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นางสาวเบญจมาศ เมืองเกษม : การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิ ริธรรม,รศ.ดร.
นริ นทร์ สังข์รักษา ,ผศ. ดร.ธีรศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ. 460 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาบริ บท สภาพการณ์การจัดการความรู ้ ธนาคารความดี และ
การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี 2) เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย 3) เพือทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย 4) เพือประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี เพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขของชุมชนไทย เป็ นการวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development:
R&D) โดยใช้เทคนิ ควิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนือหาและการถอดบทเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการณ์การจัดการความรู ้ ธนาคารความความต้องการในการจัดการความรู ้
ของธนาคารความดี พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยกระบวนการจัดการความรู ้คือการแสวงหาความรู ้ การ
สร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์และสกัดความรู ้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ การประยุกต์และปรับ
ความถูกต้อง2)การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชน
ไทย ซึงใช้ชือว่า “RONGPLAKHAO Model” ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของการจัดการ
ความรู ้และองค์ประกอบร่ วม และผ่านการรับรองรู ปแบบ 3)ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ธนาคาร
ความดี พบว่า จากการทีได้เรี ยนรู ้ผ่านการศึกษาดูงานได้นาํ มาสู่ การวางแผนการดําเนิ นงาน ในการเตรี ยมชุมชน
เป็ นการประชุ ม ชี แจงเพื อการทําความเข้าใจกับผูน้ ําชุ มชน รวมทังสร้ างที มและแกนนํา ส่ ว นการอบรมเพื อ
ยกระดับการจัดการความรู ้ พบว่าคะแนนความรู ้หลังการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 สําหรับการจัดเวทีแลกเปลียนรู ้ ได้สร้างความเข้าใจทางด้านมิติการจัดการความรู ้และมิติของธนาคาร
ความดีมากขึน มีความภาคภูมิใจทีมีธนาคารความดีเป็ นศูนย์รวมการทํากิจกรรมทีส่ งเสริ มให้คนทําความดี โดย
การประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบพบว่ารู ปแบบอยูใ่ นเกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความเหมาะสม มี ความ
เป็ นไปได้ในทางปฏิ บัติ มี ความถูกต้องและ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้จริ ง โดยรู ปแบบมี ความสมบู รณ์
ครบถ้วนไม่ตอ้ งปรับปรุ งหรื อแก้ไขส่วนใดเพิมเติม และการถอดบทเรี ยนในครังนี เป็ นการพิจารณากระบวนการ
ในการดําเนินงาน โดยผ่านการเตรี ยมชุมชน การศึกษาดูงาน การอบรมยกระดับ ความรู ้ การประชุมสัมมนา และ
การจัดการความรู ้ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ทีได้สร้างขึนเพือนําไปสู่การมีความรู ้ ทัศนคติ และทักษะในการจัดกิจกรรม
ของธนาคารความดีต่อไป
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The objectives of this research were 1) to study context, circumstances of goodness bank Knowledge
management and the excellent practices. 2) to develop knowledge management model of goodness bank to reinforce
social well-being for thai community 3) to try out the model of Knowledge management of goodness bank to reinforce
create green and happiness for thai community 4) to evaluate and improve model of goodness bank knowledge
management to reinforce social well-being for thai community .This research used research and development and used
mixed method research. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, content analysis and
lesson learned.
The results of this study were as follows: 1) the circumstances of knowledge management and need of
goodness bank showed that the overall was at high. The knowledge management were knowledge acquisition, creation
knowledge,storing knowledge, analysis and externalization knowledge transfer/distribution and application/correction.2)
development of knowledge management model of goodness bank to reinforce social green and happiness for thai
community. It entitled “RONGPLAKHAO Model” that included the principle, objectives and the components of
knowledge management and conjoint. Based on the assessment of the experts were at the highest level. ) The result of
using knowledge management model of goodness bank was found that learning through study visit led to the
implementation plan. For the meeting preparation, it was clarification meeting with community leaders to make
understanding. Including team building and leadership. The workshop to enhance knowledge management found that the
knowledge scores after training higher than before training, the statistically significant at the .05 level. For knowledge
sharing forum to make more understanding the dimension of knowledge management and goodness bank and pound to
have goodness bank being the activities center to encourage people to do good things. The evaluation and improvement
of the knowledge management model of goodness band found that it was good criterion covering all issues, appropriate,
possibility practice, accuracy and real practice. The lesson learned concerning that the process of implementation via
community preparation, visiting study, training to enhance knowledge, seminar and knowledge management as well as
creation learning to contribute the knowledge, seminar and knowledge management as well as creating learning to
contribute the knowledge, attitudes and skills for further activity.
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