับข้าราชการพลเรือนมาบังคบัใช ้       
โดยอนุโลม 
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ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537  
มีการกาํหนดถึงการลาหยดุราชการของลูกจา้งประจาํ ในขอ้ 9 หมวด 1 คือใหน้าํระเบียบวา่

ดว้ยการลาของขา้ราชการมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

 เน่ืองพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีการกาํหนดให้จดัระบบขา้ราชการครู
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม่ และระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ.2523 ท่ีบงัคบัใช้อยู่มี
หลกัการไม่สอดคลอ้งกบั จึงตอ้งประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีข้ึน สาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งคือใน
มาตรา 35 กาํหนดวนัเวลาทาํงาน วนัหยุดราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจาํปี และการลา
หยุดราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ฯไปตามท่ี ก.ค.ศ.กาํหนด ในกรณีท่ี 
ก.ค.ศ.ยงัมิได้กาํหนดให้นําหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวท่ีใช้กบัขา้ราชการพลเรือนมาบงัคบั      
ใชโ้ดยอนุโลม 
 ระเบียบการคลงัว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526  

มีการกาํหนดในเร่ืองสิทธิการลา ซ่ึงมีผลต่อการจ่ายค่าจา้งของลูกจา้งชัว่คราวใน ขอ้ท่ี 20  
วรรคท่ี 2 กรณีเร่ิมเขา้ปฏิบติังานในปีแรกลูกจา้งชัว่คราวมีสิทธิลาป่วย โดยไดรั้บค่าจา้งอตัราปกติ   
ปีหน่ึงไม่เกิน 8  วนัทาํการ เวน้แต่ในกรณีท่ีระยะเวลาปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบ 6 เดือน ไม่อยูใ่น
ข่ายได้รับสิทธิดงักล่าว และในปีถดัไปลูกจา้งชั่วคราวซ่ึงจา้งไวป้ฏิบติังานต่อเน่ืองมีสิทธิลาป่วย    
โดยไดรั้บค่าจา้ง อตัราปกติระหวา่งลาปีหน่ึงไม่เกิน 15 วนัทาํการ และในขอ้ 21 วรรค 2 กาํหนดให้
ลูกจา้งชั่วคราวรายเดือนท่ีจา้งไวต่้อเน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบุตรปีหน่ึงไม่เกิน 90 วนั    
โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างการลาจากส่วนราชการไม่ เกิน  45 วัน   เว ้นแต่กรณี ท่ี เร่ิม                  
เขา้ปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่อยูใ่นข่ายไดรั้บสิทธิดงักล่าว 

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลือ่นข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550  
มีการก าหนด ไวใ้นขอ้ 6 (7) และ (8) วา่ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลาเกินหรือมาท างานสาย

เกินจ านวนคร้ังท่ีหัวหน้าส่วนราชการก าหนด และในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบติัราชการ       
หกเดิอน โดยมีวนัลาไม่เกิน 23 วนั (ส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วยให้นบัเฉพาะวนัท าการ)     
แต่ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปน้ี 

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วนั 
ลาป่วยซ่ึงจ าเป็ฯตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียวหรือหลายครว รวมกนัไม่เกิน   

60 วนัท าการ 
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ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี หรือในขณะเดินทางไป 
หรือกลบัจากการปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี 

ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ลาวลัย์   สุขยิ่ง (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจัดการความรู้ในองค์กร กรณีศึกษา
หน่วยงานธุรกิจ CDMA บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) พบว่าการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของ กสท. มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวการด าเนินการจดัการความรู้ตามแนวทาง Xerox 
Coporation แห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการคือ  การสร้างและแสวงหาความรู้       
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  และการเข้าถึงความรู้ 
นอกจากนั้นยงัพบวา่การให้การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารนโยบายท่ีชดัเจนดา้น KM  ขององคก์รเป็น
ปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ในองค์กร และอุปสรรคส าคญัท่ีคณะท างานให้
ความส าคญัคือการสร้างความตระหนกัให้ผูบ้ริหารและพนกังานเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์
ของการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อการพฒันาตน พฒันางานและพฒันาองค์กร โดยองค์กรจะตอ้งมี         
การสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ และส่ือสารใหพ้นกังานไดรั้บรู้และเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั 

จากการศึกษางานวิจยัของ ลาวลัย ์  สุขยิ่ง (2550) ผูศึ้กษาพบวา่ปัจจยัส าคญัในการจดัการ
ความรู้คือการท่ีผูบ้ริหารฯ มีนโยบายท่ีจะจดัการความรู้ในองค์กรอย่างชัดเจน มีการสร้างความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ มีการจดัเตรียมโครงสร้างดา้นเทคโนโลยีท่ีดี และ
สนบัสนุนงบประมาณอยา่งพอเหมาะเพื่อด าเนินการในส่วนต่าง ๆ จึงจะส่งผลใหก้ารจดัการความรู้
ในองค์กรขบัเคล่ือนไปได้  และปัญหาท่ีส าคญัท่ีท าให้การด าเนินการด้านการจดัการความรู้ไม่
ประสบผลส าเร็จคือ วฒันธรรมขององค์กรท่ีไม่อยากรับ หรือเปล่ียนแปลง และขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ในเร่ืองการจัดการความรู้ ส่ิงน้ีจะท าให้องค์กรเสียเวลา และงบประมาณ ในการลอง            
ผดิลองถูก ในการจดัการความรู้ 
 อังคณา  กันธิยะ (2553) ได้ศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการระหว่าง
ขา้ราชการกบัพนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ขา้ราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ
ไดเ้ปรียบกวา่พนกังานของมหาวิทยาลยัในทุกดา้น และปัญหา อุปสรรคของการบริหารงานบุคคล
ในระบบใหม่ พบว่าดา้นการวางแผนอตัราก าลงั ไดแ้ก่ การจดัสรรอตัราก าลงัของมหาวิทยาลยัไม่
เพียงพอกบัภาระงานในความรับผดิชอบของแต่ละส่วนงาน ดา้นการสรรหาและการคดัเลือก ไดแ้ก่ 
การก าหนดคคุณวุฒิการศึกษาของต าแหน่งอาจารย ์เป็นวุฒิปริญญาเอก เห็นวา่สูงเกินไป ท าให้ตอ้ง
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มีการขอยกเวน้คุณสมบัติ ท าให้เกิดความล่าช้าในการสรรหา ด้านการก าหนดเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนไดแ้ก่การมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ท าให้ตอ้งค านึงถึงการบริหารงบประมาณ และ
อตัราก าลงัประกอบไปดว้ย ดา้นการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ การมีขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณของส่วน
งาน เน่ืองจากไม่อาจด าเนินการพฒันาบุคลากรไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดา้นการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ในทางปฏิบัติยงัคิดท่ีระบบการแสดงภาระงาน และผลการปฏิบัติงานท่ี        
ไม่สามารถเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การประเมินอย่างเคร่งครัด และดา้น
การจดัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ ไดแ้ก่ การมีขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณของมหาวิทยาลยัท่ีจะ
น ามาใชใ้นการจดัสวสัดิการ 
 วลยัพร  สิงห์ค าฟู (2556) ท าการศึกษาการจดัการความรู้หน่วยวิจยั งานบริหารงานวจิยัและ
วิเทศสัมพนัธ์ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิศวกรรม
ความรู้ โดยกระบวนการ Common Knowledge Analysis and Data Structuring  (Common KAD) 
มาจบัความรู้ โดยมีขั้นตอน การจบัความรู้ (Knowledge Capture)  การวเิคราะห์ความรู้ (Knowledge 
Analysis) การสังเคราะห์ความรู้(Knowledge Synthesis) และการน าความรู้ไปใช้ (Knowledge 
Utilization) และใช้ทฤษฎีองคก์รฐานสารสนเทศ  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรขาดความรู้เก่ียวกบั
การเขียนโครงการวิจยั แหล่งทุนวิจยั ขั้นตอนการขอทุนวิจยั การจดัท ารายงานการวิจยั การเขียน
บทความงานวจิยั ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั และยทุธศาสตร์และนโยบายการวจิยั
ของชาติ/ภาคเหนือ จึงส่งผลให้วิทยาลยัฯ มีจ านวนโครงการวิจยัน้อยลงและบทความวิชาการส่วน
ใหญ่ยงัไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลระดบัชาติและนานาชาติท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ 
ส่งผลให้การประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นวจิยัมีคะแนนนอ้ยและมีผลการประเมินระดบัพอใช ้และ
องค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับหน่วยงานวิจยัได้แก่ ความรู้ในขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ แนวทาง
ปฏิบติัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และวิทยาลยัฯ การวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุตวัช้ีวดัต่าง ๆ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา ฐานข้อมูลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษี และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัเงินทุนวิจยัท่ีส่วนราชการได้รับจากหน่วยงาน
ของรัฐ การจดัท าสัญญาและหลักเกณฑ์เง่ือนไขของแหล่งทุนต่าง ๆ จรรยาบรรณนักวิจยัการ
ประกนั คุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่และค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี 

อรวรรณ  เสาร์ค าน้อย (2556) ไดท้  าการศึกษาการพฒันากระบวนการดา้นการลงทะเบียน 
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา 
และวิเคราะห์ถึงปัญหาดา้นการลงทะเบียนกระบวนวิชา พร้อมทั้งพฒันากระบวนการ   ด้านการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีการวิศวกรรมความรู้ ในการตรวจสอบความรู้ การจับความรู้          
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การวิเคราะห์ความรู้ การสังเคราะห์ความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ ตามกรอบระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นอกจากน้ียงัไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและแบบทดสอบ
เพื่อตรวจสอบความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการลงทะเบียนกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี และจาก
การศึกษา พบวา่ สาเหตุเกิดจากการจดัท าแผนการศึกษาท่ีไม่ชดัเจน เน่ืองจาก ขอ้จ ากดัของวิทยาลยั
ส่ือ ฯ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน รวมถึง  บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ียงัไม่มีประสบการณ์เท่าท่ีควร รวมถึงขาดผูเ้ช่ียวชาญด้านการวางแผนการด าเนินงาน          
มีผลกระทบให้นกัศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนกระบวนวชิาตามก าหนดของมหาวทิยาลยัได ้ทั้งการ
ลงทะเบียนแบบล่วงหน้าในระบบ Internet และในช่วงการเพิ่ม หรือเปล่ียนตอนกระบวนวิชาได้     
จึงพฒันากระบวนการดว้ยวธีิการวางแผน และด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนใหส้อดคลอ้งและเป็นไป
ตามรูปแบบ ระเบียบ และข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลจากการพัฒนากระบวนการ
ดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้น พบว่า วิธีการดงักล่าวมีผลท าให้จ  านวนนักศึกษาท่ีขอเพิ่ม หรือ
เปล่ียนตอนกระบวนวิชาหลงัก าหนด และขอเพิ่ม หรือเปล่ียนตอนกระบวนวิชาหลงัก าหนดเป็น
กรณีพิเศษ ลดลงร้อยละ 60 เม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีด าเนินการฯ ในปีการศึกษา      
2552 - 2554 กับจ านวนนักศึกษาท่ีด าเนินการฯ ในปีการศึกษา 2555 - 2556 และบุคลากรทาง   
การศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบ ขอ้บงัคบัมากข้ึน รวมถึงช่วยให้สาขาวิชาจดัการเรียน  
การสอนท่ีเป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ลดภาระงานของบุคลากรสายสนบัสนุน
ทางการศึกษา 

การศึกษาของ วลยัพร  สิงห์ค าฟู (2556)และอรวรรณ  เสาร์ค าน้อย (2556) ไดท้าํการศึกษา
การจดัการความรู้ในหน่วยงาน โดยใชเ้คร่ืองมือ Common KAD เป็นเคร่ืองมือหลกัในการวิเคราะห์ 
และจบัความรู้และสามารถนาํผลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสามารถนาํมาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อลด
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้ ในส่วนของ วลัยพร สิงห์ค าฟู  มีการนําความรู้มาใช้และ
เผยแพร่ผา่นระบบการจดัการความรู้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละมีความชดัเจน 
ดงันั้นผูศึ้กษาเห็นวา่การจดัการความรู้ ท่ีมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพคือการนาํใชเ้ทคโนโลยี
มาใชใ้นการจดัการความรู้ 
 ในส่วนของ ชัญญา  ฟักสวสัด์ิ (2557) ได้ศึกษาโครงสร้างระบบการจัดการความรู้ 
กระบวนการท างานของบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ตามมาตรฐาน ISO29100 (VSE) โดยมี 
Common KADS เป็นเคร่ืองมือหลักในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าผูศึ้กษาสามารถออกแบบ
รายละเอียดความตอ้งการของระบบจากผูใ้ชง้านและสร้างเป็นตวัแบบจ าลองพร้อมรายละเอียดการ
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เก็บขอ้มูลซ่ึงสามารถช่วยให้บุคลากรภายในบริษทัซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ท างานตามกระบวนการ
มาตรฐาน ISO29100 (VSE) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
 ผูศึ้กษาเห็นวา่การจดัการความรู้โดยใชเ้คร่ืองมือ CommonKADS สามารถน ามาประยุกตใ์ช้
ในการจดัการความรู้ในองค์กรขนาดเล็ก  และสามารถท าให้เห็นภาพกระบวนการท างานตาม
มาตรฐาน ISO29100 (VSE) ไดอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงง่ายต่อความเขา้ใจส าหรับบุคลากรในองคก์ร  
 
2.6 กรอบแนวคิดการศึกษา 

IS Topic 

การสร้างตน้แบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์และสวสัดิการของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่  

Organization 
งานบุคลากร  

Stakeholders 

ขา้ราชการครู ลูกจา้งประจาํ พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว  

Manager 

หวัหนา้งานบุคลากร  
Knowledge Worker 

เจา้หนา้ท่ีงานบุคลากร  
Input 

Problems Data/Information Knowledge  

-ความหลากหลายของประเภทบุคลากร
ในองคก์ร 
-ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบติังานตามความเคยชิน และยงัมีการ
ยดึติดกบั กฎ ระเบียบ เดิมๆ  
-ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษามีความเขา้ใจท่ีไม่ชดัเจนในสิทธิ
ดา้นการลา 
-ความล่าชา้ในการด าเนินการดา้นการลา
ติดขดั ส่งให้เกิดภาระเพ่ิมเติมในงาน
บุคลากร 

- ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย 
การลาของราชการ พ.ศ.2555 
- ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
ลูกจา้งประจาํของส่วนราชการพ.ศ. 2537   
- ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งของ
ส่วนราชการ  พ.ศ. 2526   
- พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
- กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.2550 

ความรู้เก่ียวกบัสิทธิ และ 
ขั้นตอนในการปฏิบติัในการใช้
สิทธิการลา 

Solution/Process/Tools  
วิธีการวิศวกรรมความรู้ 

Output  (Knowledge Management)  
ขั้นตอน กระบวนการและรูปแบบสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลา 

Producttivity/Outcome ผลลพัธ ์  
ตน้แบบส่ือการเรียนรู้สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลา ของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่
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บทที ่3 

 

วธิีการศึกษา 
 
 

 การศึกษาเร่ืองการสร้างต้นแบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการของวิทยาลัย    
นาฏศิลปเชียงใหม่โดยมีวตัถุประสงคไ์ดแ้ก่เพื่อศึกษากฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการดา้นการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
และเพื่อสังเคราะห์ความรู้ เฉพาะเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลาของวิทยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่ โดยสร้างส่ือการเรียนรู้อย่างง่าย ดว้ยกระบวนการวิศวกรรมความรู้  ผูศึ้กษาได้
ก าหนดขอบเขตของการศึกษาและด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาเร่ืองการสร้างต้นแบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์และสวสัดิการของวิทยาลัย    
นาฏศิลปเชียงใหม่ ผูศึ้กษาจะท าการศึกษาในส่วนของสิทธิประโยชน์ดา้นการลา ของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น  โดยมีระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นสิทธิการลาคือระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2555 นอกจากน้ียงัมีระเบียบท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับ     
การลาโดยตรงแต่มีผลต่อเน่ืองกบัการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ 
 -ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการพ.ศ.  2537   

-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  เร่ือง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนกังานราชการ  (ฉบบัท่ี  7) พ.ศ.  2552 
 -ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ  พ.ศ. 2526   
 - พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
 - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
พ.ศ.2550 
 
 
 



 
 

36 

 

3.1.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ข้อมูลทุติยภูมิ    ผู ้ศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ และสวสัดิการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านสิทธิการลา  ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังน้ี หมวด 1 บททัว่ไป หมวด 2 ประเภทการลาซ่ึงประกอบไปด้วยการลา
ทั้งหมด 11 ประเภท   หมวด 3 การลาของขา้ราชการการเมือง และแบบฟอร์มการลา   
 ขอ้มูลปฐมภูมิ   ผูท้  าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นสิทธิการลาจาก เพื่อจบัความรู้ ขั้นตอน
การด าเนินงาน  ปัญหา และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ความเส่ียงและขอ้ควรระวงั 

3.1.2 ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดผู้ศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยแบ่งเป็นกลุ่มขา้ราชการจ านวน 79 คน และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาจ านวน   
18 คน รวมทั้งส้ิน 97 คน 

ในส่วนของการเก็บความรู้ (Tacit Knowledge) ผู ้ศึกษาท าการสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญ           
ซ่ึงไดแ้ก่หัวหนา้งานบุคลากร ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีควบคุมและดูแลในส่วนของสิทธิการลาของบุคลากร
วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ โดยเป็นผูมี้ประสบการณ์ในปฏิบติังานในองคก์รไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี และ
ปฏิบติังานในดา้นงานบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 3.1.3 การก าหนดความส าคัญของความรู้ 
 ผูศึ้กษาได้ท าการก าหนดเกณฑ์การประเมินความส าคญัของความรู้ เพื่อใช้ในการการ
วิเคราะห์การแตกขบวนการทางธุรกิจ (Organization Models - 3) โดยพิจารณาจากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีตอ้งการท่ีจะทราบถึงกฎ ระเบียบท่ีใชใ้นการปฎิบติังานจากการตอบแบบสอบถาม
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีดงัน้ี 
 ระดบัท่ี 3 มีความส าคญัในระดบัมาก  
 ระดบัท่ี 2 มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
 ระดบัท่ี 1 มีความส าคญัในระดบันอ้ย 
 

3.2 วธีิการศึกษา 
 ในการศึกษาเร่ืองส่ือการเรียนรู้สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการด้านการลา ของวิทยาลัย         
นาฏศิลปเชียงใหม่ ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาด าเนินการดงัน้ี 

3.2.1 การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) 
ผูศึ้กษาท าการสอบถามแบบไม่เป็นทางการเพื่อขอขอ้มูลจากขา้ราชการครูและบุคลากร    

ถึงความตอ้งการในการจดัการความรู้และน าผลมาวิเคราะห์  เรียงล าดบั ถึงความจ าเป็นก่อนหลงั
และท าการวเิคราะห์สภาพปัญหาขององคก์ร ตามขั้นตอนกระบวนการทางวศิวกรรมความรู้ดงัน้ี 
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การวเิคราะห์ปัญหาและโอกาส (Organization Models - 1) 
การวิเคราะห์โครงสร้างองคก์รและกระบวนการทางธุรกิจ (Organization Models - 2) 
การวเิคราะห์การแตกขบวนการทางธุรกิจ (Organization Models - 3) 
การวเิคราะห์องคค์วามรู้ Knowledge Asset  (Organization Models - 4) 
การตรวจสอบความเป็นไปไดต่้อการตดัสินใจ (Organization Models-5) 
การวเิคราะห์ความรู้ในงานบุคลากร (Task Model) TM-1 
การวเิคราะห์ความรู้ในงานบุคลากร (Task Model) TM – 2 
การวเิคราะห์บุคลากร AM (Agent Model) 
3.2.2 การจับความรู้ (Knowledge Capture) 
ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการลาเพื่อวเิคราะห์ ความรู้

ท่ีเป็น (Explicit Knowledge) และมีความจ าเป็น ต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่  
-ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของราชการ พ.ศ.2555 

 -ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการพ.ศ.  2537   
 -ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ  พ.ศ. 2526   
 - พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
 - กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
พ.ศ.2550 

ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อจบัความรู้ กฎ ระเบียบในดา้นสิทธิการลาในส่วนท่ีเป็น
ความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) โดยก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

-ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน 
-วธีิการควบคุมและแกไ้ขปัญหา 
-ความเส่ียงและขอ้ควรระวงั 
3.2.3 การวเิคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis)  

 น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาถอดบทสัมภาษณ์ เพื่อวเิคราะห์ จบัประเด็นส าคญั    

หาความความเช่ือมโยง ระหว่างความรู้ท่ีได้ศึกษาจากกฎระเบียบท่ีได้ท าการศึกษากฎระเบียบและ

ความรู้ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
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3.2.4 การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) 

น าข้อมูล ท่ีได้จากการวิเคราะห์  มาสังเคราะห์และสร้างเป็นผังต้นแบบการเรียนรู้ 
(Knowledge Models) และสร้างผงัการติดต่อเช่ือมโยง (Communication Models) จากนั้ นจึงน า      
ผงัความรู้ และผงัการติดต่อเช่ือมโยงไปตรวจสอบความถูกตอ้งกบัผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง และปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.2.5 การสรุปผล 
 ผูศึ้กษาท าการสรุปผลการศึกษา ขอ้คน้พบและอภิปรายผลของการศึกษาท่ีได้จากการสร้าง

ตน้แบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์และสวสัดิการของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ โดยน าขอ้มูลมาเขียน

บรรยายเชิงพรรณาต่อไป 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 
 

 การศึกษาเร่ืองการสร้างต้นแบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการของ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่โดยมีวตัถุประสงค์ คือเพื่อศึกษากฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลาของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของวทิยาลยันาฏ
ศิลปเชียงใหม่ และเพื่อสังเคราะห์ความรู้ เฉพาะเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้น    
การลาของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ โดยสร้างส่ือการเรียนรู้อยา่งง่าย ดว้ยกระบวนการวิศวกรรม
ความรู้ โดยผูศึ้กษาไดท้  าตามขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 การตรวจสอบสภาพเพื่อยนืยนัสภาพปัญหาขององคก์ร และการวเิคราะห์ความรู้ 
4.2 ศึกษา กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวสัดิการด้านการลา และ

วเิคราะห์เพื่อน าเอาความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้าน 
4.3 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อดึงความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) มาวเิคราะห์ 
4.4 น าความรู้ทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นตน้แบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์ 

และสวสัดิการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบผงัความรู้ (Knowledge  map)  
โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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4.1 การตรวจสอบสภาพเพือ่ยนืยนัสภาพปัญหาขององค์กร และการวเิคราะห์ความรู้ 
โดยผูศึ้กษาได้เลือกใช้วิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) โดยเลือกใช้

เคร่ืองมือ CommonKADS เป็นชุดเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อยนืยนัสภาพปัญหาขององคก์รและ
วเิคราะห์ความรู้ โดยการสอบถามในส่วนของปัญหาและโอกาสจากรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ดงั
แสดงในผลการวเิคราะห์แบบจ าลององคก์ร ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1 การวเิคราะห์ปัญหาและโอกาส (Organization Models - 1) – OM1 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ปัญหา และโอกาส (Problems and Opportunities) 

ปัญหาและโอกาส 
(Problems and 
Opportunities) 

ปัญหา (Problems) 
 มีความสับสน และขาดความชดัเจน ต่อการใชก้ฎหมายและระเบียบใน
การปฏิบติังาน 
 บุคลากรมีความหลากหลายประเภท 
 การตีความขอ้กฎหมาย และระเบียบไม่ตรงกนั 
 เกิดความผิดพลาดในการท าเอกสารในดา้นสิทธิการลา 
โอกาส (Opportunities) 
 เป็นสถานศึกษาในกระทรวงวฒันธรรม  
 การบริหารจดัการไม่ตอ้งข้ึนตรงกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท าให้สายงาน
การบงัคบับญัชาสั้นกวา่โรงเรียนท่ีสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 มีการจดัการศึกษาในระดบัพ้ืนฐาน และอุดมศึกษา 
พนัธกจิ  (Missions) 
 1.จดัการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิต/ผูส้ าเร็จการศึกษา ท่ีมีองคร์วมดา้น 
นาฏดุริยางคศิลป์และศิลปวฒันธรรมลา้นนา ท่ีมีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน 
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 2.สร้างสรรคง์านวจิยั งานสร้างสรรคด์า้นนาฏดุริยางคศิ์ลป์  
และศิลปวฒันธรรมลา้นนา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน และ 
ประเทศชาติ 
 3.ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ และศิลปวฒันธรรม
ลา้นนา แก่ชุมชน สงัคม  
 4.อนุรักษ ์พฒันา สืบสาน เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมให้กบัชุมชน สังคม
และสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน 
 5.บริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาลโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 4.1 การวเิคราะห์ปัญหาและโอกาส Organization Models - 1 (ต่อ) 
แบบจ าลององค์กร  

(Organization Model) 
ปัญหา และโอกาส (Problems and Opportunities) 

สาระ 
(Organization Context) 

กลยุทธ์ในพนัธกจิข้อที ่5 
 จดัระบบการบริหารบุคคลท่ีเป็นระบบ 

 พฒันาศกัยภาพครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
 พฒันากฎ ระเบียบใหมี้ผลบงัคบัใช ้

ทางออก 
(Solutions) 

 

 สร้างความเขา้ใจ  และช้ีแจงเก่ียวกับ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบให้มี
ความชดัเจน  

 จดัท าผงัโครงสร้างการด าเนินงานและขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้ ขณะท างาน 

 
จากตารางท่ี 4.1 การวเิคราะห์ปัญหาและโอกาส (Organization Models - 1) - OM1  

ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์ในส่วนของปัญหาและโอกาส ซ่ึงสามารถสรุปได้วา่ปัญหาและโอกาส
ของวิทยาลยัฯ คือในองคก์รมีความสับสน และขาดความชดัเจน ต่อการใชก้ฎหมายและระเบียบใน
การปฏิบติังาน บุคลากรมีความหลากหลายประเภท  และการตีความขอ้กฎหมาย และระเบียบไม่
ตรงกัน นอกจากน้ียงัส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการท าเอกสารในด้านสิทธิการลา ส าหรับ
โอกาสของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่คือ เป็นสถานศึกษาในกระทรวงวฒันธรรม  มีการบริหาร
จดัการไม่ตอ้งข้ึนตรงกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าให้สายงานการบงัคบับญัชาสั้นกวา่โรงเรียนท่ีสังกดั
เขตพื้นท่ีการศึกษา และมีการจดัการศึกษาในระดบัพื้นฐาน และอุดมศึกษา ในส่วนของสาระส าคญั
ขององค์กร ผูศึ้กษาได้น ากลยุทธ์จากพนัธกิจขอ้ท่ี 5 คือการบริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาลโดยใช้
หลกัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ จดัระบบการบริหารบุคคลท่ีเป็นระบบ   พฒันาศกัยภาพครู อาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา พฒันากฎ ระเบียบใหมี้ผลบงัคบัใช้ ในส่วนของทางออกของปัญหาคือ สร้าง
ความเข้าใจ และช้ีแจงเก่ียวกับ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบให้มีความชัดเจน และการจดัท าผงั
โครงสร้างการด าเนินงานและขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้ ขณะท างาน 
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ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์โครงสร้างองคก์รและกระบวนการทางธุรกิจ Organization Models - 2– OM2 
แบบจ าลององค์กร  

(Organization Model) 
ปัญหา และโอกาส (Problems and Opportunities) 

 
โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

 
โครงสร้างการบริหารวทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบุคลากร 

รองฯ ฝ่ายบริหาร 

งานรักษาความปลอดภยั 
งานธุรการและสารบรรณ 

งานการเงินและ
งบประมาณ 

งานพสัดุ 

งานยานพาหนะ 

งานอาคารสถานท่ี 

งานประชาสัมพนัธ์ 

 

ผูอ้  านวยการ 

รองฯ ฝ่ายศิลปะ 
วฒันธรรม 

 

รองฯ ฝ่ายบริหาร รองฯ ฝ่าย
วชิาการ 

รองฯ ฝ่ายกิจการ 
นกัเรียน 

 

รองฯ ฝ่ายส านกังาน 
อ านวยการ 

 



 
 

43 
 

ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์โครงสร้างองคก์รและกระบวนการทางธุรกิจ Organization Models - 2 (ต่อ) 
กระบวนการทางธุรกจิ 

(Process) 
 

งานบุคลากร 
(P-1) ดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ 
(P-2)  ควบคุม ดูแล การใชก้ฎ ระเบียบในการปฏิบติัตนของขา้ราชการครู 
และบุคลากร 
(P-3) ประสานและด าเนินการจดัท าทะเบียนประวติั 
(P-4) จดัท าแผนการสรรหาบุคลากร และพฒันาบุคลากร 

ผู้ท างาน 
(People) 

(M-1) รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  
(M-2) หวัหนา้งานบุคลากร 
(M-3) เจา้หนา้ท่ีงานบุคลากร 
(M-4) งานธุรการและสารบรรณ 

ทรัพยากร 
(Resources) 

1.วสัดุส านกังาน  ครุภณัฑ ์เช่น โตะ๊, เกา้อ้ี,  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
2.โปรแกรม  Windows SP, Vita , Seven, โปรแกรม  Microsoft  Office 2003, 
2007, 2010 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

ดา้นการดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ 
(K-1) สิทธิในการลา และขั้นตอนในการด าเนินการในการลา  

-ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลา พ.ศ.2555 
(K-2) สิทธิในการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการและขั้นตอนการ
ด าเนินการในการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550 

-ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ  
(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ.2554 

(K-3) สิทธิในการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
-พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
-หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าดว้ยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบั

การรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
-ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองอตัราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใชส้ าหรับ

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวนัท่ี 24 พ.ย.
2549 
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ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์โครงสร้างองคก์รและกระบวนการทางธุรกิจ Organization Models - 2 (ต่อ) 

แบบจ าลององค์กร  

(Organization Model) 

ปัญหา และโอกาส (Problems and Opportunities) 

วฒันธรรม และ 
การบังคบับัญชา 

(Culture & Power) 
 

-บุคลากรยงัไม่สามารถแนะน า และแสดงความคิดเห็นในการ 
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

-ขั้นตอนการท างานยงัไม่ชดัเจน 
-ไม่มีการถ่ายโอน หรือสอนงาน 
-ขาดความรอบคอบ ท างานผดิพลาดซ ้ า ๆ  
-ขาดความกระตือรือร้น ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
-บุคลากรไม่ชอบท างานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเอกสาร 

 
จากตารางท่ี 4.2 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Organization 

Models - 2) - OM2 พบวา่ โครงสร้างการท างานของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ มีผูอ้  านวยการ และ
รองผู ้อ  านวยการทั้ ง 5 ฝ่ายได้แก่ รองผู ้อ  านวยการฝ่ายบริหาร  รองผู ้อ  านวยการฝ่ายวิชาการ           
รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน  รองผูอ้  านวยการฝ่ายศิลปะวฒันธรรม และรองผูอ้  านวยการฝ่าย
อ านวยการ ในส่วนฝ่ายบริหารมีรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารเป็นผูบ้งัคบับญัชา และมีส่วนงานยอ่ย
คือ งานธุรการและสารบรรณ  งานบุคลากร งานพัสดุ  งานยานพาหนะ งานอาคารสถานท่ี           
งานการเงินและงบประมาณ  งานรักษาความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ์   ในส่วนของ
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการศึกษาในกระบวนการติดตามและช้ีแจงเก่ียวกับสิทธิประโยชน์          
(P-1) ซ่ึงเป็นภาระงานของฝ่ายบุคลากร โดยศึกษาเฉพาะความรู้ท่ี (K-1) เร่ืองสิทธิในการลา และ
ขั้นตอนในการด าเนินการในการลา  ทั้งน้ีมีผูเ้ก่ียวข้องได้แก่ (M-1) รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร   
(M-2) หวัหนา้งานบุคลากร  (M-3) เจา้หนา้ท่ีงานบุคลากร  (M-4) งานธุรการและสารบรรณ   
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ตารางท่ี 4.3 การวเิคราะห์การแตกขบวนการทางธุรกิจ (Organization Models - 3) – OM3 
แบบจ าลององค์กร 

(Organization Model) 
การแตกขบวนการทางธุรกจิ (Process Breakdown) 

รหสั งาน ท าโดย ท่ีไหน องคค์วามรู้ 
ตอ้งใช้
ความรู้ 

ส าคญั 

P-1 ดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน ์
P

P-1/1 
ดูแลช้ีแจงในเร่ือง
สิท ธิประโยชน์ 
แ ล ะส วัส ดิ ก าร
ของขา้ราชการครู
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา 

งาน 
บุคลากร 

ห้อง
บุคลากร 

 (K-1) สิทธิในการลา และขั้นตอนในการ
ด าเนินการในการลา  
-ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการลา 
พ.ศ.2555 
(K-2) สิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ท างไป ราชการและขั้ น ต อน การ
ด าเนินการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปราชการ 
-ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่ าใช้ จ่ ายเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี  2)
พ.ศ.2554 
 (K-3) สิ ท ธิ ใน ก าร เบิ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ค่ า
รักษาพยาบาล 
-พ ระร าช ก ฤษ ฎี ก า เงิน ส วัส ดิ ก ารค่ า
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
-หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยวิธีการ
เบิ ก จ่ าย เ งิน ส วัส ดิ ก าร เก่ี ย ว กั บ ก าร
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
-ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองอัตรา
ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการ ลงวนัท่ี 24 พ.ย.2549 

ใช ้ 3 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
ตารางท่ี 4.3 การวเิคราะห์การแตกขบวนการทางธุรกิจ (Organization Models -3) - OM3  

ในส่วนของงาน P-1 ดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ ตอ้งใช้ความรู้ในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการลา ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ท่ี 1 (K-1) สิทธิใน
การลา และขั้นตอนในการด าเนินการในการลา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา     
พ.ศ.2555 
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ตารางท่ี 4.4 การวเิคราะห์องคค์วามรู้ Knowledge Asset  (Organization Models - 4) - OM4 
Organization Models-4 องคค์วามรู้  (Knowledge Asset) 

องคค์วามรู้ 
ใครเป็น
เจา้ของ 

ใชใ้น
งาน 

อยูใ่นรูปเล่มท่ี
เหมาะสม? 

อยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม? 

ใชไ้ดใ้นเวลา
ท่ีตอ้งการ ? 

คุณภาพดี
หรือไม่? 

(K-1) สิ ท ธิ ใน ก าร ล า  แ ล ะ
ขั้นตอนในการด าเนินการใน
การลา 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยการลา พ.ศ.2555 

งาน
บุคลากร 

(P-1)  Y N N N 

 (K-2) สิ ท ธิ ใน การ เบิ ก จ่ าย
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไป
ร าช ก าร แ ล ะขั้ น ต อน ก าร
ด า เนิ น การ ใน การ เบิ ก จ่ าย
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ วยก าร เบิ ก จ่ ายค่ าใช้ จ่ าย
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ วยก าร เบิ ก จ่ ายค่ าใช้ จ่ าย
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2554 

งาน
บุคลากร 

 

(P-1) Y N N N 

(K-3) สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย
ค่ารักษาพยาบาล 
-พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า เ งิ น
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
พ.ศ.2553 
-หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงั
ว่ าด้ ว ย วิ ธี ก าร เบิ ก จ่ าย เงิน
ส วั ส ดิ ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
-ประกาศกระทรวงการคลัง 
เ ร่ื อ ง อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร
สาธารณสุขเพื่อใช้ส าหรับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ 
ลงวนัท่ี 24 พ.ย.2549 

งาน
บุคลากร 

(P-1) Y N N N 

ค าอธิบายสญัลกัษณ์ :  Y = ใช่       (Yes : Y) 
                                   N = ไม่ใช่  (NO : N) 
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จากตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์องค์ความรู้ Knowledge Asset  (Organization Models - 4) - 
OM4 เป็นการวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในงาน P-1 การดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิ
ประโยชน์ ทั้งน้ีในส่วนของความรู้ท่ี (K1)สิทธิในการลา และขั้นตอนในการด าเนินการในการลา มี
ความรู้ท่ีเป็น Explicit Knowledge ไดแ้ก่ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลา พ.ศ.2555  ซ่ึง
เป็น กฎ ระเบียบ หรือเป็นขอ้กฎหมายท่ีถูกก าหนดใช้ในการปฏิบติังาน นอกจากน้ีความรู้ดงักล่าว
กระจดักระจายไม่ได้อยู่ในท่ี ๆ เหมาะสม  ไม่สามารถดึงมาใช้ได้ในเวลาท่ีต้องการเน่ืองจากข้อ
กฎหมายท่ีมีจ านวนมาก และยงัไม่ไดท้  าการจดัการความรู้  
 
ตารางท่ี 4.5 การตรวจสอบความเป็นไปไดต่้อการตดัสินใจ (Organization Models-5) - OM5 

แบบจ าลององค์กร 
(Organization Model) 

ตรวจสอบความเป็นไปได้ต่อการตดัสิน 
(Check list for Feasibility Decision Documents) 

 
ความเป็นไปได้ทางธุรกจิ 
(Business Feasibility) 

การสร้างส่ือการเรียนรู้อยา่งง่ายในรูปแบบผงัความรู้เร่ืองสิทธิการลา จะช่วย
ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้รียนรู้ ในสิทธิในการลา และ
ขั้นตอนในการด าเนินการในการลา ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การลา พ.ศ.2555 ซ่ึงมีจ านวนมาก ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน มีขั้นตอนการ
ด าเนินการและรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีซบัซอ้น การด าเนินการท่ีถูกตอ้ง ตาม
ขั้นตอนและกฎ ระเบียบ จะช่วยลดความผิดพลาดของผูป้ฏิบัติ และผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม   อีกทั้งลดความเส่ียงต่อการปฏิบติัตนผิด
ระเบียบของทางราชการอีกดว้ย 

 
ความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
(Technical Feasibility) 

การสร้างส่ือการเรียนรู้อยา่งง่ายในรูปแบบผงัความรู้เร่ืองสิทธิการลา จะจดัท า
ให้อยูรู่ปแบบ แผนท่ีความรู้ (Knowledge map)ท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ  สามารถ
เข้าถึงและสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน โดยท่ีข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถหยบิใชไ้ดโ้ดยสะดวก 

 
ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Project Feasibility) 

การจดัท าส่ือการเรียนรู้อยา่งง่ายในรูปแบบผงัความรู้เร่ืองสิทธิการลา มีความ
เป็นไปได ้ผงัความรู้มีลกัษณะท่ีดูเขา้ใจง่าย และคดัสรรเฉพาะองคค์วามรู้ท่ีมี
ความจ าเป็นต่อการใชง้านในองคก์รเท่านั้น 

ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 
(Proposed Action) 

มีผงัความรู้เร่ืองสิทธิการลา (Knowledge map) ท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ  สามารถ
น ามาใช้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรใช้ในการ
เรียนรู้และสามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติัไดใ้นระยะเวลาท่ีสั้น มีความสะดวก
และรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 4.5 การตรวจสอบความเป็นไปได้ต่อการตัดสินใจ (Organization Models-5) - OM5 
การตรวจสอบความเป็นไปไดต่้อการตดัสินใจ ในส่วนของความเป็นไปไดข้องตน้แบบการเรียนรู้ 
สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ในรูปแบบผงัความรู้เร่ืองสิทธิการลา
ในความเป็นไปไดท้างธุรกิจจะช่วยลดความผดิพลาดของ  ผูป้ฏิบติั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม   อีกทั้งลดความเส่ียงต่อการปฏิบติัตนผิดระเบียบของทางราชการอีกด้วย  ในด้านทาง
เทคนิค และความเป็นไปไดข้องโครงการ ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์วา่ส่ือการเรียนรู้อยา่งง่ายในรูปแบบผงั
ความรู้เร่ืองสิทธิการลามีลกัษณะเป็นแผนท่ีความรู้ท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ  สามารถเขา้ถึงและสร้าง
ความเขา้ใจท่ี และคดัสรรเฉพาะองค์ความรู้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการใช้งานในองค์กรเท่านั้น ส่วน
ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัมีผงัความรู้เร่ืองสิทธิการลา (Knowledge map)ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน ามาใชใ้นการเรียนรู้และสามารถน ามาใชป้ฏิบติัไดใ้นระยะเวลาท่ีสั้น มีความสะดวก
และรวดเร็ว 
 
ตารางท่ี 4.6 การวเิคราะห์ความรู้ในงานบุคลากร (Task Model)  TM - 1 ( P1) 

          Task Model Task Analysis Worksheet 

Task (P-1) ดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ 
Organization (M-2) งานบุคลากร 

Goal and Value Goal :  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ 
Value : มีความส าคญัในการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมใหเ้กิดการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและราบร่ืน  

Dependency 
and Flow 

Input Tasks : ไม่มี 
Output Tasks : มี 

Objects Handled Input Objects :  
Output Objects :  

Timing and Control  Frequency : ตลอดปี 

Agents งานบุคลากร 

Knowledge 
Competency 

(K-1) สิทธิในการลา และขั้นตอนในการด าเนินการในการลา 
(K-2) สิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและขั้นตอนการ
ด าเนินการในการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
(K-3) สิทธิในการเบิกค่าใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาล 
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ตารางท่ี 4.6 การวเิคราะหความรู้ในงานบุคลากร (Task Model) - TM - 1 – P1 (ต่อ) 

Task Model Task Analysis Worksheet 

Resources 1.ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลา พ.ศ.2555 
2.ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 
3.ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ  
(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ.2554 
4.พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
5.หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
6.ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองอตัราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใชส้ าหรับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวนัท่ี 24 พ.ย.2549 

Qualityand 
Performance 

ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเขา้ใจในกฎ ระเบียบ สิทธิและ
สวสัดิการ และสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

 
ตารางท่ี 4.6 การวิเคราะห์ความรู้ในงานบุคลากร (Task Model)  - TM - 1-P1 การวิเคราะห์

ความรู้การดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์  ผูใ้ชค้วามรู้ในงานน้ี ไดแ้ก่ งานบุคลากร  
โดยตอ้งมีความรู้ในเร่ือง (K1)สิทธิในการลา และขั้นตอนในการด าเนินการในการลา (K-2) สิทธิใน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและขั้นตอนการด าเนินการในการเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปราชการ และ (K3) สิทธิในการเบิกค่าใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาล ทั้งน้ีในการศึกษาผูศึ้กษา
ไดท้ าการศึกษาในส่วนของสิทธิในการลา และขั้นตอนในการด าเนินการในการลา ซ่ึงจะมีแหล่งความรู้จาก 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลา พ.ศ.2555    
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ตารางท่ี 4.7 การวเิคราะห์ความรู้ในงานบุคลากร (Task Model) TM - 2 – P1  
Task Model (TM-2) Knowledge Item Worksheet 

ID: 
Name: 
Possessed by: 
Used In: 
Domain: 

(K-1) 
ความรู้ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลา พ.ศ.2555 
งานบุคลากร 
งานบุคลากร 
กระบวนการ 

ธรรมชาติของความรู้ ไดรั้บการปรับปรุงหรือไม่ 
ขอ้มูลท่ีเป็นทางการ   
ขอ้มูลเชิงปริมาณ   
เป็นกฎ ระเบียบ   
เป็นความรู้/ขอ้มูลเฉพาะ   
เป็นความรู้ท่ีไดม้าจากประสบการณ์   
เป็นความรู้ท่ีไดม้าจากการด าเนินการ   
เป็นความรู้ท่ียงัไม่สมบูรณ์   
เป็นความรู้ท่ียงัไม่มีความแน่นอน   
มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว   
ตรวจสอบยาก   
เป็นความรู้ฝังลึก   
รูปแบบของความรู้  
อยูใ่นตวับุคคล   
อยูใ่นรูปแบบของเอกสาร   
Electronic   
อยูใ่นทกัษะของการด าเนินงาน   
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ตารางท่ี 4.7 การวเิคราะห์ความรู้ในงานบุคลากร (Task Model) TM - 2 – P1 (ต่อ) 
Task Model (TM-2) Knowledge Item Worksheet 

ID: 
Name: 
Possessed by: 
Used In: 
Domain: 

(K-1) 
ความรู้ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการลา พ.ศ.2555 
งานบุคลากร 
งานบุคลากร 
กระบวนการ 

สถานะของความรู้ ได้รับการปรับปรุงหรือไม่ 

มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา   

มีขอ้จ ากดัในเร่ืองสถานท่ี   

จ ากดัการเขา้ถึง   

ขอ้จ ากดัในเร่ืองของคุณภาพ   

ขอ้จ ากดัในเร่ืองของรูปแบบ   

 
จากตารางท่ี 4.7 การวิเคราะห์ความรู้ในงานบุคลากร (Task Model) TM - 2  การวเิคราะห์

ความรู้ในเร่ืองความรู้ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลา พ.ศ.2555 ซ่ึงธรรมชาติของความรู้
เป็นข้อมูลท่ีเป็นทางการ เป็นกฎ ระเบียบ เป็นความรู้/ข้อมูลเฉพาะ เป็นความรู้ท่ีได้มาจากการ
ด าเนินการ  ส าหรับสถานะของความรู้ มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา 
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ตารางท่ี 4.8 การวเิคราะห์บุคลากร AM (Agent Model)   
ช่ือ : รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
ต าแหน่ง : งานบุคลากร เจา้หนา้ท่ีหวัหนา้งานบุคลากร 
การมีส่วนร่วม :   (P-1) ดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ 

  P-1-1 สิทธิในการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (P-2)  ควบคุม ดูแล การใชก้ฎ ระเบียบในการปฏิบติัตนของขา้ราชการครูและบุคลากร 
  P-2-1 การควบคุม การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 (P-3) ประสานและด าเนินการจดัท าทะเบียนประวติั 
  P-3-1 จดัท าทะเบียนประวติับุคลากร ลงระบบฐานขอ้มูล 
 (P-4) จดัท าแผนการสรรหาบุคลากร และพฒันาบุคลากร 
  P-4-1 วางแผนร่วมกบัฝ่ายวชิาการในการพฒันาบุคลากร 
  P-4-2 น าเสนอแผนการพฒันาบุคลากร ระยะสั้น – ระยะยาว 

ติดต่อส่ือสาร : เจา้หนา้ท่ีงานบุคลากร 
 เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
ความรู้ : (K-1) สิทธิในการลา และขั้นตอนในการด าเนินการในการลา 
                (K-2) สิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและขั้นตอนการด าเนินการในการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
                (K-3) สิทธิในการเบิกค่าใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาล 
ความสามารถอ่ืนๆ : ปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูบ้ริหารฝ่ายบริหารฯ  

               ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
ความรับผิดชอบ : การติดต่อประสานงานกบัทุกฝ่าย 
ขอ้จ ากดั : การประสานงานอาจจะตอ้งมีการติดตามทวงถามเน่ืองจากปฏิบติังานในหลายหนา้ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53 
 

ตารางท่ี 4.8 การวเิคราะห์บุคลากร AM (Agent Model) (ต่อ) 
ช่ือ : เจา้หนา้ท่ีงานบุคลากร 
ต าแหน่ง : งานบุคลากร เจา้หนา้ท่ี 
การมีส่วนร่วม :   P-1-1 สิทธิในการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   P-1-1-1 จดัท าสรุปเวลาปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารา 
 P-1-1-2 จดัท าสรุปเวลาปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                        รายเดือน และรอบรายการประเมิน 

ติดต่อส่ือสาร : เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
ความรู้ : (K-1) สิทธิในการลา และขั้นตอนในการด าเนินการในการลา 
ความสามารถอ่ืนๆ :  การพดูน าเสนอในลกัษณะท่ีเป็นทางการ 
ความรับผิดชอบ : การติดต่อสามารถติดต่อไดท่ี้หมวดดุริยางคส์ากล 
ขอ้จ ากดั : การสัง่งานจะตอ้งสัง่อยา่งเป็นระบบ  ไม่ซ ้ าซอ้น  

 
จากตารางท่ี 4.8 การวิเคราะห์บุคลากร (Agent Model) พบวา่ในส่วนของงานบุคลากรจะ

มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในส่วนของสิทธิการลา จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ หัวหนา้งานบุคลากร และเจา้หน้าท่ีงาน
บุคลากร ทั้งน้ีหัวหน้างานบุคลากรจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในส่วนของนโยบายเป็นส่วนใหญ่ และท า
หน้าท่ีในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีปัญหามีความซับซ้อน ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีงาน
บุคลากรจะมีภาระกิจโดยตรงในการจดัท าสรุปเวลาปฏิบติังาน และจดัท าสรุปเวลาปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายเดือน และรอบรายการประเมิน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งโดยตรง
ในส่วนของสิทธิการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
4.2 การศึกษา กฎ ระเบียบ และวเิคราะห์เพือ่ความรู้ Explicit ทีจ่ าเป็นต่อการใช้งาน 

จากการท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษา กฎ ระเบียบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการดา้นการลา 
จ านวน 1 ฉบบั และระเบียบท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 4 ฉบบั ซ่ึงไดแ้ก่ 

-ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของราชการ พ.ศ.2555 
-ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการพ.ศ.2537   
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  เร่ือง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ของพนกังานราชการ  (ฉบบัท่ี  7) พ.ศ.  2552 
-ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ  พ.ศ. 2526   
- กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 
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ทั้งน้ีผูศึ้กษาพบว่าระเบียบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ดา้นการลาของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรงคือ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ 
พ.ศ.2555 ซ่ึงมีสาระส าคญัคือมีการยกเลิก ระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2535   ระเบียบ
วา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2539 และระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ.2542 โดยมีขอ้บงัคบัรวมทั้งหมด 43 ขอ้ ทั้งน้ีผูศึ้กษาสามารถคดัแยกขอ้บงัคบัในท่ีจ าเป็นต่อ
การใชง้านจ านวน 21 ขอ้ ตามตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 ตารางกฎระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 ท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้านในวทิยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม ่

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

ส่วนประกอบของระเบียบ สาระส าคญั มาตรา การใช้งาน หมายเหตุ 
หมวด 1 บททัว่ไป ก าหนดค าส าคัญ   ข้อก าหนดการบังคับใช้ ผู ้มีอ  านาจในการ 

พิจารณาหรืออนุญาตการลา  การนบัวนัลา  ขั้นตอนในการลา 
5-16 

  

 
หมวด 2 ประเภทการลา ก าหนดประเภทการลา จ านวน 11 ประเภท 17 



ส่วนท่ี 1 การลาป่วย ขอ้ก าหนดการจดัส่งใบลา ในการลาป่วย 18 


ส่วนท่ี 2 การลาคลอดบุตร ขอ้ก าหนดการจดัส่งใบลาสิทธิการลา โดยท่ีสามารถลาก่อน หรือ 
หลงัคลอดบุตร แต่ไม่เกิน 90 วนั 

19 


ส่ วน ท่ี  3 ก ารล าไป ช่ วย เห ลื อ 
ภริยาท่ีคลอดบุตร 

ก าห น ด สิ ท ธิก ารล า  โด ยต้อ งจัด ส่ งใบ ล าก่ อน ห รือ ใน 
วนัท่ีลาภายใน 90 วนั สามารถลาไดไ้ม่เกิน 15 วนัท าการ 

20 


ส่วนท่ี 4 การลากิจส่วนตวั ก าหนดให้ จัดส่ งใบลา และเม่ือได้ รับอนุญาตจึงสามารถ 
หยุดราชการได้  เว้นแ ต่ มี เห ตุจ า เป็ น  กรณี ล าคลอดบุ ต ร 
หากประสงค์ล ากิ จ เพ่ื อ เล้ี ยงดูบุ ต รให้ มี สิ ท ธิล าต่อ เน่ื อง 
ไดไ้ม่เกิน 150 วนั 

21-22 


ส่วนท่ี 5 การลาพกัผอ่น ก าห น ด สิ ท ธิ ก ารล าพั ก ผ่ อ น  10 วัน ท าก าร ต่ อ ปี  แ ล ะ 
สะสมวัน ล าพัก ผ่ อน ไม่ เกิ น  20 วัน ท าก าร  ก รณี ท างาน 
ติ ด ต่ อ กั น  10 ปี  ส ะ ส ม วัน ล าพั ก ผ่ อ น ไ ม่ เ กิ น  30 วัน 
ยกเวน้ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา ไม่มีสิทธิในการลา
พกัผอ่น 

23-28 


การลาพกัผอ่น ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของ
ขา้ราชการก าหนดในขอ้ 28 วา่ขา้ราชการประเภทใดท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาและมีวนัหยดุภาคการศึกษา หากไดห้ยดุราชการตาม
วนัหยดุภาคการศึกษาเกินกวา่วนัลาพกัผอ่นตามระเบียบน้ี  ไม่มีสิทธิลา
พกัผอ่นตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 

หมายเหตุ    หมายถึง มาตราท่ีจ าเป็นในการใชง้าน หรือมีการใชง้านในปัจจุบนั ในองคก์ร     หมายถึง มาตราท่ีไม่จ  าเป็นต่อการใชง้านในองคก์ร  
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ตารางท่ี 4.9 ตารางกฎระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 ท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้านในวทิยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ (ต่อ) 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

ส่วนประกอบของระเบียบ สาระส าคญั มาตรา การใช้งาน หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 6 การลาอุปสมบทหรือการ
ลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

ขอ้ก าหนดให้ขา้ราชการสามารถลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธี
ฮจัย ์ โดยตอ้งจดัส่งใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั (จ านวนวนัลา
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงิน
อ่ืนในลกัษณะเดียวกนั (ฉบบัท่ี ..) ก  าหนดให้ลาไดไ้ม่เกิน 120 วนั 

29-30   

 

 

ส่วนท่ี 7 การลาเข้ารับการตรวจ
เลือกหรือการเขา้รับการเตรียมพล 

ก าหนดให้ขา้ราชการเขา้รับการตรวจเลือก โดยตอ้งลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 48 ชั่วโมง กรณีเขา้รับการเตรียมพลสามารถเสนอใบลา 
โดยไม่ตอ้งรอรับอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา 

31-32  ขา้ราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคนจะตอ้งผา่นการตรวจ
เลือกทหารกองเกินทุกคนจึงจะมีสิทธิในการรับราชการ จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งใชร้ะเบียบในส่วนน้ี 

ส่วนท่ี 8 การลาไปศึกษาฝึกอบรม
ปฏิบติัการวิจยั หรือดูงาน 

ก า น ด ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร ท่ี จ ะ ล า ไ ป ศึ ก ษ า ฝึ ก อ บ ร ม 
ปฏิบัติการวิจัย ห รือดูงาน ต้องเสนอใบลาต่อผู ้บังคับบัญชา
ตามล าดบั เพื่อพิจารณาอนุญาต 

33   

ส่วนท่ี 9 การลาไปปฏิบติังานใน
องคก์ารระหว่างประเทศ 

ก าห น ด ให้ ข้ า ร า ช ก า ร ท่ี ต้ อ ง ก า ร ล าไ ป ป ฏิ บั ติ ง าน ใ น 
องค์การระหว่างประเทศต้องจัดส่งใบลา และถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การสั่งให้ขา้ราชการไปท าการ และขา้ราชการท่ีลา ไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
จะตอ้งรายงานตวัเขา้ปฏิบติัหน้าท่ีราชการภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนด 

34-35  ขา้ราชครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีการลาไปปฏิบติังานใน
องคก์ารระหว่างประเทศ จึงไมจ่  าเป็นตอ้งใชร้ะเบียบในส่วนน้ี 
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ตารางท่ี 4.9 ตารางกฎระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 ท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้านในวทิยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ (ต่อ) 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

ส่วนประกอบของระเบียบ สาระส าคญั มาตรา การใช้งาน หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 10 การลาติดตามคู่สมรส ก าห น ด ให้ ข้ า ร าช ก าร ท่ี ป ร ะส งค์ จ ะ ล า ติ ด ต าม คู่ ส ม รส 
ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลา
ไดไ้ม่เกิน 2 ปี และกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อไดอี้ก 2 ปี 

36-38  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไม่ลาติดตามคู่สมรส
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะเวลา จะใชวิ้ธีในการโอนยา้ย ซ่ึงไม่มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา 

ส่วนท่ี 11 การลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพดา้นอาชีพ 

ก าหนดให้ขา้ราชการผูท่ี้ได้รับอนัตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุ
ปฏิบติัราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะกระท าการตาม
หน้าท่ี จนท าให้ตกเป็นผูทุ้พพลภาพหรือพิการสามารถลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพดา้นอาชีพ  ไดไ้ม่เกิน12 เดือน 

39-40  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอาชีพท่ีไม่มีความเส่ียง
จากการรับอนัตรายหรือการเจบ็ป่วยเพราะเหตุปฏิบติัราชการใน
หนา้ท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะกระท าการตามหน้าท่ี จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งใชร้ะเบียบในส่วนน้ี 

หมวด 3 การลาของข้าราชการ
การเมือง 

(ไม่เก่ียวขอ้งกบัขา้ราชการครู) 41-43   

แบบฟอร์มการลา 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่าในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ      
พ.ศ. 2555 มีขอ้บงัคบัในท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานส าหรับวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่จ  านวน 21 ขอ้   
คือขอ้ท่ี 5-16 ซ่ึงอยู่ในหมวดบททัว่ไป โดยมีสาระส าคญัคือการก าหนดค าส าคญั  ขอ้ก าหนดการ
บงัคบัใช้ผูมี้อ  านาจในการ พิจารณาหรืออนุญาตการลา  การนับวนัลา  ขั้นตอนในการลา จ านวน    
12 ข้อ  ในหมวด 2 ประเภทการลา สาระส าคญัคือก าหนดประเภทการลา จ านวน 11 ประเภท 
จ านวน 1 ข้อ  ในส่วนท่ี 1 การลาป่วย ข้อก าหนดการจดัส่งใบลา ในการลาป่วย จ านวน 1 ข้อ       
ส่วนท่ี 2 การลาคลอดบุตร เป็นขอ้ขอ้ก าหนดการจดัส่งใบลาสิทธิการลา โดยท่ีสามารถลาก่อน หรือ 
หลังคลอดบุตร แต่ไม่เกิน 90 วนั จ านวน 1 ข้อ  ส่วนท่ี 3 การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร       
ได้ก าหนดสิทธิการลาโดยต้องจดัส่งใบลาก่อนหรือในวนัท่ีลาภายใน 90 วนั และสามารถลาได ้     
ไม่เกิน 15 วนัท าการ จ านวน 1 ขอ้  ส่วนท่ี 4 การลากิจส่วนตวั สาระส าคญัก าหนดให้จดัส่งใบลา 
และเม่ือไดรั้บอนุญาตจึงสามารถหยุดราชการไดเ้วน้แต่มีเหตุจ าเป็นกรณีลาคลอดบุตรหากประสงค์
ลากิจเพื่อเล้ียงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 150 วนั จ านวน 2 ขอ้ ส่วนท่ี 5 ไดมี้การก าหนด
ไวใ้นข้อท่ี 28 ว่าข้าราชการประเภทใดท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาและมีวนัหยุดภาคการศึกษา      
หากได้หยุดราชการตามวนัหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวนัลาพกัผ่อนตามระเบียบน้ี ไม่มีสิทธิลา
พกัผ่อนได้ตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี  ส่วนท่ี 6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์  
สาระส าคญัคือขอ้ก าหนดให้ขา้ราชการสามารถลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย  ์ โดยตอ้ง
จดัส่งใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั (จ านวนวนัลาพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ก าหนดใหล้าไดไ้ม่เกิน 120 วนั จ านวน 2 ขอ้  ส่วน
ท่ี 8 การลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบติัการวิจยั หรือดูงาน มีสาระส าคญัคือก านดให้ขา้ราชการท่ีจะลา
ไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน ต้องเสนอใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อ
พิจารณาอนุญาต จ านวน 1 ขอ้ 

นอกจากน้ีในส่วนของระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ.2537 มีการกล่าวถึงการลาหยดุราชการของลูกจา้งประจ า ในขอ้ 9 หมวด 1 คือให้น าระเบียบวา่
ดว้ยการลาของขา้ราชการมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ส าหรับพนักงานราชการท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาไดมี้หนงัสือเวียนท่ี ศธ.0206.7/42 
ลงวนัท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2555 เร่ืองการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมี
สาระส าคญัคือ คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมติให้น าระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2555 มาใช้บังคบักับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยอนุโลม จนกวา่คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะก าหนด
ระเบียบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะ 
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ในส่วนของระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ พ.ศ.2526 ไดก้ าหนดใน
เร่ืองสิทธิการลา ซ่ึงมีผลต่อการจ่ายค่าจา้งของลูกจา้งชั่วคราวใน ขอ้ท่ี 20  วรรคท่ี 2 กรณีเร่ิมเข้า
ปฏิบติังานในปีแรกลูกจา้งชัว่คราวมีสิทธิลาป่วย โดยไดรั้บค่าจา้งอตัราปกติปีหน่ึงไม่เกิน 8  วนัท า
การ เวน้แต่ในกรณีท่ีระยะเวลาปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบ 6 เดือน ไม่อยูใ่นข่ายไดรั้บสิทธิดงักล่าว 
และในปีถดัไปลูกจา้งชัว่คราวซ่ึงจา้งไวป้ฏิบติังานต่อเน่ืองมีสิทธิลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้ง อตัราปกติ
ระหว่างลาปีหน่ึงไม่เกิน 15 วนัท าการ และในขอ้ 21 วรรค 2 ก าหนดใหลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนท่ี
จ้างไวต่้อเน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบุตรปีหน่ึงไม่เกิน 90 วนั โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ระหว่างการลาจากส่วนราชการไม่เกิน 45 วนั  เวน้แต่กรณีท่ีเร่ิมเข้าปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบ         
7 เดือน ไม่อยูใ่นข่ายไดรั้บสิทธิดงักล่าว 

ส าหรับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547         
ได้มีการกล่าวถึงการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา ในมาตรา 35          
ว่าให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยงัมิได้ก าหนด ให้น าหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าวท่ีใชก้บัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในส่วน กฎ ก.ค.ศ.ว่าดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2550 มีการก าหนด ไวใ้นขอ้ 6 (7) และ (8) ว่าในคร่ึงปีท่ีแล้วมาตอ้งไม่ลาเกินหรือมา
ท างานสายเกินจ านวนคร้ังท่ีหัวหน้าส่วนราชการก าหนด และในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติั
ราชการหกเดิอน  โดยมีวนัลาไม่เกิน 23 วนั(ส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วยให้นบัเฉพาะวนั
ท าการ) แต่ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปน้ี 

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัญ ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วนั 
ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียวหรือหลายครว รวมกนัไม่เกิน 

60 วนัท าการ 
ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลบัจากการปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี 
ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

นอกจากน้ียงัมีขอ้ก าหนดท่ีมีความเช่ือมโยงต่อสิทธิการลาของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดแ้ก่   และบนัทึกขอ้ความท่ี วธ 0801/1312 ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2554 เร่ืองก าหนด
จ านวนคร้ัง จ านวนวนัลา และมาท างานสายของข้าราชการและลูกจา้งประจ า ซ่ึงได้ก าหนดให้
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้งประจ าตอ้งมีจ านวนคร้ังการลากิจและลาป่วยรวมกนัไม่เกิน 8 คร้ัง 



 
 

60 
 

ถา้จ านวนคร้ังเกินกวา่น้ี จะตอ้งมีวนัลารวมไม่เกิน 15 วนั  ในส่วนของขา้ราชการครูจะตอ้งมีจ านวน
คร้ังการลากิจและลาป่วย รวมกนัไม่เกิน 6 คร้ัง ถา้จ  านวนคร้ังเกินกว่าน้ี จะตอ้งมีวนัลารวมไม่เกิน 
12 วนั ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการสรุปเป็นภาพรวมเพื่อเปรียบเทียบสิทธิการลาไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.10 สรุปเปรียบเทียบสิทธิการลาของบุคลากรทางการศึกษา 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกือ้กูล ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานราชการ 

1.  สิทธิเกี่ยวกับการลา  
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วา่ดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ        
พ.ศ.  2537  ข้อ 9  วรรค  2  ก าหนด
ว่ า  “ก า ร ล า ห ยุ ด ร าช ก ารข อ ง
ลูกจ้างประจ าให้ น าระเบียบว่าด้วย       
การลาของข้าราชการมาใช้ บั งคับ       
โดยอนุ โลม ”  ส าห รับพนั กงาน
ราชการเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ื อ ง   ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ สิ ท ธิ    
ประโยชน์ ของพนั กงานราชการ  
(ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ.2548 

มีสิทธิลาประเภทต่าง ๆ  ดังน้ี 
1.การลาป่วย 
2.การลาคลอดบุตร 
3.ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
4.การลากิจส่วนตวั 
5.การลาอุปสมบทหรือการลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์
6 การลาไปศึกษาฝึกอบรม  ดูงาน
หรือปฏิบติัการวจิยั 
 
 

มีสิทธิลาประเภทต่าง ๆ  ดังน้ี 
1.การลาป่วย 
2.การลาคลอดบุตร 
3.การลากิจส่วนตวั 
4.การลาอุปสมบทหรือการลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์

 

มีสิทธิลาประเภทต่าง  ๆ  ดังน้ี 
1.การลาป่วย   
2.การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอด
บุตรได ้90 วนั 
3.ลากิจส่วนตวั   
4.การลาอุปสมบทหรือการลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์ พนักงานราชการท่ี
ได้รับการจ้างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า    
4 ปี  มีสิทธิลาอุปสมบทหรือการลาไป
ประกอบพิธีฮัจย ์ ได้จ  านวน    1  คร้ัง  
ไม่ เกิน 120 วัน  ทั้ งน้ี  ให้ ผู ้บังคับ-
บัญชาพิจารณาอนุมัติการลาดังกล่าว
ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ 

***นอกจากน้ียงัมีขอ้ก าหนดท่ีมีความเช่ือมโยงต่อสิทธิการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ก่   และบนัทึกขอ้ความท่ี วธ 0801/1312 ลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2554 เร่ืองก าหนดจ านวนคร้ัง จ านวนวนัลา และมาท างานสายของข้าราชการและลูกจา้งประจ า ซ่ึงได้ก าหนดให้บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจา้งประจ าตอ้งมีจ านวนคร้ังการลากิจและลาป่วยรวมกนัไม่เกิน 8 คร้ัง ถา้จ านวนคร้ังเกินกวา่น้ี จะตอ้งมีวนัลารวมไม่เกิน 15 วนั  ในส่วนของขา้ราชการครู
จะตอ้งมีจ านวนคร้ังการลากิจและลาป่วย รวมกนัไม่เกิน 6 คร้ัง ถา้จ านวนคร้ังเกินกวา่น้ี จะตอ้งมีวนัลารวมไม่เกิน 12 วนั 
2.  สิ ทธิ เกี่ ยวกั บการได้ รับค่ าจ้ าง
ระหว่างลาตามระเบียบว่าด้วยการ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
พ.ศ.  2526  ส าหรับพนักงานราชการ
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
บ ริห ารพนั กงานราชการ  เ ร่ือ ง  
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ  (ฉบับท่ี   7) พ .ศ.  
2552 

มี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่ า จ้ างระห ว่ างล า
ประเภทต่างๆ  ดังน้ี   
การลาป่วย   
-  ข้าราชการและลูกจ้างประจ ามี
สิทธิไดรั้บค่าจา้งระหว่างลาป่วยใน
ปีหน่ึงไม่เกิน  60  วนัท าการ แต่ถ้า
หัวหน้าส่วนราชการเห็นควรให้จ่าย
ค่าจ้างระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้แต่
ตอ้งไม่เกิน  60  วนัท าการ ลาป่วยท่ี
ได้ รับอันตรายห รือการป่วยเจ็บ
เพราะเห ตุปฏิบัติราชการ ให้น า 
พรบ. สงเคราะห์ขา้ราชการผูไ้ด้รับ
อันตรายห รือป่วยเจ็บ เพราะเห ตุ
ปฏิบติัราชการ  พ.ศ.  2546  ในส่วน
ท่ี เก่ี ยวกับการลามาใช้บังคับกับ
ลูกจา้งโดยอนุโลม   

มี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่ าจ้า งระห ว่ างล า
ประเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี 
การลาป่วย 
-  ลาป่วยปกติ  ปฏิบัติงานปีแรก  
ตอ้งมีระยะเวลาการจ้างงานไม่น้อย
กว่า  6  เดือน  (นับแต่วนัเร่ิมจา้งถึงวนั
ส้ินปีงบประมาณ)  จึงมีสิทธิได้รับ
ค่าจา้งระหว่างลา  แต่ทั้งน้ีปีหน่ึงไม่
เกิน   8  วันท าการ*ปฏิบัติ งาน ปี
ต่อไป  (ลูกจา้งชั่วคราวท่ีมีการจา้ง
ต่อเน่ือง)  ให้ มี สิทธิได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาได้ปีหน่ึงไม่เกิน  15  วนั
ท าการ  
(ลูกจ้างช่ัวคราวรายวันและรายช่ัวโมง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา) 
 

 มี สิ ท ธิได้ รับ ค่ าจ้างระห ว่ างล า
ประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
การลาป่วย 
-  ลาป่วยปกติ ให้ไดรั้บค่าตอบแทน
ระหวา่งลาไดปี้หน่ึงไม่เกิน 30 วนัท า
การ 
-  ลาป่วยท่ีได้รับอันตราย  เจ็บป่วย 
ห รือ สูญห าย  เพ ราะเห ตุป ฏิบั ติ
ร าช ก าร   ให้ น า  พ รบ .ก อ ง ทุ น
ทดแทนมาใชบ้งัคบั  แต่ในขณะน้ีอยู่
ระหว่างแกไ้ข  พรบ.กองทุนทดแทน 
ให้น า พรบ. สงเคราะห์ขา้ราชการผู ้
ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ  พ .ศ.  2546  ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัการลามาใช้บงัคบักบั
พนักงานราชการ  โดยอนุโลมไป
พลางก่อน 
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ตารางท่ี 4.10 สรุปเปรียบเทียบสิทธิการลาของบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกือ้กูล ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานราชการ 
 การลาคลอดบุตร 

มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไม่เกิน  
90  วนั  และหากประสงค์จะขอลา
กิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตรเพิ่มอีก ให้มี
สิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร
ต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดย
ได้รับค่าจา้งระหว่างลาไดอี้กไม่เกิน  
30  วนัท าการ  และให้นับรวมอยูใ่น
วนัลากิจส่วนตวั 45 วนัท าการดว้ย 

การลาคลอดบุตร 
 ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท่ี
จา้งไวป้ฏิบติังานต่อเน่ือง จึงจะมีสิทธิ
ลาได้โดยได้รับค่าจา้งระหว่างลาจาก
ส่วนราชการปีหน่ึงไม่ เกิน  45 วัน 
ส่วนท่ีลาเกินอีก 45 วนัให้ได้รับจาก
ส านกังานประกนัสังคม 
เง่ือนไข 
-  หากเป็นการจ้างปีแรกมีระยะเวลา
ปฏิบติังานไม่ครบ  7  เดือน ไม่มีสิทธิ
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาคลอดบุตร 
(ลูกจา้งชั่วคราวรายวนั/รายชั่วโมงไม่
มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลา) 

การลาคลอดบุตร 
 ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปี
หน่ึงไม่เกิน 45 วนั  และมีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์การหยดุงานเพื่อการคลอดบุตร
จากกองทุนประกนัสังคม อีก 45 วนั  ทั้งน้ี
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามกฎหมาย
วา่ดว้ยประกนัสังคม 
เง่ือนไข 
-  ห าก เป็ นการจ้ างปี แรก   โดยมี
ระยะเวลาปฏิบติังานไม่ครบ 7 เดือน ไม่
มี สิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
ระหวา่งลาคลอดบุตร  
-  หากส่งเงินประกันสังคมไม่ครบ  7  
เดือน  (กรณีไม่เคยท าประกันสังคมมา
ก่อน)  ไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจาก
กองทุนประกนัสังคม 
-  หากเป็นบุตรคนท่ี 3  ไม่สามารถ
รับสิท ธิดังก ล่าวได้ตามเกณฑ์ ท่ี
ก าหนด ทั้ งของส่วนราชการและ
ประกนัสังคม 

 การลาไปช่วยเหลอืภริยาท่ีคลอดบุตร 

สามารถลาไปช่วยเหลือภริยาท่ี
คลอดบุตรได ้15 วนัท าการ 

การลาไปช่วยเหลอืภริยาท่ีคลอดบุตร 

ไม่สามารถลาได ้
การลาไปช่วยเหลอืภริยาท่ีคลอดบุตร 

ไม่สามารถลาได ้

 การลากิจส่วนตัว 
มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งระหว่างลาปีหน่ึง
ไม่เกิน  45  วนัท าการ  แต่ส าหรับปี
ท่ีเร่ิมเข้าปฏิบัติงานให้ได้รับค่าจ้าง
ระหวา่งลาไม่เกิน  15  วนัท าการ 

การลากิจส่วนตัว 
ลาโดยไม่มีสิทธิรับค่าจา้งระหวา่งลา 

การลากิจส่วนตัว 
ลาโดยไดรั้บค่าตอบแทนระหว่างลา
ไดปี้หน่ึงไม่เกิน  10  วนัท าการ 
 

 การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พธีิฮัจย์ 
 กรณีเป็นลูกจา้งประจ ารายเดือนจึงมี
สิทธิโดยไดรั้บค่าจา้งระหว่างลาไม่
เกิน 120 วนั  และเป็นผูป้ฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  ทั้ งน้ี
ตั้ งแต่เร่ิมเข้าปฏิบัติงานต้องไม่เคย
อุปสมบทหรือยงัไม่เคยไปประกอบ
พิ ธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียมาก่อน 

การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พธีิฮัจย์ 
 มี สิ ท ธิลาได้แต่ไ ม่ได้ รับ ค่ าจ้าง
ระหวา่งลา 

การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พธีิฮัจย์  
ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได ้ 
1  คร้ัง  ไม่เกิน  120  วนั  และต้อง
ได้รับการจา้งต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 4 
ปี  ทั้ งน้ี  ต ้องได้รับการอนุมัติการ
ลาจากผูบ้ ังคับบัญชาก่อน 
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ตารางท่ี 4.10 สรุปเปรียบเทียบสิทธิการลาของบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกือ้กูล ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานราชการ 
 การลาไปศึกษา  ฝึกอบรมดูงานหรือ

ปฏิบัติการวิจัย 
-  ลาศึกษาในต่างประเทศ  เก่ียวกับ
หน้าท่ีราชการท่ีลูกจ้างประจ าผูน้ั้ น
ป ฏิบั ติ อ ยู่ให้ ได้ รับ ค่ าจ้างตลอด
ระยะเวลาท่ีไป 
-  ลาไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติัการ
วจิยัในต่างประเทศ  ต้องได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังก่อน  จึงจะมี
สิทธิได้รับค่าจา้งตลอดระยะเวลาท่ี
ไป 
-  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศตาม
ความจ าเป็นและความตอ้งการของทาง
ราชการให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  
และถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัขา้ราชการ
ล าศึกษ าฝีกอบรม   ดู งาน   แล ะ
ปฏิบติัการวจิยัภายในประเทศ 

การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย 
-  ลูกจา้งชัว่คราวไม่มีสิทธิลาศึกษา 
*  การฝึกอบรม  หมายความว่า  การ
อบรม  ประชุม  หรือสัมมนาวิชาการ  
ห รือ เชิงปฏิบัติการ  การบรรยาย
พิเศษ  การฝึกศึกษา  หรหือเรียกช่ือ
อ ย่ า ง อ่ื น ทั้ ง ใ น ป ร ะ เท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ  โดยมีโครงการหรือ
หลักสูตรและช่วงเวลาจดัท่ีแน่นอน  
ท่ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล
หรือประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
โด ย ไ ม่ มี ก า ร รั บ ป ริญ ญ าห รื อ
ป ระก าศ นี ยบั ต รวิ ช า ชี พ   แ ล ะ
หมายความรวม ถึงการไป ดูงาน  
ฝึกงานดว้ย 
 

ก า ร ล า ไป ศึ ก ษ า   ดู ง า น ห รื อ
ปฏิบัติการวิจัย 
ไม่ไดรั้บสิทธิให้ลาในกรณีดงักล่าว 
การฝึกอบรม  กรณีท่ีส่วนราชการมี
ความประสงค์ท่ี จะให้พนักงาน
ราชการเขา้รับการฝึกอบรม  สัมมนา
ทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ให้มีสิทธิ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วน
ราชการโดยอนุโลม 
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4.3 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
ในส่วนของการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อจบัความรู้ กฎ ระเบียบในด้านสิทธิการลา โดย

ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ในขั้นตอนการด าเนินงาน  สภาพปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน  
วธีิการควบคุมและแกไ้ขปัญหา  ความเส่ียงและขอ้ควรระวงั มีดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.11 ตารางผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระเบียบการลา 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเดน็
สัมภาษณ์ 

หัวหน้างานบุคลากร 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

    การลาป่วยขา้ราชการครูจะตอ้งจดัส่งใบลาในหลงัจากท่ีกลบัมาปฏิบติังาน
โดยทนัที  โดยตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น และใหห้วัหนา้ภาควชิาเป็นผูล้งนาม  
หลงัจากนั้นใหส่้งท่ีเจา้หนา้ท่ีธุรการ เพ่ือลงเลขรับหนงัสือ  เจา้หนา้ท่ีจะส่งต่อใหก้บั
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายในการควบคุมสถิติวนัลา ท าการบนัทึกขอ้มูล และส่งกลบั
ไปท่ีธุรการ เพื่อใหผู้อ้  านวยการลงนามอนุญาต 

ในการลากิจขา้ราชการครูจะตอ้งส่งใบลากิจ ก่อนท่ีจะลา โดยตอ้งกรอก
ขอ้มูลใหค้รบถว้น และใหห้วัหนา้ภาควชิาเป็นผูล้งนาม  หลงัจากนั้นใหส่้งท่ีเจา้หนา้ท่ี
ธุรการ เพ่ือลงเลขรับหนงัสือ  เจา้หนา้ท่ีจะส่งต่อใหก้บัผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใน
การควบคุมสถิติวนัลา ท าการบนัทึกขอ้มูล และส่งกลบัไปท่ีธุรการ เพ่ือใหผู้อ้  านวยการลง
นามอนุญาต จึงจะมีสิทธิในการลาได ้ตอ้งแนบใบมอบหมายหนา้ท่ี 

-  ส าหรับการลาคลอดบุตรจะตอ้งส่งใบลาและรอใหผู้บ้งัคบับญัชาอนุมติั 
นอกจากน้ีจะตอ้งมอบหมายภาระงานใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะลา และสามารถลาต่อเน่ืองได ้
90 วนัทั้งน้ีนบัรวมวนัหยดุราชการดว้ย ผูท่ี้ลาคลอดบุตรจะสามารถลากิจเพ่ือเล้ียงดูบุตร
ไดอี้ก 150 วนั แต่ไม่ไดรั้บเงินเดือน 

การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร จะตอ้งส่งใบลาภายใน 90 วนั 
นับตั้ งแต่วนัท่ีภริยาคลอดบุตร และสามารถลาได้ 15 วนัท าการ-ลาไป

อุปสมบทและประกอบพิธีฮจัน์  จะตอ้งจดัส่งใบลาล่วงหน้าให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา

ก่อนไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ตอ้งเขา้อุปสมบทภายใน 10 วนั และ
ตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติังานภายหลงัลาสิกขา  5 วนั 

 - ลาไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบติังานวิจยั และดูงาน จะตอ้งจดัส่งใบลา
ล่วงหนา้และรอใหผู้บ้งัคบับญัชาอนุญาต จึงมีสิทธิในการลา 

- การยกเลิกวนัลา ในระเบียบมิไดมี้การกล่าวถึงโดยละเอียดในทางปฏิบติัก็
ยงัไม่มีความชดัเจน 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระเบียบการลา (ต่อ) 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเดน็
สัมภาษณ์ 

หัวหน้างานบุคลากร 

ปัญหาทีพ่บจาก
การปฏบิัตงิาน 

  การตีความระเบียบการลาของประเภทบุคลากร ซ่ึงตอ้งพิจารณาจากกฎ ระเบียบ 
ตามแต่ละประเภทบุคลากรประกอบ ถึงแม้จะการก าหนดให้ใช้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ.2555 โดยอนุโลม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจผูมี้สิทธิ
อนุญาต 
  การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือกฎระเบียบ เช่นลืมไม่ส่งใบลา ในวนัแรกท่ี
กลบัมาปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ี เกิดมีงานตกคา้ง การ
ปฏิบัติงานมีปัญหาในการตรวจสอบ และส่งผลกระทบต่อขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เน่ืองจากการไม่ส่งใบลาถือว่าเป็นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุอนัควร 
และส่งผลต่อเน่ืองในการบงัคบัใช ้กฎ ระเบียบในองคก์ร นอกจากน้ีจะมีปัญหาการส่ง
ใบลาล่วงหนา้ในเวลาท่ีกระชั้นชิด ซ่ึงท าให้เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถปฏิบติังานไดท้นั   ใน
ส่วนเลก็ๆ นอ้ยๆ เช่นการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น 
  การยกเลิกวนัลา ในระเบียบมิไดมี้การกล่าวถึงโดยละเอียดในทางปฏิบติัก็ยงัไม่
มีความชดัเจนทั้งน้ีตอ้งรอใหมี้การแจง้แนวทางในการปฏิบติัจากผูบ้งัคบับญัชา 

วธีิการควบคุม
และแก้ไขปัญหา 

  ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแจ้งให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รับทราบทางวาจา เป็นรายบุคคล และมีการแจง้เตือน หรือทบทวนระเบียบในท่ีประชุม 
แต่ทั้ งน้ี ก็ยงัเกิดปัญหาตามมา ซ่ึงส่งผลต่อการพิจารณาข้ึนเงินเดือนเน่ืองจากขา้ราชการ
ครูและบุคลากร ลาเกินกวา่จ านวนคร้ังท่ีก าหนด 
  ใน ระยะยาวควร ท่ี จะท า  ผังแสดงสิท ธิ ในการลา ห รือขั้ น ตอน เพ่ื อ
ประชาสมัพนัธ์ใหข้า้ราชการรับทราบ 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระเบียบการลา (ต่อ) 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเดน็
สัมภาษณ์ 

หัวหน้างานบุคลากร 

ความเส่ียงและข้อ
ควรระวงั 

 การลาของบุคลากรแต่ละประเภทมี กฎ ระเบียบท่ีไม่เหมือมนกนั แต่เม่ือมาอยู่
ในสถานศึกษา จะตอ้งใช ้กฎ ระเบียบเดียวกนั โดยอนุโลมซ่ึงค าว่า โดยอนุโลมจะอยู่ท่ี 
วิจารญาณ และการพิจารณาของผูบ้ริหาร แต่จะตอ้งไม่ต ่ากว่าสิทธิท่ีได้ก าหนดไวใ้น
กฎหมายตน้  

 การลากิจส่วนตวัจะส่งผล การพิจารณาบ าเหน็จ  บ านาญ  ทั้งน้ีจะตอ้งดู ระเบียบ
กระทรวงการคลงัเพ่ิมเติม 

 การลาป่วยหรือลากิจส่วนตวั จะตอ้งไม่เกินจ านวนคร้ังท่ีหัวหน้าส่วนราชการ
ก าหนด มิเช่นนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณาข้ึนเงินเดือน(กฎ ก.ค.ศ.ว่าดว้ยการเล่ือนขัน่
เงินเดือน พ.ศ. 2552 ขอ้8 (7) 

 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลา พ.ศ.2555 เป็นระเบียบท่ีน ามาใชก้บั
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอนุโลม 

 ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา ในต าแหน่งขา้ราชการ ก.พ. พนักงาน  ของรัฐ  
และลูกจา้งประจ า ตอ้งปฏิบัติตามระเบียบการลา(ของขา้ราชการครู) จึงไม่สามารถลา
พกัผอ่น ไดเ้น่ืองบุคลากรท่ีกล่าวมาขา้งตน้ปฏิบติังานในสถานศึกษา มีวนัหยดุในช่วงปิด
เทอมเหมือนกบัขา้ราชการครูดงันั้นในช่วงปิดภาคเรียน พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า 
และลูกจา้งชัว่คราวตอ้งมาลงช่ือปฏิบติังานตามปกติ  แต่ทั้ งน้ีการปฏิบติังานในช่วงปิด
ภาคเรียนข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการภายใน 

 การลาในช่วงก่อนและหลงัวนัหยดุราชการประจ าสัปดาห์หรือวนัหยดุราชการ
ประจ าปีเพ่ือให้มีวนัหยุดต่อเน่ืองกัน ให้ผู ้มีอ  านาจใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม          
การนับวนัลาให้นับต่อเน่ืองกนัรวมวนัหยดุราชการท่ีอยูร่ะหว่างวนัลาประเภทเดียวกนั 
ยกเวน้ลาป่วย  ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร   ลากิจส่วนตวั   ลาพกัผ่อน   นับเฉพาะ
วนัท าการ 

       การลาของลูกจ้างชั่วคราวจะเก่ียวเน่ืองกับการจ่ายค่าจ้างดังนั้ นจะตอ้งศึกษา
ระเบียบกระทรวงการคลงัเพ่ิมเติมในส่วนสิทธิการลาของลูกจา้งชัว่คราว 
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4.4 การสังเคราะห์ความรู้เพือ่สร้างเป็นต้นแบบการเรียนรู้ 
 ผูศึ้กษาได้น าความรู้ในส่วนของ กฎ ระเบียบ และความรู้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ       
มาวเิคราะห์และน ามาสร้างเป็นผงัความรู้ไดด้งัน้ี 
   
           

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.1 ความรู้ระดบังาน (Task Model) 
 การดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ 

 
ภาพท่ี  4.1 ระดบังาน (Task Model) การดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ 

จะประกอบดว้ยภารกิจยอ่ย ในเร่ืองสิทธิการลา สิทธิค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวสัดิการค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการ ทั้งน้ีผูศึ้กษาเลือกท่ีจะศึกษาในส่วนของสิทธิการลาเพียงสิทธิเดียว 
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แผนภาพที ่4.2 ความรู้ระดบัความคิด (Inference Model) สิทธิการลา 
 

ภาพท่ี  4.2  ความรู้ระดับความคิด (Inference Model) สิทธิการลาประกอบไปด้วยการ       
ลาทั้งหมด 6 ประเภทท่ีมีการใช้ในวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ประเภทซ่ึงประกอบไปดว้ย ลาป่วย  
ลาคลอดบุตร  ลาช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  ลากิจส่วนตวั  ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัย ์ และ
ลาศึกษาต่อ อบรม ดูงาน  จากการลาทั้งหมด 11 ประเภทตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555  
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แผนภาพที ่4.3 ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain) การลาป่วย 
 
ภาพท่ี 4.3  ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain)  การลาป่วย ขา้ราชการ

ครูสามารถลาไดต้ามท่ีป่วยจริง แต่ไม่เกิ 6 คร้ัง 12 วนั ส าหรับ บุคลากรทางการศึกษา สามารถลาได้
ตามท่ีป่วยจริงแต่ไม่เกิน 8 คร้ัง 15วนั(จะต้องน าจ านวนวนัลาไปรวมกับวนัลากิจด้วย) ส าหรับ
ลูกจา้งชัว่คราวท่ีปฏิบติังานไม่ถึง 6 เดือนสามารถลาป่วยไดแ้ต่ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน กรณีท่ีลูกจา้ง
ชั่วคราวท างานมากกว่า 6 เดือนสามารถลาได้ปีงบประมาณละ15 วนั หากลาเกินจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในวนัท่ีลา ขา้ราชการครู ลูกจา้งประจ าและพนกังานราชการหากลาเกินจะมีผลใหไ้ม่ได้
รับการพิจารณาในการข้ึนเงินเดือนในรอบการประเมิน การลาป่วยจะตอ้งจดัส่งใบลาในวนัแรกท่ีมา
ปฏิบัติงาน หากไม่ส่งใบลาให้ถือว่าขาดราชการ ในกรณีลาป่วยเกิน 3 วนัติดต่อกัน ให้แนบ
ใบรับรองแพทยพ์ร้อมใบลา 
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แผนภาพที ่4.4 ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain)  การลาคลอดบุตร 

 
ภาพท่ี 4.4 ความรู้ระดับความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain)  การลาคลอดบุตร 

สามารถลาไดไ้ม่เกิน 90 วนั ทั้งน้ีผูล้าสามารถยกเลิกวนัลาก่อนครบก าหนด และให้ถือวา่วนัท่ีหยุด
ไปเป็นวนัลากิจส่วนตวั ในกรณีท่ีลาเกิน 90 วนัจะไม่ได้รับการพิจารณาข้ึนเงินเดือนในรอบการ
พิจารณา และผูล้าสามารถลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรได้อีก 150 วนั แต่จะไม่ได้รับเงินเดือน        
ในกรณีของลูกจา้งชัว่คราว และพนกังานราชการใหดู้ในส่วนของเง่ือนไขการจ่ายค่าจา้งเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่ 4.5 ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain)  

การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
 

ภาพท่ี  4.5 ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain)  การลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตร ผูท่ี้ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรสามารถลาไดไ้ม่เกิน 15 วนัท าการโดยไม่นบั
วนัหยดุราชการ พนกังานราชการและลูกจา้งชัว่คราวไม่มีสิทธิลา 
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แผนภาพที ่4.6 ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain) การลากิจส่วนตวั 

 
  ภาพท่ี 4.6 ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain)  การลากิจส่วนตวั  ผูท่ี้จะ
ลากิจส่วนตวัจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหล้า จึงจะมีสิทธิลากิจให้ลากิจได ้ ลูกจา้งชัว่คราวสามารถลากิจ
ไดแ้ต่ไม่ไดรั้บค่าจา้งในวนัท่ีลา ส าหรับกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่ตอ้งรอใหผู้บ้งัคบับญัชาอนุญาตแต่ตอ้ง
ช้ีแจงเหตุจ าเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชา และการลากิจส่วนตวัจะส่งผลต่อการรับบ าเหน็จ บ านาญหลกั
เกษียณอายุราชการ กรณีของลูกจา้งชัว่คราวจะไม่มีการจ่ายค่าจา้งในวนัท่ีลากิจ (การลากิจจะนบัวนั
รวมกบัวนัลาป่วยเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.7 ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain) 
การลาไปอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

 
ภาพท่ี 4.7 ความรู้ระดับความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain)  การลาไปอุปสมบท 

หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ผูล้าจะตอ้งจดัส่งใบลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั โดยท่ีผูล้าตอ้งไม่เคย
ไปอุปสมบทหรือไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์  สามารถลาได้ 120 วนั หลงัจากได้รับการ
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อนุมติัให้ลาแลว้จะตอ้งเขา้อุปสมบทหรือออกเดินทางภายใน10 วนั และตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติัราชการ
ภายใน 5 วนัหลงัจากเดินทาง หรือลาสิกขาแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนวนัท่ีลา ส าหรับพนกังานราชการ
จะตอ้งมีการจา้งไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี กรณีเป็นลูกจา้งชัว่คราวสามารถลาไดแ้ต่ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.8 ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain)  
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวจิยั หรือดูงาน 

 
ภาพท่ี  4.8 ความรู้ระดับความสัมพันธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain) การลาไปศึกษา 

ฝึกอบรมปฏิบติัการวิจยัหรือดูงาน ผูท่ี้จะลาจะตอ้งจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้นเพื่อ
พิจารณา และเม่ือไดรั้บการอนุญาตจึงจะมีสิทธิใน  การลาได ้ กรณีลาไปศึกษาเต็มเวลาจะมีผลต่อ
การเล่ือนขั้นเงินเดือน  ส าหรับพนกังานราชการและลูกจา้งชัว่คราวไม่มีสิทธิในการลาน้ี  
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แผนภาพที ่4.9 ผงัตน้แบบความรู้ดา้นสิทธิการลา 

 

ในส่วนของการติดต่อประสานงาน(Communication Model)ในการใชสิ้ทธิการลาพบว่า
มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงผูท่ี้จะใช้สิทธิการลาจะตอ้งจดัท า
ใบลาโดยกรอกขอ้มูลให้ถูกตอ้งครบถ้วน และน าส่งท่ีงานธุรการเพื่อลงทะเบียนรับหนังสือและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล กรณีท่ีขอ้มูลไม่ครบถ้วนจะถูกตีกลับไปท่ีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ไขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง จากนั้นงานธุรการจะน าส่งท่ีงานบุคลากรเพื่อ
ตรวจเช็ค สถิติวนัลา และส่งให้กบัผูอ้  านวยการลงนามอนุญาตในใบลา และในกรณีท่ีไม่อนุญาต
หรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม เอกสารจะกลบัมาท่ีงานบุคลากร  ฝ่ายงานบุคลากรจะตอ้งแจง้ผลหรือขอ
เอกสารเพิ่มเติมจากขา้ราชการครูและบุคลากร ในกรณีท่ีอนุญาตใบลาก็จะถูกมาจดัเก็บไวท่ี้งาน
บุคลากรเพื่อจดัเก็บเป็นหลกัฐานต่อไป ซ่ึงสามารถแสดงเป็นแผนภาพดงัน้ี 
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บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การศึกษาเร่ืองการสร้างต้นแบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์  และสวสัดิการของวิทยาลัย    
นาฏศิลปเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษากฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ และ
สวสัดิการดา้นการลาของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
และเพื่อสังเคราะห์ความรู้ เฉพาะเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลาของวิทยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่ โดยสร้างตน้แบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์ แลสวสัดิการของวิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่ดว้ยกระบวนการวศิวกรรมความรู้ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาดงัน้ี 
  
สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่าการสร้างตน้แบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการของ
วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ มีขั้นตอนในการสร้างโดยเร่ิมจากการตรวจสอบความรู้ (Knowledge 
Audit) ซ่ึงมีกระบวนการคือ เร่ิมจากการสอบถามแบบไม่เป็นทางการเพื่อขอขอ้มูลจากขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 98 คน เพื่อทราบถึงความตอ้งการในการจดัการความรู้และน าผล
มาวิเคราะห์  เรียงล าดับ ถึงความจ าเป็นจากนั้ นได้ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์กร           
ตามขั้นตอนกระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ เพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยนัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในองค์กรโดยท าการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส  (Organization Models - 1) วิเคราะห์โครงสร้าง
องค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Organization Models - 2) วิเคราะห์การแตกขบวนการทางธุรกิจ 
(Organization Models - 3) การวิเคราะห์องค์ความรู้ Knowledge Asset  (Organization Models - 4)
และตรวจสอบความเป็นไปได้ต่อการตดัสินใจ (Organization Models-5) วิเคราะห์ความรู้ในงาน
บุคลากร (Task Model) TM-1 วิเคราะห์ความรู้ในงานบุคลากร (Task Model) TM – 2  วิเคราะห์
บุคลากร AM (Agent Model) จากนั้นผูศึ้กษาไดท้  าการการจบัความรู้ (Knowledge Capture) โดยได้
ท าการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการลาเพื่อวิเคราะห์ความรู้ท่ีเป็น (Explicit 
Knowledge) และมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และท าการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อจบัความรู้ในส่วนท่ีเป็นความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) ส าหรับในส่วน
ของการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) ผูศึ้กษาน าข้อมูลทั้ ง 2 ส่วนท่ีได้จากการศึกษา
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ขอ้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการลาและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ แลว้จึงน ามาถอดบท
สัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์ จบัประเด็นส าคญั จากนั้นจึงหาความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษากฎระเบียบ และการสัมภาษณ์  ในส่วนของ การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis)  
ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์และสร้างเป็นผงัตน้แบบการเรียนรู้ (Knowledge 
Models) และสร้างผงัการติดต่อเช่ือมโยง (Communication Models) จากนั้นจึงน าผงัความรู้ และผงั
การติดต่อเช่ือมโยงไปตรวจสอบความถูกต้องกับผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง และปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จนผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าผงัความรู้ (Knowledge Models)  และสร้างผงัการ
ติดต่อเช่ือมโยง (Communication Models) มีความถูกต้อง และเข้าใจง่าย สามารถน าไปใช้ให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองของสิทธิการลาในเบ้ืองตน้ได ้ 

นอกจากน้ียงัพบวา่สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจริงใน
วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่มีจ  านวน 6 สิทธิ ไดแ้ก่  การลาป่วย  การลาคลอดบุตร  การลาช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตร การลากิจส่วนตวั  การลาอุปสมบท  และ การลาไปศึกษา อบรม  ดูงาน ส าหรับ
กลุ่มขา้ราชการมีสิทธิในการลาจ านวน 6 สิทธิ  และส าหรับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิในการ
ลาได้เพียง 4 คือการลาป่วย การลาคลอดบุตร  การลากิจส่วนตวั และการลาอุปสมบทในส่วน
ขั้นตอนการติดต่อประสานงานพบวา่มีผูเ้ก่ียวขอ้งในสิทธิการลา ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา งานธุรการ  งานบุคลากร และผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองการสร้างต้นแบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์  และสวสัดิการของวิทยาลัย   
นาฏศิลปเชียงใหม่ ผูศึ้กษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ในการสร้างต้นแบบการเรียนรู้สิทธิประโยชน์  และสวสัดิการของวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์เพื่อยืนยนัสภาพปัญหาขององค์กร ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัโดยท่ีผลการวิเคราะห์
จะตอ้งมีความสอดคลอ้งและร้อยเรียงหลกัการต่างๆ ไปสู่วตัถุประสงคข์ององค์กรและเพื่อให้เกิด
ความแน่ใจถึงสภาพปัญหาก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจในการด าเนินการจดัการความรู้ในส่วนของการ
วิเคราะห์ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซ่ึงได้จากการศึกษา กฎ ระเบียบ  และคัดกรอง
สาระส าคญัท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ขา้ราชการครู และ
ลูกจา้งประจ าสามารถใชสิ้ทธิการลาได ้6 สิทธิ พนกังานราชการและลูกจา้งชัว่คราวใช้สิทธิการลา
ได ้4 สิทธิ ซ่ึงทั้งน้ีในส่วนของพนกังานราชการซ่ึงนบัไดว้า่เป็นบุคลากรทางการศึกษา และเม่ือมา
อยูใ่นสถานศึกษา ก็จะตอ้งมาใชร้ะเบียบการลาของของส านกันายกรัฐมนตรี โดยอนุโลมซ่ึงจะตอ้ง
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ไม่เกินสิทธิตามกฎหมายตน้  ส าหรับความรู้ท่ีเป็นความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) ซ่ึงไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จดัเป็นความรู้อยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะตวัของบุคคลท่ีมาจาก
ประสบการณ์  ผูศึ้กษาเห็นวา่ความรู้ท่ีส าคญัในส่วนน้ีคือขั้นตอนในการด าเนินการในการใช้สิทธิ
การลา และขอ้ควรระวงั นอกจากน้ีการหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ปฏิบติัตามระเบียบจะส่งผลให้เกิดปัญหา
ในการปฏิบติังานและเป็นความผดิตามวนิยัอีกดว้ย 
 ส าหรับส่วนของตน้แบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์  และสวสัดิการซ่ึงผูศึ้กษาได้ท าการ
สร้างในรูปแบบผงัความรู้ (Knowledge Models) สิทธิการลา 6 ประเภท  และผงัการติดต่อเช่ือมโยง 
(Communication Models) ท่ีมีลกัษณะท่ีเขา้ใจง่าย และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาในการเรียนรู้ท่ีจ  ากดั นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใช้เป็น
ตวัอย่างเพื่อให้เกิดภาพของการจดัการความรู้ในองค์กรท่ีชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงแนวทางในการพฒันา
ในขั้นต่อไปตอ้งท าการเผยแพร่และพฒันาในส่วนสิทธิและสวสัดิการในส่วนอ่ืนๆ ใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ และน าไปใช้ต่อไป นอกจากน้ีผูศึ้กษาเห็นวา่องค์กรจะตอ้งมี
การส่งเสริมให้เกิดระบบการเรียนรู้ในอย่างต่อเน่ือง  โดยจะต้องท าการพฒันาในส่วนเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ หรือเทคนิคต่างๆ ตลอดจนถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท่ีช่วยเอ้ืออ านวยให้วิธีการ
ใหเ้กิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของสิทธิและสวสัดิการของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหค้รบในทุกสิทธิ 
 2. ควรส่งเสริมและพฒันาในส่วนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
ในการจดัการความรู้ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความตอ้งการในการใชค้วามรู้เร่ือง กฎ ระเบียบ 

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
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แบบสอบถามความต้องการในการใช้ความรู้เร่ืองกฎ ระเบียบ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 

 

โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในแบบสอบถาม เพือ่เป็นข้อมูลในการจดัการความรู้ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ      ชาย   หญิง 
สถานะ    ข้าราชการ     ลกูจ้างประจ า    ข้าราชการพลเรือน     พนกังานราชการ      ลกูจ้างชัว่คราว  
วฒุิการศกึษา       ต ่ากวา่ปริญญาตรี                    ปริญญาตรี                    สงูกวา่ปริญญาตรี   
 

ส่วนที ่2  ความต้องการในการใช้ความรู้เร่ืองกฎระเบียบ 

กฎหมาย  ระเบียบในการปฏบิัตงิาน ต้องการ ไม่ต้องการ 
กฎหมาย ระเบียบการเงิน   
กฎหมายระเบียบงานสารบรรณ   
กฎหมายระเบียบงานงบประมาณ   
กฎหมายระเบียบงานพสัดุ   
กฎหมายระเบียบงานยานพาหนะ   
กฎหมายระเบียบงานบุคลากร   
กฎหมายระเบียบงานวดัและประเมินผล   
กฎหมายระเบียบงานกิจการนกัเรียน   

กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดกิารทีเ่ป็นตวัเงนิ ต้องการ ไม่ต้องการ 
กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล   
กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดิการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   
กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดิการเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้น   
กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดิการเงินสวสัดิการค่าเล่าเรียนบุตร   

กฎหมาย  ระเบียบสิทธิสวสัดกิารทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ ต้องการ ไม่ต้องการ 
สิทธิการลา   
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ภาคผนวก ข 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก ค 

แบบฟอร์มใบลา 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ – นามสกุล   นายอรรณพ  ภิรมยป์ระเมศ 

วนั เดือน ปี เกดิ  17 พฤษภาคม 2518 

ภูมิล าเนา  จงัหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  (ดนตรีสากล) 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2544 

 

การท างาน  2545 – ปัจจุบนั  ครู คศ.1 วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 


