บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในงานการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดโดยใช้ทฤษฎีพื้นฐาน (Theory Process) ทางด้านทฤษฎีระบบ (System Theory) และ
ใช้ทฤษฎีการจัดการทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีดังกล่าว พร้อมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการวิเคราะ์ สังเคราะ์ และเรียบเรียง ซึ่งมี
รายละเอียดนาเสนอดังต่อไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory)
1.1 ทฤษฎีระบบ
1.2 ลักษณะของระบบที่ดี
2. แนวคิดองคกรแ์่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
2.1 ความรอบรู้แ์่งตน (Personal Mastery)
2.2 แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models)
2.3 วิสัยทัศนร่วม (Shared Vision)
2.4 การเรียนรู้ของทีม (Team Learning)
2.5 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
3. แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
3.1 ความ์มายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
3.2 องคประกอบกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process
3.3 การสร้างความรู้และการถ่ายทอดความรู้กับวงจรความรู้ SECI (SECI Model)
3.4 วงจรความรู้ SECI (SECI Model)
3.5 กระบวนการวงจรความรู้ SECI (SECI Model) และการอ้างอิงวงจรความรู้ SECI
(SECI Model)
3.6 การนาความรู้ไปใช้ (Knowledge Application)
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management Enablers)
4.1 วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture)
1) การใ์้ความร่วมมือ (Collaboration)
2) ความไว้วางใจ (Trust)
3) การเรียนรูร้ ่วมกัน (Learning)
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4.2 โครงสร้างองคกร (Organizational Structure)
1) การกระจายอานาจ (Decentralization)
2) แบบเป็นทางการ (Formalization)
4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
1) ความ์มายและความสาคัญของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Approach)
และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)
5. ความสัมพันธระ์ว่างปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้กับงานด้านการจัดการความรู้
6. ผลงานจากการทางาน (Job Performance)
6.1 ความ์มายการวัดผลงานจากการทางาน
6.2 รูปแบบการวัดผลงานจากการทางาน (Job Performance)
1) ผลงานเสริม (Contextual Performance)
2) ผลงาน์ลัก (Task Performance)
7. ความสัมพันธระ์ว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับผลงานจากการ
ทางาน (Job Performance)
1. แนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory)
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1920 โดยผู้ที่เริ่มพูดถึง
แนวคิดนี้เป็นคนแรก คือ Bertalanffy นักชีววิทยา ชาวออสเตรีย ต่อมาแนวคิดนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกัน
แพร่์ลายเมื่ อ ทศวรรษ 1940 และพั ฒนาไปสู่ส าขาอื่ นๆ เช่น ฟิ สิก ส Cybernetic (เช่น งานของ
Frederic Vester) โดยในช่ วง์ลัง แนวคิดนี้ ได้พั ฒนาไปเป็น Complexity Theory และบางส่วนก็
พัฒนาเป็นทฤษฎีไร้ระเบียบ์รือ Chaos Theory ด้วยเ์ตุนี้ ทฤษฎีระบบ จึงมีลักษณะเป็นส์วิชาการ
(Interdisciplinary) เนื่องจากสามารถนาไปประยุกตใช้ได้์ลายๆ สาขาวิชา โดยจุดสาคัญของทฤษฎี
ระบบอยู่ที่การมองแบบไม่แยกส่วน์รือการมองว่าทุกอย่างสัมพันธกัน ์รือส่วนย่อยสัมพันธกัน
ส่วนใ์ญ่ เป็นต้น
ดังนั้น วิธีคิดของทฤษฎีระบบจึงแตกต่างจากวิธีคิดแบบเส้นตรง (Linear Thinking) ์รือ
การคิดที่ว่า "ถ้าเ์ตุเป็นอย่างนี้แล้ว ผลจะต้องเป็นอย่างนั้น" อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากทฤษฎีระบบ จะเป็น
การคิดบนพื้นฐานของระบบที่มีความซับซ้อน (Complex System) คือ ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็สามารถเป็น
อย่างนั้น ์รือเป็นอย่างโน้นได้ไม่ตายตัว (not only…but also…) คือ มีความเป็นไปได้์ลายอย่างๆ
ฉะนั้น ์ัวใจของทฤษฎีระบบ จึงไม่ได้อยู่ที่การวิเคราะ์ วิจัยเฉพาะส่วนนั้นๆ เท่านั้น แต่จะเป็นการ
พิจารณา "ความสัมพันธ" ของปัจจัยสิ่งต่างๆ ทั้ง์มดว่ามีความสัมพันธกัน
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1.1 ทฤษฎีระบบ
ทฤษฎีระบบ คือ ภาพส่วนรวมของขบวนการที่มีการจัดระเบียบความสัมพันธ ระ์ว่าง
องคประกอบต่างๆ ที่รวมกันอยู่ในขบวนการนั้นๆ ทฤษฎีระบบ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่ใช้ในการวางแผนและดาเนินการต่างๆ เพื่อใ์้บรรลุผลตามจุดมุ่ง์มายที่กา์นดไว้ ทฤษฎีระบบมี
องคประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ 1.) ปัจจัยนาเข้า (Input) 2.) กระบวนการ (Process) และ 3.) ผลผลิต
(Output)
องคประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ จะมีความสัมพันธต่อเนื่องกัน ดังภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 2 องคประกอบสาคัญของทฤษฎีระบบ
ที่มา: Bertalanffy (1920)
ทฤษฎีระบบที่ดี จะต้องเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างประ์ยัดและเ์มาะ
สมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ เพื่อใ์้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้า์มาย
ที่วางไว้ ถ้าระบบใดมีผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมากกว่าข้อมูล วัตถุดิบที่ป้อนเข้าไป ก็
ถือได้ว่าเป็นระบบที่มีคุณภาพ ในทางตรงข้ามถ้าระบบมีผลผลิตที่ต่ากว่าข้อมูลวัตถุดิบที่ไปใช้ ก็ถือ
ว่าระบบนั้นมีประสิทธิภาพต่า (Coulter, 2006)
องคประกอบของทฤษฎีระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. ปัจจัยนาเข้า (Input) ์มายถึง สิ่งต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในกระบวนการต่างๆ เช่น
ในกระบวนการทาอา์าร สิ่งที่ป้อนเข้าไป อาจได้แก่ เนื้อสัตว ผัก เครื่องปรุง น้าซุบ เป็นต้น ถ้าใน
เรื่องระบบย่อยอา์าร อาจได้แก่ ปาก กระเพาะอา์าร ลาไส้เล็ก เป็นต้น
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2. กระบวนการ์รือการดาเนินงาน (Process) ์มายถึง การนาเอาสิ่งที่ป้อนเข้าไป มา
จัดทาใ์้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้องการ เช่น กระบวนการปรุงอา์าร์รือกระบวนการทา
อา์ารใ์้สุก เป็นต้น
3. ผลผลิต์รือการประเมินผล (Output) ์มายถึง ผลที่ได้จากการกระทาในขั้นที่สอง
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการทาอา์าร คือ รสชาติอา์าร์รือปริมาณอา์ารที่ทาได้ เป็นต้น
1.2 ลักษณะของระบบที่ดี
ระบบที่ดีต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความยั่งยืน
(sustainable) ต้องมีลักษณะ 4 ประการคือ
1. มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดล้อม (Interact with environment) ระบบทุกๆ ระบบจะมี
ปฏิสัมพันธไม่ทางใดก็ทาง์นึ่งกับโลกรอบๆ ตัวของระบบ โลกรอบๆ ตัวนี้ เรียกว่า "สิ่งแวดล้อม"
การที่ระบบมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดล้อมนี้เอง ทาใ์้ระบบดังกล่าวกลายเป็น ระบบเปิด (Open system)
กล่าวคือ ระบบจะรับปัจจัยนาเข้า (Inputs) จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะเป็นพลังงาน อา์าร ข้อมูล ฯลฯ
ระบบจะจัดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยนาเข้านี้ใ์้เป็นผลผลิต (output) แล้วส่งกลับไปใ์้สิ่งแวดล้อมอีก
ที่์นึ่ง
2. มีจุด์มาย์รือเป้าประสงค (Purpose) ระบบจะต้องมีจุดมุ่ง์มายที่ชัดเจนแน่นอน
สา์รับตัวของมันเอง ระบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ระบบการดาเนินชีวิตของมนุษยนั้นก็มีจุด
มุ่ง์มายสา์รับตัวของระบบเองอย่างชัดเจนว่า "เพื่อรักษาสภาพการมีชีวิตไว้ใ์้ได้ใ์้ดีที่สุด"จุดมุ่ง
์มายนี้ดูเ์มือนจะไม่เด่นชัดนักเนื่องจากไม่ใช่ผู้คิดสร้างระบบดังกล่าวขึ้นมาเอง
3. มีการรักษาสภาพตนเอง (Self-regulation) ลักษณะที่สามของระบบ คือ การที่ระบบ
สามารถรักษาสภาพของตัวเองใ์้อยู่ในลักษณะที่คงที่อยู่เสมอ การรักษาสภาพตนเองทาได้โดยการ
แลกเปลี่ยนปัจจัยนาเข้าและเอาที่พูดกันระ์ว่างองคประกอบต่างๆ ของระบบ์รือระบบย่อย ตัวอย่าง
ที่เ์็นได้ชัดเจนคือ ระบบย่อยอา์ารของร่างกายมนุษย ซึ่งประกอบด้วย องคประกอบย่อยๆ ์รือ
ระบบย่อยต่างๆ เช่น ปาก น้าย่อย น้าดี ์ลอดอา์าร กระเพาะอา์าร ฯลฯ
4. มีการแก้ไขตนเอง (Self-correction) ลักษณะที่ดีของระบบ คือ มีการแก้ไขและปรับ
ตัวเอง ในการที่ระบบมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดล้อม บางครั้งปฏิสัมพันธนั้นก็จะทาใ์้ระบบการ
รักษาสภาพตัวเอง ต้องย่าแย่ไป ระบบก็ต้องมีการแก้ไขและปรับตัวเองเสียใ์ม่ ตัวอย่างเช่น การ
ปฏิสัมพันธระ์ว่างร่างกายกับอากาศ์นาว (สภาพแวดล้อม) อาจจะทาใ์้เกิดอาการ์วัดขึ้นได้ ใน
สถานการณนี้ ถ้าระบบร่างกายไม่สามารถที่จะรักษาสภาพตัวเองได้อย่างดี ร่างกายก็จะต้องสามารถ
ที่จะปรับตัวเองเพื่อที่จะต่อสู้กับอาการ์วัดนั้นโดยการผลิตภูมิคุ้มกันออกมาต้าน์วัด
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2. แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ปัจจุบันเป็นยุคที่สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้บริ์ารยุคใ์ม่จานวนมากเชื่อว่าองคกรแ์่งการเรียนรู้เป็นคาตอบ์นึ่งที่ทาใ์้องคกร
อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในสภาพที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง มีนักวิชาการ์ลายท่านที่ ศึกษา
เกี่ยวกับองคกรแ์่งการเรียนรู้์รือ The Learning Organization (LO) ์นึ่งในนักวิชาการเ์ล่านี้คือ
Peter M. Senge ได้ เ ขี ย น์นั ง สื อ ชื่ อ “The Fifth Discipline: The art and Practice of The Learning
Organization” และได้ใ์้แนวคิดเกี่ยวกับองคกรแ์่ง การเรียนรู้ ตลอดจนได้นาเสนอวิธีการสร้าง
องค กรแ์่ ง การเรี ย นรู้ (Senge, 1990., Watkins and Marsick, 1993., Marsick and Watkins, 2003.,
Thomson and Hoest, 2011., P. Jay Kiedrowski, 2006 และ Ali Khamis, 2011) ซึ่ ง มี ร ายละเอีย ดดัง
ต่อไปนี้
2.1 ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)
Senge เขียนถึงองคกรแ์่งการเรียนรู้ว่า การฝึกฝนอบรมตนด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอ
เป็นรากฐานสาคัญ เป็นการขยายขีดความสามารถใ์้เชี่ยวชาญมากขึ้น ความรอบรู้เป็นผลร่วมของ
ทักษะและความสามารถ ฉะนั้น เพื่อศึกษา์รือกระทาสิ่งใดจะต้องทุ่มเทศึกษาใ์้ลึกซึ้ง รู้จริง เพื่อ
สามารถนาความรู้ไปใช้งานได้จริงและการเรียนรู้ระดับบุ คคลจะส่งผลใ์้เกิดการเรียนรู้ในระดับ
องคกรขึ้นได้ต่อไป
2.2 แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models)
แบบแผนความคิดอ่าน ได้แก่ ความเชื่อพื้นฐาน ข้อสรุป์รือภาพลักษณที่ตกผลึกใน
ความคิดอ่านของคนที่มีอทิ ธิพลต่อความรูค้ วามเข้าใจต่อสรรพสิ่งในโลก มีผลต่อการประพฤติปฏิบัติ
ต่อค่านิยม ต่อบุคคล สรรพสิ่งและสถานการณทั้ง์ลาย ์น้าที่ของแบบแผนความคิดอ่านเพื่อฝึกฝน
ใ์้เราได้เข้าใจ แยกแยะระ์ว่างสิ่งที่เราเชื่อกับสิ่งที่เราปฏิบัติ การสืบค้นความคิดความเชื่อของเรา
ทาใ์้เราท้าทายและปรับขยายขอบเขตและกระบวนการความคิดความเชื่อของเรา เข้าใจมุมมองและ
การคิดของผู้อื่น Senge เชื่อว่าความคิดความเชื่อแบบแผนความคิดอ่านของแต่ละคนมีข้อบกพร่อง
การคิดอย่างเป็นระบบ เข้าไปร่วมทางานด้วย ซึ่งจะมีพลัง เกิดผลดีสูงสุด ์น้าที่ของเรา คือ พัฒนา
แบบแผนความคิดอ่านของเราอยู่เป็นนิจ อย่างยืด์ยุ่น ทาใ์้เราปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแนวคิด
แนวปฏิบัติของเราได้เ์มาะกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป
2.3 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
วิสัยทัศนร่วมนี้มีคุณค่าทั้งภายในและภายนอกแก่องคกร คุณค่าภายนอก คือใ์้ทราบ
กันโดยทั่วไปว่า เรามุ่งสร้างผลสาเร็จอะไรใ์้เกิดแก่องคกร ความเป็นเลิศในด้านใด เมื่อใด คุณค่า
ภายใน คือมีส่วนสร้างแรงดลบันดาลใจ ความศรัทธายึดมั่น เอกลักษณ ความเป็นส่วน์นึ่ง์รือความ
ผูกพันใ์้เกิดแก่ทีม ต่อองคกร ต่อ์น้าที่ ผลักดันใ์้เกิดเป็นความกล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน
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แปลงเพื่อความดีกว่า ความกล้าเสี่ยง กล้าทดลอง การมีวิสัยทัศนร่วมกันในองคกรจะมีส่วนเสริมสร้าง
ความเป็นองคกรแ์่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง และเป็นตัวขับเคลื่อนใ์้มุ่งสู่เป้า์มายไปในทิศทางที่
รวดเร็ว ประ์ยัด และปลอดภัย
2.4 การเรียนรู้ของทีม (Team Learning)
เป็นการสร้างความสามารถของทีมใ์้เ์นือกว่าระดับความสามารถของรายบุคคล
แนววิธีฝึกฝนสร้า งการเรีย นรู้ข องทีมที่ดี ทาได้โดยผ่านการพูดคุย (Dialogue) และการอภิปราย
(Discussion) ของผู้คนในองคกร ทีมในองคกรที่ขาดความเข้าใจระ์ว่างกั นก่อนจะขาดทิศทางการ
ทางานร่วมกัน ขาดการประสานสัมพันธที่ดี ดังนั้น Senge จึงใ์้ความสาคัญของการปรับแนวปฏิบัติ
ใ์้ตรงกัน (Alignment) ว่าเป็นเงื่อนไขสาคัญก่อนที่จะมีการเพิ่มอานาจในการปฏิบัติ (Empowerment)
ใ์้แก่บุคคล ์รือทีม ในการตัดสินใจ์รือการแก้ไขปัญ์าต่างๆ แนวปฏิบัติของการฝึกวินัยเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ของทีม คือ การพูดคุย (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) การอภิปรายเป็นการ
วิเคราะ์ประเด็นที่สนใจร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใ์้กลุ่มยอมรับแนวคิดมุมมองที่แตกต่างและ
อาจจะรับความคิด ข้อเสนอแนะของผู้อื่นได้ ส่วนการพูดคุย์รือการเสวนานั้น ทาใ์้กลุ่มได้แสวง์า
ความ์มายร่วมกันอย่างอิสระที่์าไม่ได้จากการพูดคุยกันเป็นรายบุคคล ทาใ์้เข้าใจมุมมองต่างๆ
ได้กว้างขวางมากขึ้น การเรียนรู้เป็นทีมสามารถแก้ปัญ์าที่ยากและซับซ้อนจาก์ลายมุมมอง มีการ
สื่อสารถึงความคิด ความเชื่ออย่างอิสระเสรี ทาใ์้เกิดการเปิดเผยว่า ความคิดอ่านของแต่ละฝ่ายแตก
ต่างกันเช่นไร ทาใ์้เราได้มีโอกาสสังเกตลักษณะความคิดของตนเองและของผู้อื่น ฉะนั้น สมาชิก
ของทีมควรแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเ์็น โดยผ่านการเสวนาและการอภิปรายกันอย่างเป็นกิจวัตร
เพื่อความเข้าใจที่ดี ฝึกฝนการใช้ทักษะของการสืบค้นและการสะท้อนความคิดเ์็นใ์้เกิดประโยชน
ในทางสร้างสรรคใ์้ได้
2.5 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
Senge ได้ใ์้ความ์มายของคาว่า “การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)” ไว้
ว่า “วินัยของการมองเ์็นภาพโดยรวม เ์็นทั้ง์มด มีกรอบที่มองเ์็นความสัมพันธที่เกี่ยวข้องกัน
มากกว่าที่จะเ์็นแค่เชิงเ์ตุเชิงผล เ์็นแนวโน้มรูปแบบของความเปลี่ยนแปลง มากกว่าจะเ์็นแค่
ฉาบฉวย์รือผิวเผิน” การคิดอย่างเป็นระบบมีความสาคัญอย่างมากกับสภาพการบริ์ารในปัจจุบัน
ซึ่งสมองของผู้บริ์ารต้องเข้าใจสภาพขององคประกอบย่อยต่างๆ ในองคกร เข้าใจปัจจัยพื้นฐาน
ประวัติศาสตรและพัฒนาการแต่อดีตถึงปัจจุบัน เ์็นความซับซ้อนเกี่ยวข้องสัมพันธกันของระบบ
ย่อย ์ากแก้ไข์รือดาเนินการตรงที่ใดที่์นึ่งของระบบจะกระทบส่วนอื่นๆ ได้เช่นไร
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3. แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
ค่อนข้างสูง ทาใ์้องคกรต่างๆ ต้องพัฒนาตนเองและบุคลากรใ์้มีความพร้อมในสภาวะการแข่งขัน
สูง ทาใ์้การจัดการความรู้ซึ่งเป็นศาสตรที่ค่อนข้างใ์ม่ โดยถือกาเนิดจากภาคธุ รกิจและขยายออก
ไปยังสาขาต่างๆ เป็นที่นิยมและได้รับการตอบรับอย่างดี โดยที่ Peter Druker ได้กล่าวว่า ความรู้เป็น
กลยุทธที่มีพลัง สามารถเข้าถึงโอกาสและการได้เปรียบทางธุรกิจอย่างสูงและถือว่า ศตวรรษที่ 21 เป็น
ศตวรรษแ์่งการเรียน (Danijela Jelenic, 2011) โดยที่ความ์มายและแนวคิดการจัดการความรู้ มีราย
ละเอียดดังนี้คือ
3.1 ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
จากความสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทาใ์้มีนักวิชาการ
ทาการศึกษาและใ์้คาจากัดความของการจัดการความรู้ไว้มากมาย ทั้งในแง่ที่เป็นทรัพยสินที่มีค่าใน
องคกร เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมใ์้เกิดความสาเร็จในองคกรและนาไปสู่การได้เปรียบในเชิงการแข่ง
ขันทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
นักวิชาการบางกลุ่มมองว่า การจัดการความรู้เป็นทรัพยสินที่มีค่าขององคกร โดยที่
Nonaka (1991), Nonaka and Takeuchi (1995) และ Wiig (1997) กล่าวว่า การจัดการความรู้ถือเป็น
ทรัพยสินที่ยั่งยืนขององคกร โดยที่ Drucker (1993) และ Wiig (1997) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ความรู้ถือ
ว่าเป็นทรัพยสินที่มีค่าขององคกรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable
Competitive Advantages) ซึ่งสอดคล้องกับ Cardoso (2003), Civi (2000) และ Ipe (2003) ได้แสดง
ความคิดเ์็นตรงกันว่า ความรู้ถือว่าเป็นทรัพยสินที่สาคัญสา์รับองคกร
ในขณะที่มีนักวิชาการอีกกลุ่ม์นึ่งที่ใ์้ความ์มายของการจัดการความรู้ ในแง่มุม
ส่งเสริมใ์้เกิดความสาเร็จขององคกร โดยที่ OECD (2001) เ์็นว่า การจัดการความรู้ เป็นขบวนการ
นาความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ บรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยที่องคกรสมควรที่จะ
ควบรวมเรื่องการจัดการความรู้ใ์้เข้ากับความสามารถของบุคคลและองคกร ประกอบกับ Bouthillier
and Shearer (2002), Davenport and Prusak (1998) และ Robertson (2008) ได้ทาการศึกษาและพบว่า
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อความสาเร็จขององคกร ซึ่งเสริม
แนวคิดของ Seleim and Khalil (2007) ที่แสดงความเ์็นว่า การจัดการความรู้ในองคกร ถือว่าเป็นพื้น
ฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน นามาซึ่งความสาเร็จและการได้ เปรียบทางการแข่งขันทาง
ธุรกิจ โดยมีความสาคัญในแง่มุมการจัดวางกลยุทธในองคกร นอกจากนี้ Lichtenthaler and Lichtenthaler
(2009) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสา์รับองคกรในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในองคกร ในการสร้างองคความรู้ใ์ม่ เพื่อพัฒนาความรู้ในองคกรใ์้มีการใช้งานอย่าง
สม่าเสมอ ในขณะที่ Corso et al (2009) ได้ใ์้ความเ์็นเพิ่มเติมว่า การจัดการความรู้เป็นขบวนการ
สร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อกระตุ้นใ์้เกิด การเรียนรู้ร่วมกัน การส่งต่อความรู้ เพื่อใ์้องคกรสามารถ
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บรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว้ และ Omerzel (2010) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ว่าเป็นศาสตรที่เป็น
ที่ยอมรับอย่างมากในทางธุรกิจและถือว่าการจัดการความรู้และการบูรณาการความรู้ จะเป็นปัจจัยที่
สาคัญสา์รับผลสาเร็จขององคกร ส่วนทางด้านการศึกษา Wu et al (2013) ได้ศึกษาและสรุปว่า
การจัดการความรู้จะเป็นตัวช่วยใ์้อาจารย ที่มีความรู้และประสบการณ สามารถถ่ายทอดความรู้ใ์้
นักเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอาจารยที่ขาดประสบการณทางด้านการจัดการความรู้
ในแง่มุมการได้เปรียบทางธุรกิจ Sharma and Djiaw (2011) ได้กล่าวว่า การจัดการ
ความรู้ถือว่ามีคุณค่าทางกลยุทธ เพื่อที่จะเพิ่มผลงานและการได้เปรียบทางการแข่งขัน ขององคกร
ฉะนั้น การจัดการความรู้จึงได้รับความสนใจจากองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลงานในการ
แข่งขัน เพื่อที่จะรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในภาวะที่การแข่งขันมีความเป็นพลวัต ในขณะ
ที่ Francisco, Daniel and Carlos (2012) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ ว่า จะ
เป็นตัวช่วยสาคัญเพื่อใ์้องคกรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) โดยอาศัย
ขบวนการของการจัดการความรู้ ในการสร้างและสะสมความรู้เฉพาะตน (Tacit Knowledge) ของ
องคกร Francisco และคณะได้ศึกษาถึงความสัมพันธระ์ว่าง การจัดการความรู้และผลงานขององคกร
ในธุรกิจทางด้านบริการและพบว่า มีความสัมพันธเชิงบวกซึ่งกันและกัน จึงยืนยันได้ว่า การจัดการ
ความรู้ สามารถสร้างคุณค่าใ์้กับองคกรและ เป็นเครื่องมือที่สาคัญเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและเพิ่มคุณค่าใ์้กับองคกร นอกจากนี้ Moustaghfir and Schiuma (2013) ได้ใ์้ความคิดเ์็น
ว่า การจัดการความรู้ เป็นกลยุทธสา์รับองคกรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็น
ทรัพยสินที่มีคุณค่าขององคกร โดยที่องคกรต้องคานึงถึง วัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้างองคกร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัย์ลักในการขับเคลื่อนการทางานของขบวนการจัดการความรู้
กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาแนวคิดจากนักวิชาการ จะเ์็นได้ว่า การจัดการความรู้
เป็นขบวนการที่นาความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานและความสาเร็จขององคกร
และเป็นปัจจัย์ลักที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ฉะนั้น การจัดการความรู้ถือว่า
เป็นทรัพยสินที่ยั่งยืนขององคกร อย่างไรก็ตาม ในการนาการจัดการความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
องคกรจะต้องคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) โครงสร้าง
องค กร (Organizational Structure) และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งเป็น
ปัจจัย์ลักในการขับเคลื่อนขบวนการการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1 คาจากัดความของการจัดการความรู้
นักวิชาการ/นักวิจัย
- Nonaka (1991), Nonaka
and Takeuchi (1995) และ
Wiig (1997)
- Drucker (1993) และ Wiig
(1997)
- Cardoso (2003), Civi
(2000) และ Ipe (2003)
- OECD (2001)

- Bouthillier and Shearer
(2002), Davenport et al
(1998), Davenport and
Prusak (1998) และ
Robertson (2008)
- Seleim and Khalil (2007)

- Lichtenthaler and
Lichtenthaler (2009)
- Corso et al (2009)

แนวคิด
- การจัดการความรู้ถือว่าเป็นทรัพยสินที่ยั่งยืนขององคกร

- การจัดการความรู้ถือว่าเป็นทรัพยสินที่มีค่าขององคกรในการ
สร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น อย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Competitive Advantages)
- การจัดความรู้ถือว่าเป็นทรัพยสินที่สาคัญสา์รับองคกร
- การจั ด การความรู้ เป็ น ขบวนการน าความรู้ ไ ปใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร องคกรสมควร
ที่จะควบรวมเรื่องการจัดการความรู้ใ์้เข้ากับความสามารถของ
บุคคลและองคกร
- การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะ
ส่งผลต่อความสาเร็จขององคกร

- การจัดการความรู้ในองคกร ถือว่าเป็นพื้นฐานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน นามาสู่ความสาเร็จและการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งมีความสาคัญในแง่มุมของการจัด
วางกลยุทธในองคกร
- การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสา์รับองคกรในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรในองคกร ในการสร้างองคความรู้
ใ์ม่ เพื่อพัฒนาความรู้ในองคกรใ์้มีการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
- การจัดการความรู้เป็นขบวนการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อ
กระตุ้นใ์้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การส่งต่อความรู้ เพื่อใ์้องคกร
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
นักวิชาการ/นักวิจัย
- Omerzel (2010)

- Sharma and Djiaw (2011)

- Francisco, Daniel and
Carlos, 2012
- Wu et al (2013)

- Moustaghfir and Schiuma
(2013)

แนวคิด
- การจัดการความรู้เป็นศาสตรที่เป็นที่ยอมรับอย่างมากในทาง
ธุรกิจและถือว่าความรู้และการบูรณาการความรู้ จะเป็นปัจจัยที่
สาคัญสา์รับผลสาเร็จขององคกร
- การจัดความรู้ถือว่ามีคุณค่าทางกลยุทธ เพื่อที่จะเพิ่มผลงานของ
องคกร ฉะนั้น การจัดการความรู้จึงได้รับความสนใจจากองคกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลงานในการแข่งขัน
- การจัดการความรู้จะเป็นตัวช่วยสาคัญเพื่อใ์้องคกรมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) และยืนยันได้
ว่า การจัดการความรู้ สามารถสร้างคุณค่าใ์้กับองคกร
- สถานศึกษาที่มีอาจารยที่มีความรู้และประสบการณทางด้านการ
จัดการความรู้ จะเป็นตัวช่วยใ์้อาจารย สามารถถ่ายทอดความรู้
ใ์้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอาจารยที่ขาด
ประสบการณทางด้านการจัดการความรู้
- การจัดการความรู้ เป็นกลยุทธสา์รับองคกรในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นทรัพยสินที่มีคุณค่าขององคกร
โดยที่องคกรต้องคานึงถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้(Knowledge
Culture) โครงสร้างองคกร (Organizational Structure) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งเป็นปัจจัย
์ลักในการขับเคลื่อนการทางานของการจัดการความรู้

3.2 องค์ประกอบกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
นักวิชาการทางด้านการจัดการความรู้ได้ศึกษาและค้นคว้าแนวคิดกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้และได้ เสนอแนวคิดอย่าง์ลาก์ลาย ดังต่อไปนี้
Nonaka และ Takeuchi (1995) เป็นนักวิชาการในสานักการจัดการความรู้คนสาคัญ และเป็นผู้ริเริ่ม
นาแนวคิดเรื่อง การจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ได้เสนอแนวคิดว่า โลกยุค์ลังโลกาภิวัตน
เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based Economy) ดังนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจใ์้
ยั่งยืน จึงควรใ์้ความสาคัญกับการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดยได้อธิบายไว้ว่า กระบวนการ
จัดการความรู้คือ ความสามารถขององคกรในการสร้างสรรค (Create) จัดเก็บ (Storage) และกระจาย
ความรู้ (Sharing) รวมถึงการนาไปใช้งาน (Application) ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะสร้างความเป็น
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ผู้นาในการแข่งขันด้านคุณภาพ นวัตกรรม และองคกรสามารถแปลงความรู้เป็นทรัพยสินที่ค่าของ
องคกรได้ แนวความคิดดังกล่าวได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศที่มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มประเทศสมาชิก Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) นอกจากนี้ Allee (1997), Davenport and Prusak (1998) และ Alavi and Leidner (2001) ได้
กล่าวถึงการจัดการความรู้ขององคกรอย่างเป็นระบบ ควรมีลาดับขั้นตอนอันประกอบด้วย การได้มา
ซึ่งความรู้ (Acquiring), การจัดระบบความรู้ (Organizing), การคงไว้ซึ่งความรู้ (Sustaining), การนา
ความรู้ไปใช้งาน (Applying), การแบ่งปันความรู้ (Sharing) ซึ่งนามาสู่การสร้างความรู้ใ์ม่ (Renewing)
ทั้งความรู้เฉพาะตน (tacit knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ของแต่ละบุคคลใน
องคกร ตลอดจนทั้งองคกรเอง ในขณะที่ Remy and Dai (2010) ได้กล่าวถึงขบวนการการจัดการ
ความรู้ จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความรู้ (Acquisition) การเก็บรวบรวม
(Accumulate) การเผยแพร่์รือถ่ายทอด (Diffusion) และการนาไปใช้ (Application) ซึ่ง 4 ขั้นตอน
ดังกล่าว อาจจะไม่ต้องเกิดขึ้นตามลาดับ แต่ขั้นตอนที่ 4 จะเป็นส่วนประกอบ์ลักของขบวนการ
การจัดการความรู้ และ Zheng et al (2010) กล่าวถึงขบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การ
ได้มาซึ่งความรู้ (Acquiring) การสร้างความรู้ (Create) การจัดเก็บความรู้ (Storage) การส่งต่อความรู้
(Transfer) และการนาความรู้ไปใช้ (Application) ในปีถัดมา Danijela (2011) ได้กล่าวถึง การจัดการ
ความรู้จะครอบคลุมถึงกระบวนการค้น์าความรู้ (Finding) การคัดเลือก (Selecting) การจัด์มวด์มู่
(Organizing) การถ่ายทอด (Transfer) และการนาเสนอผลงาน (Presenting) ในขณะที่ Isabel et al
(2011) กล่าวถึง กระบวนการการจัดการความรู้สมควรเป็นนโยบายขององคกรในการที่จะทาใ์้เกิด
การสร้างความรู้ (Creation) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer) ไปทั่วองคกร และมีการนาความรู้ไปใช้
(Application) ซึ่งจะส่งผลใ์้องคกรมีความได้เปรียบทางธุรกิจและเพื่อใ์้บรรลุถึงความต้องการใน
ปัจจุบันและในอนาคตขององคกร สา์รับ Cardoso (2003), Cardoso and Gomes (2011) ได้ใ์้คา
จากัดความของการจัดการความรู้ว่า เป็นกลยุทธขององคกรและเป็นทรัพยสินที่สาคัญขององคกร
ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความรู้ (Creation and Acquisition) การเก็บรวบรวมความรู้ (Storage) และ
การถ่ายทอดความรู้ (Share and Discrimination) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระ์ว่างความรู้ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) กับความรู้แอบแฝง (Tacit Knowledge) ในขณะที่ Nausheen and Lin (2013)
ได้ศึกษาความสัมพันธระ์ว่างการจัดการความรู้กับผลงานขององคกร ใ์้ความสาคัญของกระบวน
การจัดการความรู้โดยเน้นที่กระบวนการสร้างความรู้ (Creation) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer) และ
การนาความรู้ไปใช้ (Application) ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานขององคกร และ Chin-Fu Ho et al (2013)
ได้กา์นดขั้นตอนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การรวบ
รวมความรู้ (Knowledge Accumulation) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Sharing) การนาความรู้ไปใช้
(Knowledge Utilization) และการคงเก็บไว้ภายในองคกร (Knowledge Internalization) นอกจากนี้
August (2014) ได้กล่าวถึง กระบวนการการจัดการความรู้ว่า กระบวนการข้อแรกคือ การสร้างความรู้

22
(Creation) ตามด้วยการถ่ายทอกความรู้ (Transfer) และขบวนการการนาไปใช้ (Application) ซึ่งถือ
ว่าเป็นขบวนการที่สาคัญสา์รับการจัดการความรู้
จากการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการจัดการความรู้
ที่คล้ายกันเข้าเป็น์มวด์มู่เดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การสร้างความรู้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ (Creation, Acquisition) การได้มาซึ่ง
ความรู้ (Acquiring) การค้น์าความรู้ (Finding)
การรวบรวมความรู้ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวม (Accumulation)
การจัดระบบ/ คัดเลือก ประกอบด้วย การคัดเลือก (Select) และการจัดระบบ (Organizing)
การเก็บ/ คงไว้ ประกอบด้วย การจัดเก็บ (Storage) การคงไว้ (Sustain) และการเก็บไว้
ภายในองคกร (Knowledge Internalization)
การถ่ายทอด/ เผยแพร่ ประกอบด้วย การเผยแพร่ความรู้ (Sharing) การถ่ายทอด (Transfer)
และการกระจายความรู้ (Diffusion)
การนาความรู้ไปใช้ ประกอบด้วย การนาความรู้ไปใช้ (Application) และการใช้ความรู้
(Utilization)








10



การนาไปใช้งาน



การถ่ายทอด/เผยแพร่



การจัดเก็บ/คงไว้

Nonaka และ Takeuchi (1995)
Allee (1997), Davenport and Prusak (1998) และ
Alavi and Leidner (2001)
Remy and Dai (2010)
Danijela (2011)
Isabel et al (2011)
Cardoso and Gomes (2011)
Nausheen and Lin (2013)
Chin-Fu Ho et al (2013)
August (2014)
จานวนนักวิชาการที่กล่าวถึง

การรวบรวมความรู้

นักวิชาการ

การสร้างความรู้

กระบวนการจัดการความรู้

การจัดระบบ/คัดเลือก

ตารางที่ 2 แนวคิดขบวนการจัดการความรู้จากนักวิชาการ
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จากแนวคิดจากงานวิจัยทั้ง 10 งาน พอสรุปได้ว่า
- 10 ใน 10 ท่าน ได้กล่าวถึงการสร้างความรู้และการถ่ายทอดความรู้ เป็นส่วน์นึ่งของ
กระบวนการการจัดการความรู้
- 9 ใน 10 ท่าน ได้เล็งเ์็นถึงการนาไปใช้งาน เป็นส่วน์นึ่งของกระบวนการการจัดการ
ความรู้
- ส่วนกระบวนการอื่นๆ นั้น มี 2 ท่าน ที่กล่าวถึงการกา์นดและรวบรวมความรู้ 5 ท่าน
กล่าวถึงการจัดเก็บและคงไว้ มีนักวิชาการเพียงแค่ 2 ท่าน ได้กล่าวถึงการจัดระบบและการคัดเลือก
จากนักวิชาการทั้ง์มด 10 ท่าน ดังตารางด้านที่ 2
สรุปจากการศึกษาและวิจัยแนวคิดจากนักวิชาการดังกล่าวจะเ์็นได้ว่า องคประกอบ
กระบวนการการจัดการความรู้นั้น ประกอบด้วย นักวิชาการ 10 ใน 10 ท่าน จะกล่าวถึงการสร้าง
ความรู้ (Create) และการถ่า ยทอด/ เผยแพร่ (Transfer) 9 ใน 10 ท่าน กล่าวถึง การนาไปใช้งาน
(Application) ฉะนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กระบวนการจัดการความรู้จะมุ่งเน้นถึง การสร้างความรู้
(Knowledge Creation) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และการนาความรู้ไปใช้ (Knowledge
Utilization) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญสา์รับกระบวนการจัดการความรู้
3.3 การสร้างความรูแ้ ละการถ่ายทอดความรู้กับวงจรความรู้ SECI
Nonaka and Takeuchi (1995) ได้นาเสนอกรอบแนวคิด SECI Model ในการสร้างความรู้
ใ์ม่ (Knowledge Creation) และกรอบแนวคิดนี้ ได้เป็นที่นิยมใช้และอ้างอิงถึงมากมาย จนทาใ์้
แนวคิดนี้มีกรอบแนวคิดที่กว้างออกไปและนาไปใช้ในขบวนการส่งต่อความรู้ (Knowledge Transfer)
ด้วย ซึ่งกรอบแนวคิดวงจรความรู้ SECI นี้เป็นกรอบแนวคิดของการสร้างความรู้และการส่งต่อความรู้
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนของ การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization), การปรับเปลี่ยนสู่ภาย
นอก (Externalization), การผสมผสาน (Combination) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization)
นอกจากนี้ Haggie and Kingston (2003), Aurum et al (2008) ได้มีความเ์็นสอดคล้องกันว่า วงจร
ความรู้ SECI การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization)
การผสมผสาน (Combination) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) สามารถใช้ได้ทั้งขบวน
การสร้างความรู้และการถ่ายทอดความรู้ในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ Becerra-Fernandez and Sabherwal
(2011) อธิบายเพิ่มเติมว่า วงจรความรู้ SECI การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) การปรับ
เปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) การผสมผสาน (Combination) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน
(Internalization) ถือว่าเป็นขบวนการที่มีทั้งการส่งต่อความรู้ระ์ว่างความรู้เฉพาะตน (Tacit Knowledge)
และความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และมีการส่งต่อระ์ว่างบุคคลและส่งต่อข้ามไปยัง
กลุ่มอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ขบวนการของวงจรความรู้ SECI (SECI Model) ก็จะทาใ์้เกิดความรู้ใ์ม่
ด้วยในขณะเดียวกัน ซึ่งถือว่า เป็นขบวนการสร้างความรู้ใ์ม่ด้วย ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า วงจรความรู้
SECI (SECI Model) การสร้า งปฏิสัมพั นธ ทางสังคม (Socialization) การปรับเปลี่ย นสู่ภายนอก
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(Externalization) การผสมผสาน (Combination) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) สามารถ
ใช้ แ ทนขบวนการสร้ า งความรู้ ใ ์ม่ (Knowledge Creation) และการส่ ง ต่ อ ความรู้ (Knowledge
Transfer) ในเวลาเดียวกัน
Nasser Easa (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธของวงจรความรู้ SECI กับการบูรณาการ
ของธุรกิจธนาคารในประเทศอี ยิปต โดยใช้วงจรความรู้ SECI เป็นกระบวนการ์ลักในการจัดการ
ความรู้ โดย์มายถึง การสร้างความรู้และการถ่ายทอดความรู้ ในขณะที่ Nor Shahrija et al (2012)
ได้ใช้วงจรความรู้ SECI แทนพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายทอดรู้ ในอุตสา์กรรม
สื่อสารทางไกล ประเทศศรีลังกา Nasser and Robin (2012) ได้ศึกษาถึงความสาเร็จของวงจรความรู้
SECI ในการศึกษา การสร้างความรู้และการส่งต่อความรู้ ในประเทศญี่ปุ่น ว่ามีความแตกต่างจาก
จีนและอา์รับอย่างไรบ้าง ในขณะที่ Hui-Shing Shue (2013) ได้ใช้วงจรความรู้ SECI กับการสร้าง
ความรู้และส่งต่อความรู้ ของสถาบันการศึกษาในประเทศไต้์วัน และ Lina Girdaauskiene (2013)
ได้ใช้วงจรความรู้ SECI แทนการสร้างความรู้และการส่งต่อความรู้ พบว่า วัฒนธรรมการเรีย นรู้
ภาวะผู้นา เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างสังคม จะมีผลต่อขบวนการวงจรความรู้ SECI
ตารางที่ 3 การสร้างความรู้และการถ่ายทอดความรู้กับวงจรความรู้ SECI
นักวิชาการ
Nonaka and Takeuchi (1995)
Haggie and Kingston (2003)
Aurum et al (2008)
Becerra-Fernandez and Sabherwal (2011)
Nasser Easa (2012)
Nor Shahrija et al (2012)
Hui-Shing Shue (2013)
Lina Girdaauskiene (2013)

ศึกษาวงจรความรู้แทนการสร้างความรู้
และการถ่ายทอดความรู้









ฉะนั้น ในการศึกษาวิจัยนี้ วงจรความรู้ SECI จะใช้ในการศึกษาขบวนการสร้างความรู้
ใ์ม่และการส่งต่อความรู้ของขบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
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3.4 วงจรความรู้ SECI (SECI Model)
Nonaka และ Takeuchi เขียน์นังสือชื่อ “The Knowledge Company” พิมพโดยสานัก
พิมพ Oxford University Press ซึ่งต่อมาได้สร้างกระแสการจัดการความรู้ในองคกร โดยนาเสนอ
โมเดลการสร้างองคความรู้ ด้วยการขยายผลจากชนิดของความรู้คือ ความรู้ที่อยู่ในสมองคน์รือ
ความรู้เฉพาะตน (Tacit Knowledge) กับความรู้ที่สามารถ์าได้จากสื่อภายนอก์รือความรู้แบบชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) โมเดลดังกล่าวมีชื่อว่า วงจรความรู้ SECI (SECI Model) โดยได้เน้นถึง
กระบวนการสร้างความรู้ว่า เป็นกระบวนการต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ระ์ว่างความรู้
เฉพาะตน (Tacit Knowledge) กับความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ในระดับบุคคลและการ
แลกเปลี่ยนนี้ ได้ขยายจากระดับบุคคลเป็นระดับภายในกลุ่ม ขยายต่อถึงระ์ว่างกลุ่ ม เป็นระดับ
องคกรและสังคมต่อไป (Nonaka, 1994., Becerra-Fernandez et al, 2004., Jennex and Zynger, 2007
และ Chudober et al, 2011)
ตามแนวคิด Nonaka สามารถจัดแบ่งความรู้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้เฉพาะตน และ
ความรู้ชัดแจ้ง
1. ความรู้เฉพาะตน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คาพูด
ได้ มีรากฐานมาจากการกระทาและประสบการณ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ ความสามารถพิเศษ
และเป็นอัตวิสัย (Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพื่อใ์้เกิดความชานาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล
มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) ทาใ์้เป็นทางการและสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทาง
การค้า วัฒนธรรมการเรียนรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ การเรียนรู้ร่วมกันขององคกร ความ
สามารถในการชิมอา์าร ์รือกระทั่งทักษะในการสังเกตุเปลวควันจากปล่องโรงงานว่ามีปัญ์าใน
กระบวนการผลิต์รือไม่ ความรู้เฉพาะตนใช้เวลาและต้นทุนสูงในการถ่ายโอนความรู้ (Nonaka, 1994.,
Becerra-Fernandez et al, 2004., Jennex and Zynger, 2007 และ Chudober et al, 2011)
2. ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและ
ถ่ายโอนได้ง่าย มีลักษณะวัตถุวิสัย (Objective) เป็นทฤษฎี สามารถแปลงเป็นร์ัสในการถ่ายทอด
โดยวิธีการที่เป็นทางการไม่จาเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธกับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น กฎ
ระเบียบ ขององคกร กระบวนการทางาน บทความ กลยุทธ เป้า์มายและความสามารถ์ลักของ
องคกร (Nonaka, 1994., Becerra-Fernandez et al, 2004., Jennex and Zynger (2007) และ Chudober
et al, 2011)
ความรู้ยิ่งมีลักษณะเฉพาะตนมากเท่าไร การโอนความรู้ยิ่งกระทาได้ยากเท่านั้น ส่วน
ความรู้แบบชัดแจ้งมีการถ่ายโอนและแบ่งปันง่าย ความสัมพันธของความรู้ทั้งสองประเภทเป็นสิ่งที่
แยกจากกันไม่ได้ ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน (Mutually Constituted) (Tsoukas, 1996) การแลกเปลี่ยน
ความรู้ระ์ว่างความรู้เฉพาะตน (Tacit Knowledge) กับความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
ทาใ์้เกิดการสร้างความรู้ใ์ม่ได้ มีขบวนการที่เกี่ยวข้อง 4 รูปแบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้
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1.) การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) เป็นการถ่ายโอนความรู้โดยตรง
ระ์ว่างกลุ่มคน์รือบุคคล กลุ่มคนจะมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณจากคน์นึ่งไปอีกคน์นึ่ง
โดยการพูดคุยเป็น์ลัก ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ จากความรู้เฉพาะตน (Tacit Knowledge) สู่ความรู้
เฉพาะตน (Tacit Knowledge) ซึ่งการสร้างความรู้ ดังกล่าวนี้ สามารถสร้างได้โดยการจัดเวทีแลก
เปลี่ยนความรู้กัน (Forum) ์รือการจัดตั้งชุมชนปฏิบัติ (Community of practice) การแนะนา์รือ
การเทียบเคียง (Bench marking) ผู้เรียนรู้อาจจะเรียนรู้ได้จากการสังเกตการณ (Observation), การ
ลอกเลีย นแบบ (Imitation) ์รือการฝึก ฝนระ์ว่างการเรีย นรู้งาน (Practice) และการมีส่วนร่วม
(Participate) (Nonaka, 1994., Mahamed et al, 2007., Becerra-Fernandez et al, 2004., Jennex and
Zynger, 2007., Alavi and Leidner, 2001., Goh et al, 2008 และ Chudober et al, 2011)
2.) การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) คือการบรรยาย์รือการถ่ายโอนความ
รู้แบบเฉพาะตน (Tacit Knowledge) ออกมาสู่ภายนอก เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
ซึ่งทาใ์้ความรู้ที่ชัดแจ้งนี้ สามารถถูกจัดเก็บ และกระจายการใช้ความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการสร้างค่านิยม และส่งเสริมใ์้ผู้รู้ที่มีค วามสามารถถ่ายทอด
ความรู้ที่มีอย่างเป็นระบบและจริงจัง การถ่ายทอดความรู้เฉพาะตน (Tacit Knowledge) สู่ความรู้แบบ
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) สามารถเกิดได้ในรูปแบบของอุปมาอุปมัย (Metaphor) ์รือในรูปแบบ
ของการถ่ายทอดในรูปแบบง่ายๆ (Analog) รวมถึงการตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ์รือการบอกถึง
กรอบแนวคิด (Concepts) ซึ่งรูปแบบในการถ่ายทอดความรู้อาจจะอยู่ในรูปลักษณะของคาพูด (Spoken),
การเขียน (Written), รูปภาพ (Image), ภาพเคลื่อนไ์ว (Moving video), บทเพลง (Music) (Nonaka,
1994., Mahamed et al, 2007., Becerra-Fernandez et al, 2004., Jennex and Zynger, 2007., Alavi and
Leidner, 2001., Goh et al, 2008 และ Chudober et al, 2011)
3.) การผสมผสาน (Combination) ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้สิ่งใ์ม่ๆ
ถือเป็นเรื่องที่จาเป็น การสร้างความรู้แบบชัดแจ้ง ใ์้เป็นความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
สู่ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการบูรณาการองคความรู้์รือสังเคราะ์ความรู้ที่มี
อยู่ เพื่อใ์้เกิดองคความรู้ใ์ม่ เป็นการนาความรู้ของวิชาคอมพิวเตอร มาผสมผสานกับความรู้ด้าน
องคกรและจัดการ เกิดเป็นองคความรู้ในวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การแลกเปลี่ยนความรู้
แบบการผสมผสานนี้ สามารถเกิดได้ในรูปแบบของการจัดการประชุม (Meeting) ์รือการจัดประชุม
ทางโทรศัพท (Tele conference) และในโลกปัจจุบันที่ระบบสารสนเทศ มีความก้าว์น้ามาก รูปแบบ
การผสมผสานสามารถเกิดได้มากมาย ซึ่งถือได้ว่า เป็นช่องทางใ์ม่ของรูปแบบการผสมผสานของ
ความรู้ใ์ม่ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนระ์ว่างความรู้แบบชัดแจ้งใ์้เป็นความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit
knowledge  Explicit Knowledge) (Nonaka, 1994., Mahamed et al, 2007., Becerra-Fernandez et
al, 2004., Jennex and Zynger, 2007., Alavi and Leidner, 2001., Goh et al, 2008 และChudober et al,
2011)
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4.) การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) คือ การสร้างความรู้แบบเฉพาะตน จาก
ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) สู่ความรู้แบบเฉพาะตน (Tacit knowledge) โดยเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Learning by doing) ศึกษาจากความรู้ที่ได้เขียนไว้ในคู่มือ เอกสาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะใ์้
สูงขึ้น เช่น การซื้อตาราการทาอา์ารแล้วนามาฝึกฝนจนเกิดความรู้ความชานาญ (Nonaka, 1994.,
Mahamed et al, 2007., Becerra-Fernandez et al, 2004., Jennex and Zynger, 2007., Alavi and Leidner,
2001., Goh et al, 2008 และ Chudober et al, 2011)

ความรู้แบบ
เฉพาะตน

สร้างความรู้ให้เป็นแบบ (To)
ความรู้แบบเฉพาะตน
ความรู้แบบชัดแจ้ง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก
(SOCIALIZATION)
(EXTERNALIZATION)
การโอนความรู้แบบเฉพาะตน พู ด ์ รื อ บ ร ร ย า ย เ กี่ ย ว กั บ
โดยการแลกเปลี่ยน พูดคุย ์รือ ความรู้ เ ฉพาะตนโดยการใช้
การมี ป ระสบการณ จากการ อุปมาอุปมัย การเปรีย บเทียบ
ฝึกอบรม์รือประสบการณตรง ์รือใช้ตัวแบบ

ความรู้แบบ
ชัดแจ้ง

การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน
(INTERNALIZATION)
เปลี่ยนความรู้แบบชัดแจ้งเป็น
ความรู้แบบเฉพาะตน โดยการ
ปฏิบัติ์รือดูจากคู่มือ เอกสาร
์รือ์นังสือ

สร้างความรู้

การผสมผสาน
(COMBINATION)
ผสมผสานความรู้แบบชัดแจ้ง
โดย การแล กเปลี่ ย น แล ะ
สั ง เคราะ์ เพื่ อ ใ์้ เ กิ ด ความรู้
ชัดแจ้งสาขาใ์ม่

ภาพประกอบที่ 3 การสร้างความรู้
ที่มา: Nonaka & Takeuchi (1994), Mahamed et al (2007), Becerra-Fernandez et al (2004), Jennex
and Zynger (2007), Alavi and Leidner (2001), Goh et al (2008) และ Chudober et al (2011)
ในการสร้างความรู้ใ์ม่นั้น สร้างมาแล้วมิได้เกิดจากรูปแบบอย่างใดอย่าง์นึ่งดังกล่าว
เท่านั้น แต่เกิดจากความสัมพันธ์รือการพึ่งพาอาศัยกันของแต่ละรูปแบบดังกล่าว ซึ่งรูปแบบ์นึ่ง
อาจส่งผลถึงอีกรูปแบบ์นึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในระ์ว่างการสร้างความรู้ใ์ม่ของ Socialization
ระ์ว่าง A กับ B; A อาจจะได้รับความรู้ใ์ม่จาก B และนามาบันทึกเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) เป็นความรู้ของตัวเองได้ ดังภาพประกอบที่ 4
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ภาพประกอบที่ 4 ความสัมพันธระ์ว่าง รูปแบบ Knowledge creation ทั้ง 4 รูปแบบ
ที่มา: Alavi and Leidner (2001), Goh et al (2008) และ Chudober et al (2011)
นอกจากนี้ ก็ยังมีนักวิชาการอีกมากมายที่นาเอา วงจรความรู้ SECI (SECI Model)ไป
ศึกษาเป็นขบวนการของการสร้างความรู้และการส่งต่อความรู้ ดังเช่น Lee and Choi (2002), Choi
and Lee (2003), Becerra-Fernandez et al (2004), Teeajetgul and Choroenngam (2006), Goh et al
(2008) และ Chudober et al (2011)
กล่าวโดยสรุป SECI Model ได้รับความนิยมอย่างมากมายจากนักวิชาการและจากการ
เป็นขบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ได้ขยายมาสู่ขบวนการส่งต่อความรู้ (Knowledge
Transfer) ก็ประกอบไปด้วยขั้นตอนของ การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization), การปรับ
เปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization), การผสมผสาน (Combination) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน
(Internalization) ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้ใน SECI Model จะมีประโยชนมากขึ้น ถ้าความรู้ที่
เกิดขึ้นสามารถถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น์รือกลุ่มคนกลุ่มอื่น รวมถึงสามารถถ่ายทอดสู่ระดับองคกรได้
ดังภาพประกอบที่ 5
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ภาพประกอบที่ 5 การถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลในกลุ่ม
ที่มา: Alavi and Leidner (2001), Goh et al (2008) และ Chudober et al (2011)
จากภาพประกอบที่ 5 ลูกศร D บ่งบอกถึง การนาความรู้ไปใช้งาน ลูกศร E บ่งบอกถึง
ความรู้ที่เกิดขึ้นใ์ม่จากประสบการณการใช้งานของความรู้ที่มีอยู่ ลูกศร F บ่งบอกถึง การถ่าย ทอด
ความรู้แบบชัดแจ้งของแต่ละบุคคล ไปสู่กลุ่มคนอื่น ซึ่งเกิดจากการรายงานความรู้จากบุคคล์นึ่ง
ไปสู่กลุ่มคนอื่น ลูกศร G บ่งบอกถึง การถ่ายทอดความรู้แบบเฉพาะตนของบุคคล ไปสู่กลุ่มคนกลุ่ม
อื่น การถ่ายทอดความรู้แบบเฉพาะตนและแบบชัดแจ้ง จากระดับบุคคลไปสู่กลุ่มนั้น ก็มีโอกาสที่
ระดับบุคคลจะได้รับแนวคิดจากกลุ่มกลับไปสู่ความรู้ของระดับบุคคลได้ด้วย ฉะนั้น ลูกศร F และ
G จึงเป็นลูกศร 2 ทิศทาง
จากภาพประกอบที่ 5 จะเ์็นได้ว่า ความสาคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการ
สร้างความรู้และเกิดการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ ได้ถูกแสดงโดยลูกศร การถ่ายทอด
ความรู้ เกิดขึ้นได้ใน์ลายระดับ เช่ น การถ่ายทอดความรู้ระ์ว่างบุคคล การถ่ายทอดความรู้ระดับ
บุคคลไปสู่ระดับกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้ระ์ว่างกลุ่มและการถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มคนไปสู่องคกร
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3.5 กระบวนการวงจรความรู้ SECI (SECI Model) และการอ้างอิง
มีนักวิชาการอีกจานวน์นึ่งที่ได้ศึกษาถึงกระบวนการวงจรความรู้ SECI (SECI Model)
และนาวงจรความรู้ SECI ไปใช้ในธุรกิจและอุตสา์กรรมประเภทต่างๆ และพบว่า วงจรความรู้
SECI ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสาคัญ ซึ่งจะช่วยใ์้องคกรมีประสิทธิภาพในการทางานและทาใ์้
เกิดผลงานที่ดีขึ้นในแง่มุม ดังต่อไปนี้
Nasser Easa (2012) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธระ์ว่างกระบวนการสร้างความรู้
(Knowledge Creation Process) และการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และการถ่ายทอด
ความรู้ (Knowledge Transfer) ในธุรกิจธนาคารของประเทศอียิปต โดยใช้ วงจรความรู้ SECI เป็น
กระบวนการ์ลักในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และพบว่า การสร้างปฏิสัมพันธ
ทางสังคม (Socialization), การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization), การผสมผสาน (Combination)
และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) มีความสัมพันธกับการบูรณาการไม่เท่ากัน กล่าวคือ
การผสมผสาน (Combination) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) จะมีความสอดคล้อง
กับการบูรณาการมากกว่า การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization), การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก
(Externalization) ซึ่งเ์ตุผล์ลักในการสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) (7.2%) มีผลต่อการ
บูรณาการน้อยนั้น อาจเกิดจากข้อจากัดของพนักงานธนาคาร ซึ่งจะมีเวลาในการพูดคุย เปิดเผย แชร
ข้อมูลความคิดกัน มีเวลาค่อนข้างน้อยในการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization)
(8.5%) จะมีความสัมพันธกับการบูรณาการ รองลงมา สืบเนื่องจากขาดระบบการจัดอบรมกับบุคคล
ภายนอก รวมถึงโอกาสในการแนะนา ชี้แจงใ์้กับลูกค้า ในขณะที่ Internalization (32%) จะมีความ
สัมพันธกับการบูรณาการสูงสุด ตามด้วย การผสมผสาน (Combination) (25%) ซึ่งมีเ์ตุผลรองรับ
เนื่องจาก ระบบการทางานของธนาคารที่เป็นระบบเอื้ ออานวยใ์้เกิดองคความรู้ทางด้านการปรับ
เปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) และการผสมผสาน (Combination) ที่ดี ในปีเดียวกัน Nor Shahriza,
Mohamed and Norshidah (2012) ได้เล็งเ์็นถึง ความส าคัญของการจั ดการความรู้ (Knowledge
Management) แต่ก็ได้ตระ์นักถึงค่าใช้จ่าย การลงทุนที่สูงในการนาการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) มาใช้ปฏิบัติในองคกร ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงกระบวนการของ SECI Model ซึ่ง
ประกอบด้วย การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization), การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization),
การผสมผสาน (Combination) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) และพยายามศึกษาตัววัด
ในการวัดความพร้อมของบุคลากรในองคกรว่า มีความพร้อมมากแค่ไ์นกับการสร้างพฤติกรรมใน
การแลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายทอดความรู้ เพื่อใ์้เกิดขบวนการ วงจรความรู้ SECI อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการศึกษานี้ ได้ศึกษาในอุตสา์กรรมการสื่อสารทางไกล ที่ประเทศศรีลังกา เช่น
เดียวกับ Nasser and Robin (2012) ได้กล่าวชื่นชมความสาเร็จในเรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ที่มีการนามาใช้อย่างมากมายในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะวงจรความรู้ SECI ซึ่งได้
กล่าวถึงการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) และส่งต่อความรู้ (Knowledge Transfer) ที่เกิดจาก
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ขบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งต่อความรู้ของความรู้เฉพาะตน (Tacit Knowledge) กับความรู้
แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขับเคลื่อนผ่าน การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization),
การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization), การผสมผสาน (Combination) และ การปรับเปลี่ยนสู่
ภายใน (Internalization) ว่าเป็นเครื่องมือที่นามาใช้กันอย่างกว้างขวางและประสบผลสาเร็จอย่าง
มากมายในองคกรขนาดใ์ญ่ เช่น Honda, Canon, Mazda และ Mitsubishi อย่างไรก็ตาม มีการตั้ง
ข้อสังเกตที่ว่า วัฒนธรรมขององคกรจะมีผลต่อความสาเร็จของการทางานของ วงจรความรู้ SECI
ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเปรียบเทียบการนาวงจรความรู้ SECI ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่น จีน และ อา์รั บ
พบว่า ในประเทศจีน การทางานของการสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) และการปรับเปลี่ยน
สู่ภายนอก (Externalization) จะใ์้ผลที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น สา์รับ การผสมผสาน (Combination)
และ การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) จะมีความแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ประเทศ
อา์รับ จะมีเฉพาะ การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) เท่านั้นที่มีผลคล้ายกับประเทศ
ญี่ปุ่น จะเ์็นได้ว่า การทางานของวงจรความรู้ SECI จะได้ผลมากน้อยแค่ไ์น อย่างไร ขึ้น อยู่กับ
วัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ อย่างไรก็ตาม Francisco Daniel and Carlos (2012) ได้แสดงความเ์็นที่
ค่อนข้างแตกต่างว่า วงจรความรู้ SECI ของ Nonaka and Takeuchi (1995) ซึ่งประกอบด้วย การสร้าง
ปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) จะใ์้ผลที่
ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น สา์รับ การผสมผสาน (Combination) และ การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน
(Internalization) โดยได้ศึกษาในธุรกิจการบริการ และพบว่า วงจรความรู้ SECI มีความเป็นพลวัต
(Dynamic) สูง ทาใ์้ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระ์ว่างความรู้เฉพาะตน (Tacit Knowledge)
และความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มีความแตกต่างสูงไม่ค่อยเสถียร ในปีถัดมา Don JyhFu Jeng and Nicolas Dunk (2013) ได้ศึกษาถึงความสาเร็จของการใช้การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) และการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
การตอบสนองขององคกร (Enterprise Response Planning “EPR” System) ในอุตสา์กรรมการผลิต
รองเท้า ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสาเร็จของระบบการวางแผนการตอบสนองขององคกร (EPR Process) อย่างมีนัยสาคัญและ
พบว่า วัฒนธรรมขององคกรในเรื่องของความร่วมมือ (Collaboration), ความไว้ใจ (Trust) และการ
เรียนรู้ร่วมกัน (Learning) ในองคกร จะส่งผลโดยตรงกับ วงจรความรู้ SECI ซึ่งประกอบด้วย การ
สร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) จะใ์้
ผลที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น สา์รับ การผสมผสาน (Combination) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน
(Internalization) ของกระบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) และ Lina Girdauskiene (2013)
ทาการศึกษาในองคกรผลิตรายการโทรทัศน (TV Production Organization) พบว่า ในแต่ละองคกร
จะต้องสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในการสร้างองคความรู้ใ์ม่ตลอดเวลา เพื่อที่จะนาพา
องคกรใ์้ประสบความสาเร็จในการแข่งขันของโลกปัจจุบัน และจากการศึกษายังพบว่า ปัจจัยต่างๆ
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เ์ล่านี้จะช่วยใ์้ขบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ตามวงจรความรู้ SECI ซึ่งประกอบ
ด้วย การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization)
จะใ์้ผลที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น สา์รับ การผสมผสาน (Combination) และ การปรับเปลี่ยนสู่
ภายใน (Internalization) ทางานได้ผลมากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ประกอบด้วย การสร้างวัฒนธรรม
แบบเปิด (Open Culture) รูปแบบของทีมงาน (Team Structure) รูปแบบของงาน (Task) และการเป็น
ผู้นางานของผู้นาองคกร ปัจจัยดังกล่าวนั้น จะเป็ นตัวช่วยใ์้เกิดความคิดสร้างสรรคเฉพาะบุคคล
(Individual) และความคิดสร้างสรรคในองคกร (Organizational creativity) ในขณะที่ Lina Girdaauskiene
(2013) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความรู้ใ์ม่ และการส่งต่อความรู้ในองคกร โดยเน้นที่
ขบวนการสร้างความรู้ที่ผ่านขบวนการการสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization), การปรับเปลี่ยน
สู่ภายนอก (Externalization), การผสมผสาน (Combination) และพบว่า วัฒนธรรม ภาวะความเป็น
ผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างสังคม จะเป็นตัวขับเคลื่อนในองคกรเป็นองคกรที่ส่งเสริม
การสร้างองคความรู้ใ์ม่ Wu et al (2013) ได้ศึกษา วงจรความรู้ SECI ทั้งในส่วนของ การสร้าง
ปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization), การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization), การผสมผสาน
(Combination) และ การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) กับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้์วัน
และพบว่า ในสถาบันการศึกษา ผู้สอน (Tutors) ซึ่งเป็นแกน์ลักในการนาการสร้างความรู้ (Knowledge
Creation) กับการส่งต่อความรู้ (Knowledge Transfer) ไปใช้นั้น จะต้องมีความสามารถและความรู้
ในเรื่องการสร้างความรู้ใ์ม่และการส่งต่อความรู้ รวมทั้งจะต้องมีความสามารถในการจัด ประชุม
Conference อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะกระตุ้นใ์้ผู้เรียนเกิด ปฏิสัมพันธกัน (Social interaction) แล้วจะ
เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการสอน ส่งผลใ์้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเกิดความรู้ใ์ม่ขึ้น ฉะนั้นจึงเป็น
เรื่องสาคัญที่สถาบันการศึกษาจะต้องคัดเลือกอาจารยผู้สอน (Tutors) ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยว
กับการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) และการส่งต่อความรู้ (Knowledge Transfer) และจะต้อง
มีการสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะทาใ์้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างความรู้ใ์ม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 4 กระบวนการวงจรความรู้ SECI

การสร้างปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม (Socialization)

การปรับเปลี่ยนสู่ภาย นอก
(Externalization)

การผสมผสาน
(Combination)

การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน
(Internalization)

ขบวนการ

Nasser and Robin (2012)









Nor Shahriza, Mohamed and Norshidah (2012)









Francisco Daniel and Carlos (2012)









Don Jyh-Fu Jeng and Nicolas Dunk, 2013









Lina Girdaauskiene (2013)









Wu et al (2013)
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นักวิชาการ

จานวนนักวิชาการที่อ้างถึง

สรุป จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวทั้ง 6 งาน ได้กล่าวสรุปถึงกระบวนการวงจรความรู้
SECI ประกอบด้วย กระบวนการ 4 ขั้นตอน กล่าวคือ การสร้างปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization),
การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization), การผสมผสาน (Combination) และ การปรับเปลี่ยนสู่
ภายใน (Internalization)
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ตารางที่ 5 การนาไปประยุกตและการอ้างถึง วงจรความรู้ SECI
อ้างถึง วงจรความรู้ ประเภทธุรกิจหรือ
ผลการศึกษา
SECIในการศึกษาเรื่อง
องค์กรที่ศึกษา
- Nasser Easa กระบวนการสร้างความรู้ ธุรกิจธนาคาร ของ การสร้างปฏิสัมพันธทาง
กับการบูรณาการของ
ประเทศอียิปต
สังคม (Socialization), การ
(2012)
ภาคธุรกิจธนาคารใน
ปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก
ประเทศอียิปต
(Externalization), การ
(Knowledge creation
ผสมผสาน (Combination)
process & Innovation in
และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน
Egyptian Banking
(Internalization) มีความ
Sector)
สัมพันธกับการบูรณาการ
(Innovation) ไม่เท่ากัน
กล่าวคือ การผสมผสาน
(Combination) และการ
ปรับเปลี่ยนสู่ภายใน
(Internalization) จะมีความ
สอดคล้องกับการบูรณาการ
มากกว่าการสร้างปฏิสัมพันธ
ทางสังคม (Socialization),
การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก
(Externalization)
ตัววัดในการวัดความพร้อม
- Nor Shahriza, การวัดความพร้อมของ อุตสา์กรรม
ระบบการสื่อสาร ของบุคลากรในองคกรว่า มี
Mohamed and บุคลากรในการนาการ
จัดการความรู้ไปใช้งาน ประเทศศรีลังกา ความพร้อมมากแค่ไ์นกับ
Norshidah
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ SECI
การสร้างพฤติกรรมในการ
(2012)
Model (Measuring
แลกเปลี่ยนความรู้และการ
employee readiness for
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อใ์้เกิด
knowledge management
ขบวนการ SECI Model อย่าง
using intention to be
มีประสิทธิภาพ
involved with SECI
process)
ผู้แต่ง
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
อ้างถึง วงจรความรู้
SECIในการศึกษาเรื่อง
วิธีการพัฒนาธุรกิจการ
- Francisco
Lara, Daniel บริการโดยการใช้การ
จัดการความรู้
PalaciosMarques and (How to Improve
Organizational results
Carlos
through knowledge
Alberto
Devece (2012) management in
knowledge- intensive
business services)
- Don-Jyh-Fu ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของการ
Jeng and
Nicolas Dunk จัดการความรู้และการ
สร้างความรู้ในการวาง
(2013)
แผนการตอบสนองของ
องคกร (Knowledge
Management Enablers
and Knowledge Creation
in ERP System success)
ผู้แต่ง

ประเภทธุรกิจหรือ
ผลการศึกษา
องค์กรที่ศึกษา
ธุรกิจการบริการ SECI Model มีความเป็นพล
วัตร (Dynamic) สูง ทาใ์้
ความรู้ที่ได้จากการแลก
เปลี่ยนระ์ว่าง ความรู้เฉพาะ
ตน (Tacit Knowledge) และ
ความรู้แบบชัดแจ้ง(Explicit
Knowledge) มีความแตกต่าง
สูงไม่ค่อยเสถียร
อุตสา์กรรมการ
ผลิตรองเท้า

การสร้างความรู้ (Knowledge
Creation) สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพความสาเร็จของ
ระบบการวางแผนการตอบ
สนองขององคกร (EPR
Process) อย่างมีนัยสาคัญและ
วัฒนธรรมขององคกรในเรื่อง
ของความร่วมมือ
(Collaboration), ความไว้ใจ
(Trust) และการเรียนรู้
ร่วมกัน (Learning) จะส่งผล
โดยตรงกับ SECI Model ของ
ขบวนการสร้างความรู้
(Knowledge Process)
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ผู้แต่ง
- Lina Girdaus
Kiene (2013)

- Wu et al
(2013)

อ้างถึง วงจรความรู้
SECIในการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลถึงความ
สาเร็จต่อการสร้างความรู้
ใ์ม่ในองคกร (The Key
Factors for Creativity
Implementation and
Knowledge Creation in
an Organization: The
Structural Approach)

ประเภทธุรกิจหรือ
องค์กรที่ศึกษา
องคกรผลิต
รายการโทรทัศน
(TV Production
Organization)

การจัดการความรู้ใน
ระบบองคกรการศึกษา
(Knowledge
Management in
Educational
Organization: A
Perspective of
Knowledge Spiral)

สถาบันการศึกษา
ในไต้์วัน

ผลการศึกษา
การสร้างวัฒนธรรมแบบเปิด
(Open Culture) รูปแบบ
ทีมงาน (Team Structure)
รูปแบบของงาน (Task) และ
การเป็นผู้นางานของผู้นา
องคกรปัจจัยเ์ล่านี้ จะช่วย
ใ์้ขบวนการสร้างความรู้
(Knowledge Creation) ตาม
วงจรความรู้ SECI ทางาน
ได้ผลมากขึ้น
อาจารยผู้สอน (Tutors) ที่มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การสร้างความรู้ (Knowledge
Creation) และการส่งต่อ
ความรู้ (Knowledge
Transfer) มีการสร้าง
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ จะทาใ์้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และสร้างความรู้ใ์ม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.6 การนาความรู้ไปใช้ (Knowledge Application)
ขบวนการการจัดการความรู้นั้นจะได้ผลมากน้อยอย่างไร ขึ้นกับการนาความรู้ใ์ม่ที่
ได้รับไปใช้งานใ์้เกิดประโยชนมากน้อยแค่ไ์น มีนักวิชาการที่ศึกษาและใ์้ความ์มายของการ
นาความรู้ไปใช้ (Knowledge Application) ดังต่อไปนี้
Kankanhalli et al (2011) กล่าวว่า การนาความรู้ไปใช้ (Knowledge Application) คือ
ขบวนการของการนาความรู้ที่ได้รับมา์รือความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งาน ซึ่งขบวนการนาความรู้ไปใช้
จะต้องมีขั้นตอนของการสร้างความรู้และการถ่ายทอดความรู้์รือการส่งต่อความรู้มาก่อน นอกจากนี้
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Chennamaneni et al (2012) ได้ก ล่าวเพิ่ มเติมว่า ในขั้นตอนของการนาความรู้ไ ปใช้ (Knowledge
Application) จะต้องมีการทาความเข้าใจกับความรู้ใ์ม่์รือความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว
และนาความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติ เพื่อใ์้เกิดประโยชนที่แท้จริง ในขณะที่ Song et al (2005) กล่าวว่า
การนาความรู้ไปใช้ คือการที่องคกรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้าน
สังคมและทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ
ขั้นตอนการทางานใ์้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ Watson and Hewett (2006) เ์็น
สอดคล้องว่า การนาความรู้ไปใช้งาน ์มายถึง บุคคล์รือกลุ่มคนในองคกร ได้ใช้ความรู้ที่ได้สร้าง
ขึ้นในองคกร ที่อาจจะเกิดจากบุคคล์รือกลุ่มคนอื่นที่สร้างขึ้นและนาความรู้นั้นมาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ Lee et al (2005) ใ์้ความเ์็นว่า การนาความรู้ไปใช้ คือ การที่พนักงานในองคกร
นาความรู้จากฐานข้อมูลของบริษัทไปใช้งาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจกับงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้
นั้นๆ
อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการอีก์ลายท่าน ที่ได้นาเสนอแนวคิดในการวัดการนาความรู้
ไปใช้งาน โดยที่ Chin-Fu-Ho (2013) ได้นาเสนอการวัดการนาความรู้ไปใช้งาน (Knowledge Application) โดยดูที่จานวนครั้ง ์รือความถี่ในการนาความรู้ไปใช้งาน ในขณะที่ Alvavi and Leidener
(2001), Gold et al (2011) และ Shanjae Lee et al (2012) เสนอการวัดการนาความรู้ไปใช้งาน (Knowledge
Application) โดยดูจากความสามารถในการใช้ความรู้ที่เ์มาะสมในการแก้ไขปัญ์าและช่วยใ์้งาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Brachos et al (2007) และ Watson and Hewett (2006) ซึ่ง
เ์็นด้วยกับแนวคิดของ Szulanski (1996) ว่า นอกจากการดูที่จานวนครั้งที่นาความรู้ไปใช้งานแล้ว
นั้น ยังสมควรดูที่ว่า การนาความรู้ไปใช้งานนั้น ช่วยพัฒนางานที่ทาใ์้ดีขึ้น์รือไม่ ์รือช่วยแก้ไข
ปัญ์างานได้์รือไม่ ซึ่งพอสรุปได้ว่า การวัดการนาความรู้ไปใช้งาน (Knowledge Application)
นักวิชาการได้เ์็นด้วยว่า สมควรดูที่ความถี่ในการทาความรู้ไปใช้งานและดูว่าความรู้ ที่นาไปใช้
ช่วยพัฒนางานและแก้ไขปัญ์างานได้ดีขึ้น์รือไม่
โดยสรุปแล้ว การนาความรู้ไปใช้งาน (Knowledge Application) เป็นขบวนการที่นา
ความรู้ที่เกิดขึ้น์รือที่ได้รับมาไปปฏิบัติใ์้เกิดขึ้นจริงและสร้างความได้เปรียบในการดาเนินงาน
ขององคกร ในการนาความรู้ไปใช้งานนี้ จะดูที่จานวนความถี่ในการนาความรู้ไปใช้แล้วดูว่ามีความ
สามารถในการช่วยแก้ไขปัญ์าและช่วยทาใ์้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร
กล่าวโดยสรุป การจัดการความรู้ เป็นขบวนการที่นาความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จขององคกรและเป็นปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจและถือว่าเป็นทรัพยสินอันมีค่าและยั่งยืนขององคกร โดยที่กระบวนการจัดการความรู้จะประกอบ
ไปด้วย กระบวนการการสร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการนาความรู้ไปใช้ โดยที่ Nonaka and
Takeuchi ได้เสนอกรอบแนวคิดของวงจรความรู้ SECI (SECI Model) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น
ตอน คือ การปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) การ
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ปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) และการผสมผสาน (Combination) ในการอธิบายกระบวนการ
สร้างความรู้และการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งวงจรความรู้ SECI เป็นที่นิยมและอ้างอิงการใช้อย่างมากมาย
ฉะนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การจัดการความรู้ในการศึกษานี้ จะ์มายถึง วงจรความรู้ SECI และ
การนาความรู้ไปใช้ ดังนั้น การจัดการความรู้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะประกอบไปด้วยตัวแปร 5 ตัว
คือ การปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) การปรับ
เปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) การผสมผสาน (Combination) และการนาความรู้ไปใช้ (Knowledge
Application)
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management Enablers)
การศึกษาลาดับต่อไป จะศึกษาถึงปัจจัยนาเข้า (Input) ว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ
กิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่ง จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ ได้แก่ วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ (Knowledge Culture) โครงสร้างองคกร (Organizational Structure) และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
4.1 วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture)
Davenport and Prasak (1998) กล่าวว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) มี
ความสาคัญมากต่อความสาเร็จขององคกรและเป็นปัจจัยที่สาคัญมากกับขบวนการการจัดการความรู้
โดยที่ Bob Travica (2013) ได้กล่าวเสริมว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) เป็นรูปแบบ
์นึ่งของวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) โดยมีองคประกอบที่เกิดขึ้นจาก ความเป็นตัว
ของตัวเองและวัฒนธรรมของกลุ่ม ในการสนับสนุนงานทางด้านการจัดการความรู้ ใ์้ประสบผล
สาเร็จตามขบวนการจัดการความรู้ ในขณะที่ Simon (1991) กล่าวว่า วัฒนธรรมแ์่งเรียนรู้ เป็นการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล ที่เกิดขึ้นภายใต้ขบวนการความคิดในสมองของแต่ละตน และการเรียนรู้ของ
แต่ละคนจะนาไปสู่การสร้างความรู้ใ์ม่ (Knowledge Creation) ภายในองคกร โดยที่วัฒนธรรมแ์่ง
การเรียนรู้จะเกิดจากการสนับสนุนของผู้นาองคกร องคกรแ์่งความคิด จะพยายามผลักดันใ์้เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) ภายในองคกร Quinn et al (1996) องคกรควรที่จะส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยใ์้ความสนใจกับการเรียนรู้รายบุคคลและการเรียนรู้เป็ นกลุ่ม เพื่อที่จะ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพแ์่ง การเรีย นรู้ข ององคกร Huysman and Dewit (2003) และ Swap et al (2001) การ
เรียนรู้จากประสบการณของความล้มเ์ลว จะเป็นรากฐานของความสาเร็จในอนาคต และองคกร
สมควรที่จะพัฒนาใ์้เกิดวัฒนธรรมแ์่งการเรียนรู้จากความล้มเ์ลว เพื่อสร้างแนวทางใ์ม่ในการ
พัฒนาสินค้า ์รือรูปแบบการทางานที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ มีนักวิชาการอีกกลุ่มที่ได้ใ์้ความคิดเ์็นเกี่ยวกับองคประกอบของวัฒนธรรม
การเรียนรู้ ซึ่ง Titiev (1959) กล่าวว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานสาคัญที่แสดงใ์้เ์็นถึง
ประสิทธิภาพของการทางานและถือว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นปัจจัย์ลักสา์รับการได้เปรียบ
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ทางการแข่งขันธุรกิจ วัฒนธรรมการเรียนรู้ วัดได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) ความไว้วางใจ
(Trust) และการใ์้ความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้ (Collaboration) ซึ่ง Saeed et al (2010) ได้แสดง
ความคิดเ์็นว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ สามารถศึกษาและดูได้จาก ความไว้วางใจ (Trust) ความร่วมมือ
(Collaboration) การเรียนรู้ (Learning) และความมีแบบแผน (Formalization) และ Zheng et al (2010)
ได้เ์็นด้วยและกล่าวว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ อันประกอบด้วย ความร่วมมือกัน (Collaboration)
การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) และความไว้วางใจกัน (Trust) จะเป็นปัจจัย์ลักในการผลักดันกลยุทธ
ขององคกร และเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร อันนาไปสู่ผลงานด้านการจัดการความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่ Smith et al (2010) ได้ศึกษาและกล่าวว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
(Collaboration) ความไว้วางใจ (Trust) และการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) จะเป็นตัวขับเคลื่อนขบวนการ
การจัดการความรู้และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานขององคกร โดยที่ Sangjae Lee et al (2012)
ได้แสดงความคิดเ์็นที่คล้ายกันเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) ประกอบด้วย
ความร่วมมือ (Collaboration) ความไว้วางใจ (Trust) และการเรียนรู้ร่วมกันในองคกร (Learning) ซึ่ง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ จะเป็นปัจจัยส่งเสริมขบวนการจัดการความรู้ และ Don-Jyh-Fu and Nicolas
(2013) ได้สรุปว่า วัฒนธรรม เป็นระบบการร่วมมือและแบ่งปันคุณค่า (Collaboration and Sharing),
ความเชื่อ (Trust), บรรทัดฐานของการเรียนรู้ (Learning Norm) และพฤติกรรมในองคกร ในขณะที่
Chin-Fu-Ho et al (2013) แสดงความคิดเ์็นว่า วัฒนธรรมที่เกิดจากการนาคนมาอยู่รวมกัน ทากิจกรรม
ด้วยกัน ทาใ์้เกิดการร่วมมือ (Collaboration) และเกิดการแบ่งปันความรู้ ความสามารถ ทาใ์้เกิดความ
เ์็นใจ (Caring) ความไว้วางใจ (Trust) การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) และการสนับสนุน (Promotion)
ซึ่งกันและกัน ในขณะที่ Lee and Choi (2003) กล่าวว่า ปัจจัย์ลักของวัฒนธรรมการเรียนรู้ คือ ความ
ร่วมมือ (Collaboration) และความไว้วางใจ (Trust)






ความมีแบบแผน






การสนับสนุน






ความเห็นใจ

การเรียนรู้ร่วมกัน

- Titiev (1959)
- Saeed et al (2010)
- Zheng et al (2010)
- Smith et al (2010)

ความไว้วางใจ

นักวิชาการ

การให้ความร่วมมือ

ตารางที่ 6 วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture)
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ความเห็นใจ

การสนับสนุน




6




6




6


1


1

ความมีแบบแผน

การเรียนรู้ร่วมกัน

- Sangjae Lee et al (2012)
- Don-Jyh-Fu and Nicolas (2013)
- Chin-Fu-Ho et al (2013)
สรุป

ความไว้วางใจ

นักวิชาการ

การให้ความร่วมมือ

ตารางที่ 6 (ต่อ)

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาคาจากัดความของ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge
Culture) จากนักวิชาการต่างๆ มากมาย พอสรุปได้ว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture)
เป็นรูปแบบ์นึ่งของวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) โดยมีองคประกอบที่เกิดจากความ
คิดของตนเองและวัฒนธรรมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนใ์้เกิดการเรียนรู้และนาไปสู่ความรู้ใ์ม่ วัฒนธรรม
การเรียนรู้จะใ์้ความสนใจกับการเรียนรู้รายบุคคลและการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ขององคกร ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย 7 งาน ทั้ง 7 งาน มีความเ์็นว่า การแสดงออกอาจจะ
เ์็นได้จากการใ์้ความร่วมมือ (Collaboration), ความไว้ใจ (Trust) และการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning)
ในขณะที่มีงานวิจัย 1 งาน กล่าวถึงความเ์็นใจ การสนับสนุนและความเป็นแบบแผน อย่างไรก็ตาม
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทาใ์้วัฒนธรรม์รือการแสดงออกของกลุ่มคนเปลี่ยนแปลง
ไปได้ด้วย วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) เป็นพื้นฐานสาคัญสา์รับการแสดงใ์้เ์็น
ถึงประสิทธิภาพการทางานและเป็นปัจจัยสา์รับการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะเป็น
ตัวแสดงคุณค่าในการทางานในการแก้ไขปัญ์างานต่างๆ ด้วย
1. การให้ความร่วมมือ (Collaboration)
Mattessich, Murray- Close and Monsey (2001) ใ์้คาจากัดความของการใ์้ความ
ร่วมมือ (Collaboration) ว่า เป็นกิจกรรม์รือความช่วยเ์ลืองานของคนในกลุ่ม ที่จะนาไปสู่ผล
ประโยชนร่วมกัน การแสดงออกร่วมกันและเกิดความสัมพันธกันระ์ว่าง 2 กลุ่มขึ้นไป เพื่อจะได้
เป็ นบรรลุวัตถุป ระสงค ร่วมกั น Grant and Toward (1996), Leonard and Sensiper (1998), Nonaka
and Takeuchi (1995), O’ Dell and Grayson (1998) และ Teece (19981998) กล่ า วถึ ง การใ์้ ค วาม
ร่วมมือ (Collaboration) ว่าเป็นปัจจัยสาคัญของวัฒนธรรมการเรียนรู้ในการที่จะทาใ์้เกิดการส่งต่อ
ความรู้และการสร้างความรู้ใ์ม่ในองคกร Gold et all (2001) กล่าวว่า Technology จะทาใ์้องคกร

41
สามารถเรียนรู้และได้รับข่าวสารต่างๆ ของคู่แข่งและสามารถเข้าถึงสภาวะแวดล้อมนอกองคกรได้
ดีขึ้น แต่การใ์้ความร่วมมือ (Collaboration) จะทาใ์้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ภายในองคกรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ องคกรที่มีโครงสร้างองคกรที่มีความยืด์ยุ่นสูง (Flexibility)
จะช่วยเสริมใ์้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเกิดการใ์้ความร่วมมือ (Collaboration) ได้เป็นอย่างดี
Hurley and Hult (1998) ใ์้ค าจากั ดความของการใ์้ความร่วมมือ (Collaboration) ว่า คือการใ์้
ความช่วยเ์ลืองานของคนในกลุ่ม เพื่อใ์้งาน์รือกิจกรรมที่แสดงออกร่วมกันของกลุ่ม ก้าว์น้า
ไปได้ด้วยดี ซึ่งจะทาใ์้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ระ์ว่างคนในกลุ่ม
และส่งผลใ์้ประสิทธิภาพของขบวนการการจัดการความรู้ เป็นไปได้ด้วยดี Powell (1998) กล่าวว่า
การใ์้ความร่วมมือ (Collaboration) จะมีผลโดยตรงกับการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) โดย
ผ่านขบวนการการสื่อสาร (Communication) และเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกองคกร O’ Dell and Grayson (1999) กล่าว่า มีการศึกษาอย่างมากมายที่บ่งบอกว่า การใ์้
ความร่วมมื อ (Collaboration) เป็ นปัจจัย ส าคัญที่ขับเคลื่อนขบวนการสร้างความรู้ (Knowledge
Creation) และการส่งต่อความรู้ (Knowledge Transfer)
2. ความไว้วางใจ (Trust)
Keitner and Kinichi (1992) กล่าวว่า ความไว้วางใจ (Trust) ์มายถึง การรักษาความ
น่าเชื่อถือและความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ในแง่มุมของความตั้งใจและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติต่อกัน Robert (2000) และ Scott (2000) เ์็นว่า ความไว้วางใจ (Trust) จะช่วยลดความเสี่ยง
ของความรู้สึกของการแข่งขันกันในองคกร ซึ่งความรู้สึกนี้ จะบั่นทอนขบวนการการแบ่งปันความรู้
ฉะนั้น ความไว้วางใจ (Trust) จะช่วยใ์้เกิดวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้มีอย่างต่อเนื่องได้ Szulanski
(1996) กล่าวว่า การขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Leak of trust) จะเป็นปัจจัยสาคัญในการยับยั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ ในขณะที่ O’ Dell and Grayson (1999) ใ์้ความเ์็นว่า เมื่อองคกรมีความสัมพันธ
ของพนักงานในระดับความไว้วางใจสูง (High Trust) พนักงานจะมีการแสดงออกในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีปฏิสัมพันธทางสังคมมากขึ้นด้วย Nelson and Ceoprider (1996) ใ์้
ความเ์็นว่า ความพยายามในการเพิ่มความไว้วางใจ (Trust) ระ์ว่างสมาชิกในองคกร จะเป็นจุดสาคัญ
ของการส่งต่อความรู้ (Knowledge Transfer) ในขณะที่ Jarvenpaa and Staples (2000) ใ์้ความคิด
เ์็นที่สอดคล้องกัน แต่ในอีกมุมมองที่ว่า การไม่เชื่อถือซึ่งกันและกัน (Distrust) จะเป็นตัวกระตุ้น
ใ์้สมาชิกเก็บซ่อนความรู้อยู่กับตนเท่านั้น Scott (2000) กล่าวว่า ความไว้วางใจ (Trust) เป็นพื้นฐาน
สาคัญในองคกรระดับประเทศ สา์รับการสร้างความรู้ (Knowledge Creation)
3. การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning)
การเรียนรู้ร่วมกัน คือ ช่องทางสา์รับการได้มาซึ่งความรู้ใ์ม่ Burgatti and Cross
(2003) กล่าวว่า องคกรสมควรที่จะจัด์าเครื่องมือที่เป็นทางการ (Formal) และแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) สา์รับใ์้พนักงานเป็นช่องทางในการเรียนรู้ เพื่อใ์้พนักงานมีส่ วนร่วมในขบวนการ
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การจัดการความรู้ Zeng et al (2010) กล่าวว่า การเรียนรู้เปรียบเสมือนโอกาส ความ์ลาก์ลายและ
ความพึงพอใจ สา์รับการพัฒนาองคกร ดังนั้น องคกรสมควรที่จะพัฒนาวัฒนธรรมแ์่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างความแตกต่างและพัฒนาเป็นองคกรแ์่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ในขณะที่
Lee and Choi (2003) การเรียนรู้ ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญสา์รับการสร้างความรู้ (Knowledge Creation)
และ Bhatt (2000) เสริมว่า การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององคกร จะเป็น
ตัวขยายพื้นฐานองคความรู้ภายในองคกรและกล่าวเพิ่มเติมว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ จะเป็นช่องทาง
สา์รับการติดต่อสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการ (Formal) และแบบไม่เป็นทางการ (Informal) Sangjae
Lee et al (2012) ใ์้คาจากัดความขององคกรแ์่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ว่าเป็นองคกรที่
มีการปรับระดับความรู้ที่มีอยู่ใ์้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและพัฒนาความเข้าใจความรู้ใ์ม่ใ์้สอดคล้อง
กับบริบทของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการศึกษามากมายที่ศึกษาถึงความสัมพันธของ
องคกรแ์่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ว่า
มีความสัมพันธกัน
กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) ถือว่าเป็นช่องทางสา์รับการสื่อสาร
และได้มาซึ่งความรู้ใ์ม่ และถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญสา์รับขบวนการจัดการความรู้ ผู้นาองคกร
สมควรที่จะจัด์าเครื่องมือใ์้พนักงานได้มีช่องทางแ์่งการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างความแตกต่าง
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององคกร
4.2 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
โครงสร้างองคกร (Organizational Structure) ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญขององคกร
โดย Gold et al (2001) กล่า วว่า โครงสร้างองคกร เป็นกฎระเบีย บที่เป็นทางการ เพื่ อบ่งบอกถึง
ลักษณะ งาน ์น้าที่ ความรับผิดชอบในองคกร รวมถึงนโยบาย ความสัมพันธทาง์น้า ที่การงาน
การใ์้ประโยชนและโทษในการทางาน นอกจากนี้ Waters (2006) กล่าวว่า โครงสร้างองคกรเป็น
การแบ่งรูปแบบขององคกรออกเป็นแผนกต่างๆ ซึ่งจะแยกตามรูปลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ
และยังบอกถึงโครงสร้างความสัมพันธระ์ว่างแผนก รวมถึงโครงสร้างการบังคับบัญชาและรูปแบบ
การบริ์ารงานของผู้บังคับบัญชาในองคกรนั้นๆ ขณะที่ Mansoon et al (2012) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
Organizational Structures จะบอกรายละเอียดของโครงสร้างการบังคับบัญชา (Chain of Command)
และความรับผิดชอบต่อ์น้าที่การงาน (Accountability) นอกจากนี้ โครงสร้างองคกรที่เ์มาะสม
จะช่วยใ์้เกิดการช่วยเ์ลืองานกันและเป็นปัจจัย์ลักที่ช่วยใ์้องคกร มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิด ทาใ์้องคกรมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทาใ์้บรรลุ ผลตามเป้า์มายที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ Enrique et al (2007) กล่าวว่า ในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจและสภาวะแวดล้อมที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนโครงสร้างองคกรใ์้สอดคล้องกับภาวะการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะ
ช่วยใ์้องคกรมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้ดีขึ้น และ
Vermeulen et al (2010) ศึกษาและพบว่า องคกรที่มีโครงสร้างที่ยืด์ยุ่น (Flexible Organization) จะ
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ช่วยใ์้พนักงานมีความพึงพอใจมากขึ้น (Employee Satisfaction) เนื่องจากเป็นการเพิ่มการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล พัฒนาองคความรู้ มีการช่วยกันตัดสินใจในความรับผิดชอบงานมากขึ้นและช่วยใ์้เกิดการ
บูรณาการและความคิดสร้างสรรค ในการพัฒนาการจัดการความรู้ใ์้ มากขึ้นและการที่มีรูปแบบ
องคกรที่เ์มาะสม จะทาใ์้การร่วมงานและการประสานงานในการพัฒนาองคความรู้ในองคกรง่าย
ขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญสา์รับในเรื่องการจัดการความรู้ขององคกรในการทางานใ์้สาเร็จตาม
เป้า์มายที่ตั้งไว้ (Water, 2006 และ Mansoor et al, 2012)
อย่างไรก็ตาม รูปแบบขององคกร มีการแบ่งได้์ลายรูปแบบ Lee and Choi (2003),
Nahm et al (2003), Pierce (2012) ได้ แ บ่ ง รู ป แบบของโครงสร้ า งองคกรออกเป็น 2 ลั ก ษณะ คื อ
โครงสร้างองคกรแบบการกระจายอานาจ (Decentralization) และอีกลักษณะคือ โครงสร้างองคกร
แบบเป็นทางการ (Formalization) ซึ่งสอดคล้องกับ Green et al (2011) และ Mansoor et al (2012)
เ์็นด้วยว่า รูปแบบโครงสร้างองคกรแบบกระจายอานาจ (Decentralization) จะสร้างระดับความพึง
พอใจกับพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสใ์้พนักงานแสดงความคิดเ์็นแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดการ
พัฒนาองคความรู้ในองคกรและโครงสร้างองคกรแบบเป็นทางการ (Formalization) จะเ์มาะสา์รับ
องคกรขนาดใ์ญ่ที่บริ์ารงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มั่นคง ซึ่งจะทาใ์้องคกรบริ์ารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีต้นทุนในการบริ์ารงานที่ต่ากว่า ในขณะที่ Chin-Fu Ho (2014) ได้ศึกษาและ
พบว่า โครงสร้างองคกรแบบกระจายอานาจ (Decentralization) ก็จะมีผลกระทบเชิงบวกกับการจัด
การความรู้และโครงสร้างองคกรแบบเป็นทางการ (Formalization) จะมีผลที่ดีกับการจัดการความรู้
ส่วน Karman et al (2014) และ Yang and Hsu (2010) มีความเ์็นตรงกันว่า โครงสร้างองคกรแบบ
กระจายอานาจ (Decentralization) จะเพิ่มความร่วมมือในการทางานและเพิ่มระดับการปฏิสัมพันธ
ในการทางาน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู้ สา์รับโครงสร้างองคกร
แบบเป็นทางการ (Formalization) จะช่วยสร้างเสริมงานด้านการจัดการความรู้ เนื่องจากโครงสร้าง
องคกรแบบเป็นทางการจะมีแนวทางการทางานและกา์นดเป้า์มายที่แน่ชัด ใ์้พนักงานมีแนวทาง
ในการพัฒนางานที่แน่นอน
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ตารางที่ 7 โครงสร้างองคกร (Organizational Structure)

-

นักวิชาการ

โครงสร้างองค์กร
แบบกระจายอานาจ
(Decentralization)

โครงสร้างองค์กร
แบบเป็นทางการ
(Formalization)

- Lee and Choi (2003)
- Yang and Hsu (2010), Green et al (2011)
- Mansoor et al (2012)
- Pierce (2012)
- Karmen et al (2014)
- Chin-Fu Ho (2014)
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กล่าวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว 7 งาน พบว่า 7 งาน ใน 7 งาน มีความ
คิดเ์็นตรงกันว่า โครงสร้างองคกร (Organizational Structures) เป็นการแบ่งรูปแบบขององคกรตาม
รูปลักษณะงานความรับผิดชอบและสายบังคับบัญชา โครงสร้างองคกร สามารถแบ่งเป็นโครงสร้าง
องคกรแบบกระจายอานาจ (Decentralization) ซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างองคกรที่มีความยืด์ยุ่นใน
การปฏิบัติงาน และลักษณะโครงสร้างองคกรอีก์นึ่งรูปแบบคือ รูปแบบโครงสร้างองคกรแบบเป็น
ทางการ (Formalization) ซึ่งจะเ์มาะกับองคกรขนาดใ์ญ่ที่มีการบริ์ารงานภายใต้สภาวะแวดล้อม
ที่มั่นคง ซึ่งทาใ์้การบริ์ารงานมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี โดยที่โครงสร้าง
องคกรแบบกระจายอานาจ (Decentralization) และโครงสร้างองคกรแบบเป็นทางการ (Formalization)
จะมีผลต่องานด้านการจัดการความรู้
1. โครงสร้างองค์กรแบบกระจายอานาจ (Decentralization)
Gold et al (2001) การกระจายอานาจ (Decentralization) ์มายถึง การบริ์ารงาน
แบบยืด์ยุ่นโดยมีการกระจายอานาจในการบริ์ารงานสู่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ในขณะที่ Graham
and Pizzo (1996) การกระจายอานาจอย่างสม่าเสมอและอิสระในการออกความคิดเ์็น จะเป็นปัจจัย
์ลักในการทาใ์้เกิดการสร้างความรู้ใ์ม่ (Knowledge Creation) ขณะที่ Stonehouse and Pemberton
(1999) และ Teece (2000) ได้ใ์้ความเ์็นเสริมว่า การสร้างความรู้ใ์ม่ จะเกิดขึ้นได้ยากมากในองคกร
ที่บริ์ารงานแบบไม่กระจายอานาจ เนื่องจากการติดต่อสื่อสาร จะต้องมีขั้นตอนและใช้เวลามาก
Szulanski (1996) ใ์้ความเ์็นว่า นักวิจัย์ลายๆ ท่าน ใ์้ความเ์็นตรงกันว่า ในองคกรที่มีการเรียนรู้
การจัดการความรู้และระบบการตัดสินใจแบบกระจายอานาจ สมควรที่จะได้รับการสนับสนุน โดย
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เฉพาะในภาวะที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ Gold et al (2001) แสดงความคิดเ์็นว่า การมีความ
ยืด์ยุ่นในการบริ์ารงานและการกระจายอานาจในการตัดสินใจ จะเป็นตัวช่วย์ลักใ์้องคกรมี
การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ใ์้ดีขึ้น
2. โครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ (Formalization)
Ruekert, Walker and Roering (1985) กล่าวว่า โครงสร้างแบบเป็นทางการ ์มายถึง
โครงสร้างองคกรที่แสดงใ์้เ์็นถึง มาตรฐาน รูปแบบการทางาน การตัดสินใจ และรูปลักษณะการ
ทางานของผู้บริ์าร ที่มีระบบ ระเบียบที่เข้มงวด มีนโยบายและ์ลักการในการทางานที่ชัดเจนเป็น
มาตรฐาน ฉะนั้น ไม่ว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติงาน ก็จะใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกัน ทาใ์้ผลที่ได้ออกมาเ์มือน
กัน (Donglas, 2011) โครงสร้างองคกร จะมีรายละเอียด มีระเบียบ กฎเกณฑที่ชัดเจน (Chin-Chung
Chen, 2013) โครงสร้างองคกรแบบเป็นทางการ (Formalization) เ์มาะสา์รับองคกรขนาดใ์ญ่ มี
ประสบการณในการดาเนินธุรกิจมานาน และต้องการลดต้นทุนในการบริ์ารงาน โดยใช้มาตรฐาน
การทางานที่คล้ายคลึงกัน (Karmen, 2014) และช่วยใ์้มีการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ได้ดีขึ้น
จากการที่องคกรมีระเบียบแบบแผนในการทางานและค้นคว้า์าความรู้เพิ่มเติม
4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาอย่างกว้างขวางและถูก
นาไปใช้ในเกือบทุก์น่วยงานและทุกองคกร ดังคากล่าวของ Watson-Manheim and Belanger (2007)
และ Lee and Steen (2010) ใ์้ความเ์็นว่า การศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้รับความ
นิยมอย่างมากมายจากนักวิจัยโดยทั่วไป ซึ่ง Cha et al (2008), Choo et al (2007) และ Lee and Steen
(2010) ใ์้ความสาคัญกับเทคโนโลยี สารสนเทศในแง่มุมของการเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศและ
องคกรสรร์าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เ์มาะสมกับการใช้งานในองคกร (IT Support) ในขณะ
ที่ Abdel Nasser Zaied et al (2012) กล่าวว่า ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ์มายถึงระบบที่รองรับ
การเข้าถึงความรู้ของพนักงานและการที่องคกรสนับสนุนใ์้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนา
มาซึ่งความรู้ใ์ม่ Lee et al (2007) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การยอมรับในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต่ละบุคคล จะเป็นปัจจัยสาคัญในการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเป็นตัวกลางในการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) โดยเฉพาะการศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการนาไปใช้งาน นอกจากนี้ Carlson and Zmud (1999), Stephens (2007), Karahanna (1998) และ
Chei-Siam and Rujuta (2011) ใ์้ความคิดเ์็นว่า การสนับสนุนจากผู้บริ์ารใ์้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สมควรที่จะใ์้เ์มาะสมกับชนิดของงานที่
ใช้และสมควรที่จะ์าเ์ตุผลอธิบายได้เกี่ยวกับความสาเร็จของเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ใช้ในงาน
นั้นๆ ในขณะที่ Gold (2001) และ Shangjae Lee (2012) ใ์้ความคิดเ์็นว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเป็นส่วนสาคัญในองคกรในส่วนช่วยเป็นตัวเชื่อมข่าวสารและระบบติดต่อสื่อสารในองคกร
อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมี์ลายแง่มุม ฉะนั้น องคกรจะต้องศึกษาความ
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เ์มาะสมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานและใ์้การสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนที่จะลงทุนทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร และ Leonard (1995) และ
Grant (1996) แสดงความคิดเ์็นว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ขององคกรในแง่มุมของธุรกิจในแง่มุมของการใ์้ความร่วมมือ (Collaboration), การกระจายสินค้า
(Distribution), การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning), การค้นพบความรู้ (Knowledge Discovery), การ์า
โอกาสทางธุรกิจ (Opportunity Generation) และความปลอดภัย (Security)
ตารางที่ 8 แนวคิดนักวิชาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการ
- Lee (2010)
- Steen (2010)
- Chei-Siam and Rujuta (2011)
- Shangjae Lee (2012)
- Abdel Nasser Zaied et al (2012)

การเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ













สรุป จากการศึกษางานวิจัยทั้ง 5 งาน มีความคิดเ์็นตรงกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบ่งได้เป็น การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้นา
องคกร
1. ความหมายและความสาคัญของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Approach)
และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)
Shangjae Lee (2012) ได้ศึกษาและพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญอย่าง
มากสา์รับขบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) และการส่งต่อความรู้ (Knowledge Sharing)
รวมทั้ ง ทุ ก ขบวนการของการสร้ า งความรู้ Davenport and Prusak (1998) และ Gold et al (2001)
กล่าวว่า เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นปัจจัยสาคัญในขบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Creation)
และการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) Alavi and Leidner (2001) กล่าว่า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีแล้ว จะเป็นตัวช่วย์ลักสา์รับการสร้างความรู้ (Knowledge
Creation) การส่งต่อความรู้ (Flow) และการนาความรู้ไปใช้ (Utilization) Ndlela and DuToit (2001)
กล่าวว่า ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศจะมีผลต่อกระบวนการสร้างความรู้ กล่าวคือ เป็นแ์ล่งเก็บ
รวบรวมความรู้และเป็นแ์ล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถถูก
จัดเก็บและเรียกใช้ได้ใน์ลายรูปแบบ เช่น ในรูปแบบของรูปภาพ (Image) และวีดีทัศน เป็นต้น ซึ่ง
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สามารถนามาใช้ในการส่งต่อความรู้ได้ด้วย Robert (2000) และ Ndlela and DuToit (2001) กล่าวว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนขบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Creation และ
ระบบจัดเก็บความรู้ (Storage) Handzic (2004) เ์็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มศักยภาพองคกร
แ์่งการเรียนรู้ โดยขบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) Martin V.A. et al (2005) กล่าวว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) และจากการศึกษาพบว่า 70% ของเอกสารงานวิจัย (Paper) ทางด้านการจัดการความรู้
(Knowledge Management) จะกล่าวถึงความสาคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดการความรู้
ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่ง Jelena et al (2012) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญ
อย่างมากกับความสาเร็จของงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในขณะที่ CheiSian and Rujuta (2011) กล่าวสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศว่า เป็นตัวช่วย์ลักในงาน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างไรก็ตาม สมควรที่จะศึกษาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบไ์นที่เ์มาะสมในการช่วยงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองคกร
นั้นๆ ประกอบกับ กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล (2012) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นตัวช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้และเป็นตัวลดต้นทุนในการส่งต่อความรู้ ฉะนั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นปัจจัย์นึ่งที่ช่วยใ์้งานด้านการจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในวิชาชีพเทคนิคการแพทยโรงพยาบาล มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ อ
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ใ น์้องปฏิบัติก ารเทคนิคการแพทย
“Laboratory Information System: LIS” จะช่วยในการส่งต่อข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะ์ไปยัง
์น่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ์อผู้ป่วย์รือ์้องตรวจต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคและ
สนับสนุนการรักษาของแพทย ในขณะเดียวกัน ข้อมูลดังกล่าว ก็จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ์้อง
ปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบ การทวนสอบและการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะ์ข้อมูลของการปฏิบัติ
งานทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนามาใช้ประโยชนได้มากขึ้นในองคความรู้ทางด้าน
คลินิกของโรค ถ้านักเทคนิคการแพทยนาข้อมูลมาวิเคราะ์และประมวลผลต่างๆ ซึ่งงานด้านการจัด
การความรู้จะสามารถช่วยงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่ามีความสาคัญสา์รับ
องคกรอย่างมากมายโดยเฉพาะกับงานด้านการจัดการความรู้ในองคกร เนื่องจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเป็นตัวเชื่อมข่าวสารและระบบการติดต่อสื่อสารในองคกร ซึ่งจะช่วยใ์้มีการแลก
เปลี่ยน ความรู้และถ่ายทอดความรู้แก่กันได้สะดวกขึ้น ซึ่งองคกรจะต้องมีการลงทุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใ์้เ์มาะสมกับลักษณะงานในองคกร ปัจจุบันองคกรธุรกิจจะคานึงถึงความสามารถของ
พนักงานในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและความสามารถของพนักงานในการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานในองคกร อย่างไรก็ตาม สิ่งสาคัญที่ต้องพิจารณา คือ ผู้นาองคกร
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ใ์้ความสาคัญเกี่ยวกับ IT ์รือใ์้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศใ์้เ์มาะสมกับ
ลักษณะงาน์รือไม่อย่างไร
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะเ์็นได้ว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture),
โครงสร้างองคกร (Organizational Structure) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
จะเป็นปัจจัยเสริมในงานด้านการจัดการความรู้ ์รือกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยนาเข้าในแนวคิดของทฤษฎี
ระบบ ที่จะส่งผลต่อกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้ แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปัจจัย จะมีองค
ประกอบย่อยต่างๆ กล่าวคือ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) จะมีองคประกอบย่อยต่างๆ
ได้แก่ การใ์้ความร่วมมือ (Collaboration), ความไว้วางใจ (Trust), การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning)
และแรงจูงใจ (Promotion) เป็นต้น ส่วนโครงสร้างองคกร (Organizational Structure) ประกอบไป
ด้วย การกระจายอานาจ (Decentralization) และการสนับสนุนจากผู้บริ์าร (Top Management Support)
สา์รับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น คงใ์้ความสาคัญว่า ความสามารถในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ์รือความสามารถของพนักงานในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและผู้นาองคกรใ์้
ความสาคัญและสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศใ์้รองรับงานได้มากน้อยอย่างไร
5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้างองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผล
ต่อการจัดการความรู้
นอกจากการศึกษาถึงกระบวนการจัดการความรู้แล้ว ยังมีนักวิชาการอีกกลุ่ม์นึ่งที่ได้ใ์้
ความสาคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management
Enablers) พร้อมทั้งนาเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียด
Abdel Nasser Zaied et al (2012) ใ์้ความเ์็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อวงจรความรู้ SECI (SECI
Model) และเป็นตัวช่วยใ์้เกิดการพัฒนาองคความรู้ กระตุ้นใ์้เกิดความรู้ใ์ม่ พร้อมทั้งช่วยใ์้เกิด
การส่งต่อความรู้ จะประกอบด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology), โครงสร้าง
องค กร (Organizational Structure), วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ (Knowledge Culture) และงานบริ ์ าร
บุคคล (Human resource) ในขณะที่ Gold et al (2001) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความรู้ใ์ม่
และการส่งต่อความรู้ในงานการจัดการความรู้ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยใ์้ขบวนการจัดการความรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ เทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology),
โครงสร้างองคกร (Organizational Structure), วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) ในองคกร
นั้นๆ ในมิติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะ์มายถึง ประสิทธิภาพการใช้งานทางด้านเทคโน
โลยีสารสนเทศในองคกร โครงสร้างองคกรและวัฒนธรรมการเรียนรู้ นั้น อาจจะรวมถึงแรงจูงใจ
(Motivation Norm), ความเชื่อใจ (Trust Mechanism) และ ความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborative
Learning) ความคิดเ์็นดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก Lee and Choi (2003), Gray and Durcikova
(2005) และ Smith et al (2010) นาเสนอแนวคิดที่ว่า วัฒนธรรม โครงสร้างองคกร การบริ์ารบุคคล

49
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนขบวนการการจัดการความรู้และวงจรความรู้
SECI (SECI Model) แนวคิดนี้ ได้รับความสนใจและเล็งเ์็นถึงความสาคัญจาก Cha et al (2008)
และ Lee and Steen (2010) ที่ใ์้ความเ์็นคล้ายกันว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้างองคกรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนใ์้องคกร (Recognize), สร้างองคความรู้ใ์ม่ (Create) และ
เผยแพร่ความรู้ (Distribute Knowledge) เพื่อใ์้เกิดคุณค่าของความรู้ใ์ม่ต่อองคกร ในขณะที่ Lina
Girduaskiene (2013) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อขบวนการการสร้างความรู้และการจัดการความรู้
สรุปว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
โครงสร้างองคกร (Organizational Structure) การเป็นภาวะผู้นา (Leader) จะเป็นปัจจัย์ลักในการ
ขับเคลื่อนการสร้างความรู้และการจัดการความรู้ และ Moran and Meso (2008) มีความเ์็นสอดคล้อง
กับ Moustaghfir and Schiuma (2013) ว่า ในการกา์นดกลยุทธระยะยาวในขบวนการจัดการความรู้
องคกรควรคานึงถึง เทคโนโลยี สารสนเทศ วัฒนธรรมและโครงสร้างองคกร เมื่อองคกรจะนาเอา
การจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
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งานบริหารบุคคล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- Gold et al (2001)
- Lee and Steen (2010)
- Smith et al (2010)
- Abdel Nasser Zaied et al (2012)
- Lina Girduaskiene (2013)
- Moustaghfir and Schiuma (2013)
สรุป

โครงสร้างองค์กร

นักวิชาการ

วัฒนธรรมการเรียนรู้

ตารางที่ 9 ความสาเร็จของงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Enablers)
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กล่าวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยทั้ง 6 งาน จะพบว่า ปัจจัยที่มีส่วนช่วยใ์้กระบวนการ
การจัดการความรู้ในงานการสร้างความรู้ การส่งต่อความรู้และการนาความรู้ไปใช้ ใ์้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นนั้น สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture), โครงสร้าง
องคกร (Organizational Structure) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology “IT”) ซึ่ง
แต่ละส่วน มีรายละเอียดของผู้ศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ 6 การจัดการความรู้กับวัฒนธรรมการเรียนรู้

ภาพประกอบที่ 7 การจัดการความรู้กับโครงสร้างองคกร
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ภาพประกอบที่ 8 การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ผลงานจากการทางาน (Job Performance)
6.1 ความหมายและการวัดผลงานจากการทางาน
พฤติกรรมการทางานของบุคคล์รือองคกร ที่แสดงออกตามความสามารถในบทบาท
เฉพาะงานและความพยายามที่จะทาใ์้งานนั้นสาเร็จอย่างสมบูรณตามเป้า์มายขององคกร เป็น
์น้าที่์ลักของผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ผลงานจากการทางาน (Job Performance) ต่างๆ ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล์รือแต่ละองคกร จะมีความแตกต่างกันและผลงานต่างๆ นี้ จะเป็น
ปัจจัย์ลักที่จะคานึงถึงความสาเร็จขององคกร มีนักวิชาการใ์้ความสนใจและศึกษาผลงานจากการ
ทางาน (Job Performance) ว่า ์มายถึงอะไร จะมีการวัดแบบไ์นบ้าง ดังต่อไปนี้
Job and Sanghamitra (2010) ได้นาเสนอว่า ผลงานจากการทางาน (Job Performance)
จะมีความแตกต่างกันในแต่ละองคกรและแต่ละ์น่วยปฏิบัติงาน (Organization และ Work unit level)
ซึ่งคล้ายกับแนวคิดของ Gaynard (1997) แสดงความคิดเ์็น การดูผลงานใน์น่วยโรงงานการผลิต
จะดูที่การพัฒนางานใ์้ดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับขบวนการผลิตที่เ์มาะสม ซึ่งจะแตกต่างจาก์น่วยงานอื่นๆ
Kaczmarczyk and Murtough (2002) กล่าวว่า รูปแบบผลงานสา์รับงาน์นึ่ง อาจจะใช้ไม่ได้กับอีก
งาน์นึ่งที่มีรูปแบบของงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น Tangen (2003) แสดงความคิดเ์็นว่า ผลงานอาจ
มองได้ใน์ลายมิติ์รือ์ลายรูปแบบ ผลงานของงานในแต่ละสถานการณ สอดคล้องกับ Motowidlo
(2003) ใ์้ข้อแนะนาว่า การดูผลงานจากการทางาน สมควรดู์ลายมิติ (Multidimensional) เพราะ
ในแต่ละมิติของผลงานจะส่งผลถึงรายได้ต่อองคกรและจะส่งผลถึงความสาเร็จในวัตถุประสงคของ
องคกรได้ต่างกัน
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6.2 รูปแบบการวัดผลงานจากการทางาน (Job Performance)
Otmar E. Varela et al (2010) ได้นาเสนอรูปแบบการวัด ผลงานจากการทางาน (Job
Performance) โดยนาเสนอรูปแบบการวัด Performance ใน 3 รูปแบบคือ 1) ผลงานเสริม (Contextual
Performance) ์มายถึง ผลงานที่สร้างขึ้น นอกเ์นือจาก์น้าที่์ลักของงานที่ต้องรับผิดชอบ 2) ผลงาน
์ลัก (Task Behavior ์รือ Task Performance) คือการดูผลงาน์ลัก์รืองานใน์น้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรง 3) ผลงานที่ไม่เสี่ยง (Counterproductive Behavior) คือผลงานที่เกิดจากการ์ลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานบางอย่ างที่ เสี่ย งต่อองคกร ในขณะที่ Chan and Schmitt (2002), Ferris, Witt and Hoch
warter (2001), Williams and Anderson (1991) และ Job and Sanghamitra (2010) ได้ แ สดงความ
คิดเ์็นสอดคล้องกันว่า ผลงานจากการทางาน (Job Performance) มีความสาคัญสา์รับองคกรและ
เป็นสิ่งที่น่าสนใจสา์รับนักวิชาการที่ศึกษาทั้งในแง่มุมทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติว่า มีปัจจัย
อะไรบ้างส่งผลต่อรูปแบบของผลงานจากการทางาน (Job Performance) รวมถึงมีปัจจัยอะไรบ้าง
ส่งผลต่อผลงาน์ลัก (Task Performance) กับผลงานเสริม (Contextual Performance) และ Chin-Fu
Ho et al (2014), Lee and Donohue (2012), Chen and Chen (2006), Lee et al (2005) และ Motowidlo
and Van Scotter (1994) ที่ได้ศึกษาและสรุปว่า รูปแบบของผลงานจากการทางาน (Job Performance)
ตามความนิย มแล้ว จะแบ่งเป็น ผลงานเสริม (Contextual Performance) และ ผลงาน์ลัก (Task
Performance) นอกจากนี้ Marilena Bertolino et al (2012) ได้แสดงความคิดเ์็นที่สอดคล้องว่า การ
วัดผลงานจากการทางาน (Job Performance) สามารถดูได้จากผลงาน์ลัก (Task Performance) ซึ่ง
เป็นการสร้างผลงานจากการปฏิบัติงานและผลงานเสริม (Contextual Performance) ซึ่งเป็นผลงานที่
เกิดจากการสร้างบรรยากาศในการทางาน เพื่อส่งเสริมใ์้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

- Lee et al (2005)
- Job and Sanghamitra (2010)
- Otmar E. Varela et al (2010)
- Marilena Bertolino et al (2012)
- Lee and Donohue (2012)
- Chin-Fu Ho et al (2014)

ผลงานหลัก
(Task
Performance)

นักวิชาการเสนอความหมายของผลงานจากการทางาน
(Job Performance)

ผลงานเสริม
(Contextual
Performance)

ตารางที่ 10 การศึกษาผลงานจากการทางาน
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สรุป จากการศึกษางานวิจัยทั้ง 6 งาน จะพบว่า การวัดผลงานจากการทางาน (Job
Performance) ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรเพื่อใ์้
บรรลุตามเป้า์มายขององคกร อย่างไรก็ตาม การวัดผลงานจากการทางาน ขึ้นอยู่กับรูปลักษณะของ
งานและประเภทของธุรกิจ โดยมีการแบ่งการวัดผลงานจากการทางานเป็นผลงาน์ลัก (Task Performance)
และผลงานเสริม (Contextual Performance) โดยที่ผลงาน์ลัก (Task Performance) จะเน้นที่ผลลัพธ
และรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ผลงานเสริม (Contextual Performance) จะดูที่กิจกรรม
ในการสนับสนุนใ์้ภาวะของการทางานดีขึ้น
1. ผลงานเสริม (Contextual Performance)
Coleman and Borman (2000) กล่าวว่า ผลงานเสริม (Contextual Performance) มีอีก
ชื่อ์นึ่งว่า Citizenship Performance ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่สนับสนุนใ์้สภาวะแวดล้อมต่างมี
ปัจจัยส่งเสริมใ์้กิจกรรม์ลักมีการทางานที่ดี สอดคล้องกับ Borman and Motowidlo (1997) เ์็น
ว่า ผลงานเสริม (Contextual Performance) ์มายความรวมถึง พฤติกรรมที่เสนอตัวในการที่จะช่วย
งานอื่นที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองและแสดงความพยายามที่จะช่วยเ์ลือผู้อื่น รวมทั้ง
การใ์้ความร่วมมือกับผู้อื่น เพื่อใ์้งานขององคกรสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
Marilena Bertolino et al (2012) กล่าวถึง ผลงานเสริม (Contextual Performance) ว่า
เป็นพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศ รวมถึงสังคมรอบด้าน ใ์้เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานขององคกร
ซึ่งผลงานเสริม (Contextual Performance) ถือว่า เป็นการสร้างงานในส่วนที่นอกเ์นือจาก์น้าที่
ความรับผิดชอบ์ลักที่ได้รับมอบ์มายอยู่ นอกจากนี้ Ng and Feldman (2008) ได้กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติ
งานที่มีความแตกต่างด้านอายุ จะมีผลงานที่แตกต่างในแง่มุมของผลงานเสริม (Contextual Performance)
อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการอีก์ลายท่านที่ได้นาเสนอแนวคิดความสัมพันธของการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) กับผลงานจากการทางาน (Job Performance) ในรูปแบบ
รายละเอียดที่สอดคล้องกับผลงานเสริม (Contextual Performance) ซึ่งเกี่ยวข้องกับจะเปลี่ยนมุมมอง
ของคนปฏิบัติงานใ์้มีการยอมรับงานด้านการจัดการความรู้และมีการเปลี่ยนแปลง์รือมีการสร้าง
บรรยากาศใ์้การปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ดีขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
Pfeffer (2005) กล่าวถึง การวัดผลงานของขบวนการการจัดการความรู้ ดูได้จากการ
เป็นที่ยอมรับขององคกรและสนับสนุนใ์้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใ์ม่ ซึ่งจะช่วย
ใ์้เกิดการพัฒนางานขององคกร ซึ่งสอดคล้องกับ K.A. Kanagasabapathy et al (2010) กล่าวถึง ความ
สาเร็จในการผลักดันการจัดการความรู้ เพื่อใ์้เกิดขั้นตอนการทางานที่ดี จะดูได้จากการที่องคกร
สามารถยอมรับและปรับเปลี่ยนใ์้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันความรู้ในองคกรได้อย่าง
สม่ าเสมอ และ Alavi and Lidner (2001) ได้ใ ์้ความส าคัญส า์รับขบวนการการจัดการความรู้
เนื่องจากขบวนการการจัดการความรู้ สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยเป็นตัวช่วยกระตุ้น
ใ์้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มากขึ้น รวมถึงช่วยใ์้มี
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การปรับปรุงขบวนการทางานใ์้ดีขึ้น ใกล้เคียงกับการศึกษาของ K.A. Kanagasabapathy et al (2010)
ศึกษาและพบว่า ขบวนการของการจัดการความรู้ จะส่งผลใ์้องคกรมีการยอมรับและมีการพัฒนา
ในการใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ใ์ม่ๆ ซึ่งถือว่าจะส่งผลต่อบรรยากาศการทางานใน
องคกร อย่างไรก็ตาม Sangjae Lee et al (2011) ได้เสนอแนวคิดว่า การวัดผลของขบวนการการจัดการ
ความรู้ ดูได้จากการสร้างบรรยากาศ แ์่งการเรียนรู้ในองคกร (Creative Organization Learning) มี
การกล่าวเพิ่มเติมจาก Nausheen and Lin (2013) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธระ์ว่างการนาเอา
การจัดการความรู้มาปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และพบว่า การสร้างบรรยากาศในการทางานของการจัด
การความรู้ และมีการติดตามผลงานอย่างสม่าเสมอ จะช่วยใ์้ผลงานขององคกรดีขึ้น
2. ผลงานหลัก (Task Performance)
Borman and Motowidlo (1997) ได้ใ์้คาจากัดความของผลงาน์ลัก (Task Performance)
ว่าประกอบด้วย กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมที่ทาใ์้วัตถุดิบถูกเปลี่ยนแปลงใ์้เป็นสินค้า์รือ
การบริการ 2) กิจกรรมด้านการบริการซึ่งอาจจะเป็นการบริการทางด้านเทคนิค การขนส่งสินค้า
การวางแผนงาน การใ์้ความร่วมมือ การใ์้การดูแลรับผิดชอบ รวมถึงการบริการงาน์ลักต่างๆ
เพื่อใ์้องคกรมีประสิทธิภาพงานที่มากขึ้น ขณะที่ Marilena Bertolino et al (2012) ได้กล่าวถึง ผลงาน
์ลัก (Task Performance) ว่าเป็นพฤติกรรมของคนทางานในการที่จะสร้างผลงานในการปฏิบัติงาน
เพื่อใ์้องคกรบรรลุเป้า์มายขององคกร นอกจากนี้ Conway (1999), Van Scotter et al (2000) ได้
ใ์้ความเ์็นว่า ผลงาน์ลัก (Task Performance) จะประกอบไปด้วยงานทางด้านเทคนิค (Technical
Tasks) ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะงาน (Job Description) เนื่องจาก ความรู้และความชานาญทางด้าน
เทคนิค จะเป็น์ัวใจ์ลักของการปฏิบัติงานในองคกร จากแนวคิดของ Otmar E. Varela et al (2010)
การเพิ่มประสิทธิภาพของผลงาน์ลัก (Task Performance) สามารถทาได้โดย การจัด์าแรงจูงใจที่
เ์มาะสม รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมและเพิ่มความชานาญที่เ์มาะสมในงานที่ทา
โดยสรุปแล้ว ผลงานจากการทางาน (Job Performance) มีความสาคัญสา์รับองคกร
และมีการศึกษาทั้งในแง่มุมทางทฤษฎีและทางปฏิบั ติ ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างส่งผลต่อ ผลงานจากการ
ทางาน (Job Performance) อย่างไรก็ตาม การวัด ผลงานจากการทางาน (Job Performance) มีดัชนี
การวัดอยู่์ลายมิติด้วยกันและการวัดผลงานจากการทางาน (Job Performance) สา์รับงาน์นึ่ง อาจ
จะใช้ไม่ได้สา์รับอีกงาน์นึ่ง รูปแบบของผลงานที่เป็นที่นิยมในการวัดผลงานจากการทางาน (Job
Performance) จะแบ่งเป็นผลงานเสริม (Contextual Performance) และผลงาน์ลัก (Task Performance)
โดยที่ผลงานเสริม (Contextual Performance) ์รือมีอีกนัย์นึ่งว่า Citizenship Performance ์มายถึง
พฤติกรรม์รือกิจกรรมที่สนับสนุนใ์้องคกรมีสภาวะแวดล้อมต่างๆ ส่งเสริมใ์้กิจกรรม์ลัก มี
การทางานที่ดีขึ้น ในขณะที่ผลงาน์ลัก (Task Performance) เป็นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในการ
ทากิจกรรมสร้างผลงานในการทางาน เพื่อใ์้บรรลุเป้า์มายขององคกร
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มี นัก วิช าการ์ลายท่านที่ไ ด้นาเสนอแนวคิดทางด้านผลงานจากการทางาน (Job
Performance) ของขบวนการการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดสอดคล้องกับผลงาน์ลัก (Task
Performance) ดังต่อไปนี้
Gold et al (2001) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลงานจากการทางาน (Job Performance)
ของขบวนการการจัดการความรู้ โดยดูจากความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาสินค้าใ์ม่และการ
บริการใ์ม่ๆ รวมถึง ความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยที่ Chun-Ming
Chang et al (2011) ได้นาเสนอกรอบแนวคิดทางด้านขบวนการการจัดการความรู้ โดยใ์้ความสนใจ
ผลงาน์ลักของการวัดความรู้ โดยดูที่คุณภาพ (Quality) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความคิด
สร้างสรรคของความรู้ (Creativity) และ Nasser Easa (2012) ได้ทาการศึกษาผลของขบวนการการวัด
ความรู้ โดยเน้น SECI Model ในกลุ่มธนาคารของประเทศอียิปต และพบว่าขบวนการการจัดการ
ความรู้ ส่งผลต่อผลงาน์ลัก กล่าวคือ ส่งผลต่อการบูรณาการขององคกร ในขณะที่ Bontis et al (2003)
ได้กล่าวถึง การวัดผลงาน์ลักที่เกิดจากขบวนการการจัดการความรู้ โดยดูจากความสามารถ์ลั ก
ของพนักงาน (Competency Employee) และความพึงพอใจ (Satisfaction) และการปรับปรุงพัฒนา
งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ Rifat O. Shannak (2009) ได้แนะนาถึงดัชนีชี้วัดทาง
ด้านผลงานในการทาขบวนการการจัดการความรู้โดยดูจากจานวนครั้งที่พนักงานนาความรู้ไปใช้
การประ์ยัดเวลาในการทางานโดยการใช้ขบวนการการจัดการความรู้ และ O’ Leary (2002) แสดง
ความคิดเ์็นว่า ขบวนการการจัดการความรู้ จะเป็นขบวนการที่จ ะทาใ์้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดย
การทางานใ์้มีขั้นตอนที่ง่ายขึ้นและช่วยลดปัญ์างาน รวมถึงแก้ไขปัญ์างานต่างๆ ได้ดีขึ้น
7. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับผลงานจากการทางาน
(Job Performance)
จากการศึกษาถึงความ์มาย ความสาคัญของการจัดการความรู้และการศึกษาเพิ่มเติมถึง
ขบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความรู้ การส่งต่อความรู้และการนาความรู้ไปใช้
งานแล้วนั้น มีนักวิชาการเล็งเ์็นถึงประโยชนของการจัดการความรู้และนาไปใช้งานอย่างมากมาย
จึงทาใ์้มีการศึกษาต่อยอดถึงความสัมพันธระ์ว่าง การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
กับผลงานจากการทางาน (Job Performance) ว่ามีความสัมพันธกันอย่างไรบ้าง และรูปแบบของผลงาน
จากการทางาน (Job Performance) มีการศึกษาพิจารณาในมุมมองอะไรบ้าง ซึ่งมีนักวิชาการได้แสดง
ความเ์็นที่์ลาก์ลายดังนี้
Chin-Fu Ho et al (2013) ได้กล่าวว่า วิธีการที่เป็นที่นิยมในการวัดระดับผลดาเนินการของ
องคกร คือ ดุลดัชนี “Balanced Scorecard (BS)” ซึ่งคิดค้นโดย Kaplan and Nortan (1996) อย่างไรก็
ตาม ในดุลดัชนี (Balanced Scorecard) มิติทางด้านการเงิน ซึ่งจะมีผลทางอ้อมและจะเ์็นผลได้ช้า
มากและยากแก่การติดตามในบริบทของผลงานด้านการจัดการความรู้ ในขณะที่ Lee and Choi (2003),
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Yeh et al (2011) แสดงความคิดเ์็นว่า ขบวนการการจัดการความรู้จะช่วยใ์้เกิดผลงานทางด้านการ
เรียนรู้และความรู้ที่เพิ่มขึ้นในองคกร ซึ่งผลงานจะมีทั้งการเรียนรู้ระดับบุคคล (Individual Learning)
และจากระดับบุคคลสู่ระดับองคกร (Organizational Levels ดังที่ Chen and Chen (2005) และ Lee
and Choi (2003) กล่าวว่า ขบวนการการจัดการความรู้จะมีผลโดยตรงต่อผลงานจากการทางาน (Job
Performance) ในระดับบุคคลและระดับองคกร โดยที่ Lee and Choi (2003) ได้ใ์้รายละเอียดเพิ่มเติม
ว่า ผลงานจากการทางาน (Job Performance) ที่เกิดขึ้นจากขบวนการการจัดการความรู้สามารถวัดได้
ด้วย 2 มิติ กล่าวคือ (1.) วัดจากผลผลิต ์รือประสิทธิผลของการจัดการความรู้ (2.) วัดจากปัจจัยที่
ช่วยส่งเสริมใ์้เกิดการปฏิบัติการของการจัดการความรู้ และ Lee et al (2005) และ Lee and Donohue
(2012) ได้ใ์้แนวคิดในการวัดผลของขบวนการจัดการความรู้ โดยวัดจากผลงานจากการทางาน (Job
Performance) ของแต่ละคนในองคกร โดยเน้นไปที่ผลงาน์ลัก (Task Performance) กับผลงานเสริม
(Contextual Performance) โดยที่ผลงาน์ลัก (Task Performance) ์มายถึง พฤติกรรม์รือผลดาเนิน
การที่ได้รับโดยตรงในการปฏิบัติงานใ์้บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรกา์นดมา ส่วนผลงาน
เสริม (Contextual Performance) ์มายถึง พฤติกรรม์รือกิจกรรมของสังคมในองคกรที่สนับสนุน
ใ์้การปฏิบัติงานและการนาความรู้ไปใช้ใ์้มีประสิทธิภาพตามความคาด์วังขององคกร สอดคล้อง
กับผลสรุปของ Chin-Fu Ho et al (2013) ได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ ขบวนการการจัด
การความรู้ (Knowledge Management Process: KM Process) และได้กล่าวต่อว่าขบวนการการจัดการ
ความรู้ มีผลต่อผลงานจากการทางาน (Job Performance) โดยจากผลงาน์ลัก (Task Performance)
และผลงานเสริม (Contextual Performance)
มีนักวิชาการ์ลายท่านที่ได้นาเสนอแนวคิดทางด้านผลงานจากการทางาน (Job Performance)
ของขบวนการการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดสอดคล้อง กับผลงาน์ลัก (Task Performance)
ดังต่อไปนี้
Chun-Ming Chang et al (2011) ได้นาเสนอกรอบแนวคิดทางด้านขบวนการการจัดการ
ความรู้ โดยใ์้ความสนใจผลงาน์ลักของการวัดความรู้ โดยดูที่คุณภาพ (Quality), ความพึงพอใจ
(Satisfaction) และความคิดสร้างสรรคของความรู้ (Creativity) และ Nasser Easa (2012) ได้ทาการ
ศึกษาผลของขบวนการการวัดความรู้ โดยเน้น SECI Model ในกลุ่มธนาคารของประเทศอียิปต และ
พบว่าขบวนการการจัดการความรู้ ส่งผลต่อผลงาน์ลัก กล่าวคือ ส่งผลต่อการบูรณาการขององคกร
อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการอีก์ลายท่านที่ได้นาเสนอแนวคิดความสัมพันธของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) กับผลงานจากการทางาน (Job Performance) ในรูปแบบรายละเอียด
ที่สอดคล้องกับผลงานเสริม (Contextual Performance) ซึ่งเกี่ยวข้องกับจะเปลี่ยนมุมมองของคนปฏิบัติ
งานใ์้มีการยอมรับงานด้านการจัดการความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลง์รือมีการสร้างบรรยากาศใ์้
การปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ดีขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
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Sangjae Lee et al (2011) ได้เสนอแนวคิดว่า การวัดผลของขบวนการการจัดการความรู้ ดู
ได้จากการสร้างบรรยากาศ แ์่งการเรียนรู้ในองคกร (Creative Organization Learning) มีการกล่าว
เพิ่มเติมจาก Nausheen and Lin (2013) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธระ์ว่างการนาเอาการจัดการ
ความรู้มาปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และพบว่า การสร้างบรรยากาศในการทางานของการจัดการความรู้
และมีการติดตามผลงานอย่างสม่าเสมอ จะช่วยใ์้ผลงานขององคกรดีขึ้น
ตารางที่ 11 สรุปความสัมพันธระ์ว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับผลงานจาก
การทางาน (Job Performance)
นักวิชาการ
- Sangjae Lee et al (2011)

แนวคิด
-การวัดผลของขบวนการการจัดการความรู้ ดูได้จาก
การสร้างบรรยากาศ แ์่งการเรียนรู้ในองคกร (Creative
Organization Learning)
- Chun-Ming Chang et al (2011) - เสนอกรอบแนวคิดทางด้านขบวนการการจัดการ
ความรู้ โดยใ์้ความสนใจผลงานของการจัดการความรู้
โดยดูที่คุณภาพ (Quality) ความพึงพอใจ (Satisfaction)
และความ คิดสร้างสรรคของความรู้ (Creativity)
- Nasser Easa (2012)
- ศึกษาผลของขบวนการการจัดการความรู้โดยเน้น
SECI Model ในกลุ่มธนาคารของประเทศอียิปต และ
พบว่าขบวนการการจัดการความรู้ส่งผลงานต่อการ
บูรณาการขององคกร
- Chin-Fu Ho et al (2013)
- การวัดผลงานในงานด้านขบวนการการจัดการความรู้
ใ์้ดูที่ ผลงานจากการทางาน (Job Performance) โดยดู
จากผลงาน์ลัก (Task Performance และผลงานเสริม
(Contextual Performance)
- Nausheen and Lin (2013)
- ความสัมพันธระ์ว่างการนาเอาการจัดการความรู้มา
ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและพบว่า การสร้างบรรยากาศใน
การทางานของ Knowledge Management และมีการ
ติดตามผลงานอย่างสม่าเสมอ จะช่วยใ์้ผลงานของ
องคกรดีขึ้น
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จะเ์็นได้ว่า มีผู้ศึกษาความสัมพันธระ์ว่างการจัดการความรู้กั บผลงานไว้มากมาย ราย
ละเอียดดังภาพประกอบที่ 9

ภาพประกอบที่ 9 ความสัมพันธระ์ว่างการจัดการความรู้กับผลงานจากการทางาน

