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Abstract 
 This research aimed to develop the knowledge management model to be learning 
organization of Central Library, Silpakorn University by participatory action research (PAR). 
There were 4 steps in this research procedure: 1) plan 2) act 3) observe and 4) reflect. The 
research target was the staff of the Central Library, Silpakorn University in 3 campuses 
including Sanam Chandra Palace Campus, Wang Tha Phra Campus and Petchaburi Campus. 
The key informants were composed of 3 Chief Librarians, 3 heads and 3 staffs of Service 
Division, 3 heads and 3 staffs of Analysis and Library Resource Development Division, 3 
heads and 3 staffs of Audiovisual Library Division, and the chairman of knowledge 
management committee, totally 22 persons. The research instruments were content 
analysis form, focus group discussion report, brainstorming report and field note 
observation. Content analysis was used to analyze the data. 
 The research findings revealed that knowledge management model to be learning 
organization in Central Library, Silpakorn University consisted of 1) acquisition and creation 
2) storage 3) sharing and dissemination and 4) application. The working procedure was 
divided 3 levels: individual level, department level and organization level.   
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บทน ำ 
(Introduction) 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge based society 

economy) ที่ทุกคนในสังคมจะต้องมีความสามารถที่จะน าความรู้มาสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้เป็นพลังแห่ง
การขับเคลื่อนในการที่จะพัฒนาสังคม เพ่ือน าความรู้และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมซึ่งเป็นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักที่จะน ามาใช้
ขับเคลื่อนความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี กินดี มีความสุขและสามารถแข่งขันหรือ
ร่วมมือกับสังคมอ่ืนประเทศอ่ืนได้ โดยอาศัยความรู้และน าความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก  

 
ยุคแห่งการแห่งเปลี่ยนแปลง หน่วยราชการต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการท างานใหม่ 

มิฉะนั้นสังคมไทยจะไม่สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้ (วิจารณ์ พานิช, 2547 หน้า 2) จะเห็นได้จากพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บัญญัติในมาตรา 11 ว่าส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
ซึ่งการที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้บุคคลต้องเรียนรู้ แต่พบว่าองค์กรมีปัญหาและอุปสรรคในการ
เรียนรู้โดยเฉพาะองค์การแบบราชการเปลี่ยนแปลงยาก หากจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่มีการเรียนรู้ของคนใน
องค์กรเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังขาดการแบ่งปันความรู้ที่ท าให้ความรู้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ขาด
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จากปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ ท าให้องค์กรจ าเป็นต้อง
จัดการความรู้ เพราะการจัดการความรู้จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของงาน การพัฒนาคน และ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (ประพันธ์ หาญขว้าง, 2537) 

 
ความรู้เป็นสิ่งที่สามารถน ามาสร้างเป็นนวัตกรรม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  ซึ่งในช่วงระยะที่ผ่านมานี้ องค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรกันมาก
ขึ้น การใหค้วามส าคัญต่อองค์ความรู้ที่เป็น “สินทรัพย์” มีความจ าเป็นมากเพราะโลกขององค์กรยุคใหม่   
ต้องเผชิญกับการภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงอีกท้ังผู้รับบริการก็มีความต้องการใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา 
ดังนั้นการมอง “ความรู้” เป็นสินทรัพย์ก็เนื่องจากว่าในองค์กรต่างๆ  มีแหล่งความรู้ทีไ่มส่ามารถหาได้จาก
ที่อ่ืน แต่เกิดจากประสบการณ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณจริงมานานนับหลายสิบปี ทั้ง
ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จและประสบการณ์ที่เกิดจากปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่สามารถก้าวข้าม
ผ่านมาได้ ดังนั้น องค์กรจึงต้องคิดว่าจะท าอย่างไรที่จะน าองค์ความรู้เหล่านั้นมาเผยแพรใ่ห้กับบุคลากร
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ภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง “การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)” จึงได้
เข้ามามีบทบาทกับสังคมเป็นอย่างมาก 

 
กระบวนการจัดการความรู  (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ เกิด

พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีองค์ประกอบอยู 7 ประการ 
คือ การค้นหา/บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) การสร้างและการแสวงหาความรู (Knowledge 
Creation and Acquisition) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) การประมวล
และกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge 
Access) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) และการเรียนรู้ (Learning) กระบวนการ
ที่กล่าวถึงนี้สามารถปรับเปลี่ยนความรู้ให้อยู่ ในรูปแบบของทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) โดยมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลและการเผยแพร่กระจายความรู้อย่างกว้างขวาง จนก่อนให้เกิด
ฐานความรูข้นาดใหญ ่เป็นแหล่งความรู้ของคนท้ังประเทศได้ 

 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักคือการให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จึงเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อประเทศ เช่น 
แหล่งองค์ความรู้ด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ทั้งในด้านโบราณคดี จิตรกรรม สถาปัตยกรรม  แหล่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ข้อมูลต่างๆ ของภูมิภาคตะวันตก  และ
แหล่งองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา เป็นต้น จึงนับเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่
มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมายต่อชุมชน สังคม และประเทศ หากมีกระบวนการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จะท าให้สามารถน ามาองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้มาเผยแพร่หรือให้บริการแก่
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจะท าให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมากมาย ซึ่งการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาองค์กร ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยเป็นแนวทางในการ
วิจัยที่ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมตั้งแต่แรกจนสุดท้ายของงานวิจัย (รัตนะ บัวสนธ์, 
2541 หน้า 21) ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเห็นความส าคัญของการ
สร้างรูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินการจัดการความรู้ภายในส านักหอสมุดกลางเพ่ือพัฒนาสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินการ
ด้านบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยพหุตัวแปร 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วิทยาเขต 
ได้แก่ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตวังท่าพระ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 
22 คน ประกอบด้วย 

- หัวหน้าหอสมุด  จ านวน 3 คน   
- หัวหน้าฝ่ายบริการ จ านวน 3 คน 
- หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ จ านวน 3 คน 
- หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา จ านวน 3 คน  
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ ฝ่ายวิเคราะห์ฯ และฝ่ายบริการ จ านวนฝ่ายละ 1 คน วิทยาเขต

ละ 3 คน รวม 9 คน   
- ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ จ านวน 1 คน 

2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ รูปแบบการจัดการความรู้ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์แนวความคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของ Marquardt 2011, O-Dell 1996, Arthur Anderson & 
APQC 1996, Alavi 1997, Beckman 1997, DiBella and Nivis 1998, Kueza 2001, Marali 2001, 
Mertins Heisig & Borbeck 2003, Mckeen & Smith 2003, Nonaka, Peter Senge 2003, วิ จ า รณ์  
พานิช 2003 ฯลฯ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการขององค์กร วางแผนในการจัดการความรู้ในองค์กร
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม ด าเนินการตามแผน ร่วมสังเกตและสะท้อนผลการน ารูปแบบไปใช้ ตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

3) พ้ืนที่ในการท าวิจัย ได้แก่ หอสมุดวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขาวังท่าพระ 
และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

4) ระยะเวลาที่ศึกษา เป็นระยะเวลา 12 เดือน (นับตั้งแต่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย) 
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงนิยามความหมาย
ของค าต่างๆ ดังนี้ 

รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง กระบวนการการจัดการที่เป็นระบบตั้งแต่การประมวลผล
ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือ
สร้างความรู้ (Knowledge) และมีการจัดเก็บในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางที่สะดวก 
เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน ท าให้เกิดการโอนถ่ายความรู้ และมีการแพร่กระจายไหลเวียนไปทั้ง
องค์กร 

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  หมายถึง หน่วยงานที่มีบรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม คน
ในหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฎิบัต และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยู่เสมอ มีการท างานเป็นทีม ผู้บริหารสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กรให้สามารถมองเห็นภาพ
และมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 

ศึกษำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบั 

กำรจัดกำรควำมรู้ 

Marquardt 2011, O-Dell 1996, Arthur 
Anderson & APQC 1996, Alavi 1997, 
Beckman 1997, DiBella and Nivis 
1998, Kueza 2001, Marali 2001, 
Mertins Heisig & Borbeck 2003, 
Mckeen & Smith 2003, Nonaka 2000, 
วิจารณ์ พานิช 2003 ฯลฯ  

ศึกษำงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในและ
ต่ำงประเทศ 

วิเครำะห์สภำพและควำมต้องกำรของกำร
จัดกำรควำมรู้ 

รูปแบบ 
กำรจัดกำรควำมรู้ 

ของ 
ส ำนักหอสมุดกลำง 

มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 

พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้  
ผ่ำนกระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วน

ร่วม 

วงรอบท่ี 1  

สร้างรูปแบบการจดัการความรู้จากแนวคิดทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินการตาม
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ดังนี ้

1. ร่วมวางแผนการจัดการความรู้ (Plan) 
2. ร่วมด าเนินการตามแผน (Act) 
3. ร่วมสังเกตการณ์ด าเนินการ (Observe) 
4. ร่วมสะท้อนผลการด าเนินการ (Reflect) 

วงรอบท่ี 2 

น าผลจากวงรอบที่ 1 มาพัฒนาและปรับปรุง และ
ร่วมด าเนินการตามกระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในรอบท่ี 2 ดังนี ้

1. ร่วมวางแผนการจัดการความรู้ (Plan) 
2. ร่วมด าเนินการตามแผน (Act) 
3. ร่วมสังเกตการณ์ด าเนินการ (Observe) 
4. ร่วมสะท้อนผลการด าเนินการ (Reflect) 
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ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร หมายถึง หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับส่งเสริมการเรียนการ
สอน การวิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
   

กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กิจกรรมที่โครงการวิจัยด าเนินการ 
โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวางแผน ด าเนินการ สังเกตการณ์ และสะท้อนผลการวิจัย รวมทั้งวิเคราะห์
สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ และร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การด าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย 
 

กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management-KM) 
 
มาร์ควอด์ท (Maruardt, 2011: 231- 234) กล่าวว่า ความรู้เป็นทรัพยากรหลักของนวัตกรรม

และความส าเร็จทั้งปวง ที่ส าคัญความรู้ขององค์กรกลายเป็นตัวก าหนดมูลค่าของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์หรือคน และได้แบ่งล าดับขั้นของความรู้ออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 

1. ข้อมูล (Data) ประกอบด้วย ตัวหนังสือ ข้อเท็จจริง รูปภาพที่สื่อความหมาย และรหัสตัวเลข
ต่างๆ ซึ่งปราศจากบริบทและยังไม่มีความหมาย 

2. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่เต็มไปด้วยบริบทและความหมาย ซึ่งรูปแบบ
และเนื้อหาสามารถจะน าไปประยุกต์ใช้ได้ หลังจากที่ได้ผ่านการจัดรูปแบบ จัดประเภทและประมวลผล
แล้ว 

3. ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย สาระ หลักการ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถชี้แนะ
แนวทางในการด าเนินการ การบริหารงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยความรู้ท าให้คนสามารถให้
ความหมายแก่ข้อมูลและสร้างเป็นสารสนเทศได้ เมื่อมีความรู้ผู้คนก็สามารถจะจัดการกับแหล่งสารสนเทศ
ที่มีอยู่และปฏิบัติงานได้อย่างชาญฉลาด 

4. ความช านาญ (Expertise) คือ การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายและเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

5. ความสามารถ (Capability) ประกอบด้วย การใช้ก าลังความสามารถและความช านาญของ
องค์การในการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการหรือกระบวนการในผลการปฏิบัติงานขั้นสูง โดยความสามารถ
นี้ต้องอาศัยการบูรณาการ ความร่วมมือและการประสานงานของบุคคลและทีมงานทุกคน ความสามารถ
ไม่ได้เป็นแค่การปฏิบัติงานในปัจจุบันเท่านั้น แต่มันคือศักยภาพและความสามารถที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์
และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่องค์การได้ตลอดไป 
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ประเภทของควำมรู้ 
Rosemary, H.W, Kenneth, A,J, and Tanya, D. (2002: 375 , อ้างถึง Anderson. 1995. , 

Ploanyi.  1996. , Davenport.  1998. , Tiwana.  2000. , Fry.  2001.  และ Nonaka and Tekeuchi. 
2004.) ได้กล่าวถึงประเภทของความรู้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit) 2) 
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit) โดยในแต่ละประเภทประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เช่น ความรู้โดย
สัญชาตญาณ (Intuition) ประสบการณ์ (Experience) ความจริงที่เป็นรากฐาน (Ground Truth) ค่านิยม 
(Value) การตัดสิน (Judgment) สมมติฐาน (Assumption) ความเชื่อ (Belief) และสติปัญญา 
(Intelligence) ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้  

1. ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความเป็นตัวบุคคล ในบริบทของความรู้ที่มี  
ลักษณะเฉพาะ และเป็นสิ่งที่ยากในการบันทึกให้เป็นแบบแผนที่ชัดเจน เนื่องจากความรู้โดยนัยจะถูก เก็บ
ไว้ในระบบสมองของคน และเป็นองค์ประกอบภายในที่ส าคัญในการพัฒนา โดยมีกระบวนการ ที่ใช้ 
ทดสอบด้วยวิธีต่างๆ เห็นจากการปฏิบัติงานที่เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ ความช านาญ กรอบความคิด 
ภายในตัวบุคคล ค่านิยม การหยั่งรู้ เป็นต้น  

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นองค์ประกอบของความรู้ที่สามารถประมวล และ 
ถ่ายทอดอยู่ในระบบด้วยภาษาที่เป็นแบบทางการ เช่น เอกสารต่าง ๆ (Document) ฐานข้อมูล 
(Database) เว็บไซต์ (Web) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แผนภูมิ (Chart) ตัวหนังสือ สูตร สมการ 
กฎ ทฤษฎี และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ประเภทของความรู้ยังมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
ของบุคคล กลุ่ม บุคคล และองค์กร เนื่องจากความรู้มาจากหลายแหล่ง (Multilocational Knowledge) 
โดยความรู้ที่มีอยู่ ทั้งภายในและนอกองค์กรสามารถน าไปจัดการจนท าให้บรรลุผลขององค์กรได้ หากผู้ที่
รับผิดชอบซึ่ง ได้แก่ บุคคล กลุ่มคน และองค์กรสามารถจัดระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับคน และกลุ่มคนภายในองค์กรจนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ด้านต่างๆ ตามท่ีองค์กรต้องการ 
 
ระดับของควำมรู้ 

ความรู้แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ คือ 
1. ควำมรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผู้ที่

ส าเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จ ามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้จากการได้เรียน
มาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่ม่ันใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

2. ควำมรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็น
จริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถน าเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของ
ตนเองได้ มักพบในคนที่ท างานไปหลายๆ ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็นทักษะหรือประสบการณ์มากขึ้น 

3. ควำมรู้ในระดับที่อธิบำยเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และน าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
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ผู้อ่ืน เป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับ
ผู้อื่นหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช้ในบริบทของตนเองได้ 

4. ควำมรู้ในระดับคุณค่ำ ควำมเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ท่ีขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ที่สามารถสกัดประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กับ
ความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฏีใหม่หรือนวัตกรรม 
ขึ้นมาใช้ในการท างานได้ 
 
 นอกจากนี้ วิก (Wiig :1997) ได้แยกความแตกต่างของความรู้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. การตั้งเป้าหมายหรืออุดมคติ (Goal-setting/ Idealistic) : ซึ่งก็คือวิสัยทัศน์ ด้วยความ
ตระหนักรู้ว่า “ท าไปท าไม (care why)” ด้วยความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามแรงบันดาลใจของ
ตนเอง 

2. ความเป็นระบบ (Systematic) : รู้ว่า “ท าไม (know why)” ซึ่งเป็นความรู้ที่จะท าให้เข้าใจใน
ระบบต่างๆ 

3. การน าไปปฏิบัติ (Pragmatic) : รู้ว่า “ท าอย่างไร (know how)” : ซึ่งเป็นความรู้ใน “วิธี” ที่
จะท าให้เกิดทักษะขั้นสูง 

4. การท าด้วยจิตส านึก (Automatic/Tacit) : รู้ว่า “อะไร (know what)” ซึ่งเป็นความรู้ส าหรับ
ใช้ในการท างานประจ าวันที่ด าเนินไปโดยอัตโนมัติ 
 องค์การจะต้องสามารถแยกแยะประเภทและคุณค่าของความรู้ให้ออก จึงจะสามารถพัฒนา
ระบบฐานความรู้หรือความจ าขององค์การได้ 
 

ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 
นิวแมน เบรนด์ (Newman, Brian) - เป็นกลุ่มของกระบวนการต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ

สร้าง การกระจาย และการใช้ประโยชน์ของความรู้ 
ทรอป (Trapp, 1999: 32) - เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยงานต่าง ๆ จ านวนมากซึ่งมีการ

บริหารจัดการในลักษณะของการบูรณาการ ( Integrated) เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ที่คาดหวังไว้ การ
จัดการความรู้จึงเป็นแนวคิดองค์รวมที่จะจัดการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นความรู้ในองค์กร 

สวีบี (Sveiby) (อ้างถึงใน สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ, 2548) - เป็นศิลปะของการสร้าง
คุณค่าจากทรัพย์สินที่แตะต้องไม่ได้ (Intangible assets) ขององค์กร  การจัดการความรู้เป็นการรวบรวม
วิธีปฏิบัติขององค์การและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการน าไปใช้ และการเผยแพร่ความรู้และ
บริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ การจัดการความรู้เป็นการน า ความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการในเวลา
เหมาะสม (USAID,http://knowledge.usaid.gov/JoeRabenstine_Seminar1.pdf) 
 โนนากะ (Nonaka: 2008) กล่าวว่า ความสามารถขององค์การในการสร้างสรรค์ จัดเก็บ และ
กระจายความรู้ เป็นความสามารถที่ส าคัญของการเป็นผู้น าในการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพ ความรวดเร็ว 
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นวัตกรรม และราคา ซึ่งการที่องค์การจะสามารถแปลงความรู้เป็นพลังแห่งองค์การได้นั้น ต้องอาศัยการ
พัฒนาและการน าเอาระบบ รวมถึงกลไกต่างๆ มาร่วมกันจัดเก็บความรู้ ส่งเสริม และกระจายความรู้
ออกไป เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

ทิวานา (Tiwana: 2001) ได้ให้ความหมาย การจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความรู้ของ
องค์กร เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ และด ารงไว้ซึ่งการได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการสื่อสารและการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอันน าไปสู่ความเจริญที่เป็นคุณค่าสูงสุดของธุรกิจ  

เบอร์เทิล (Bertels: 2002) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการองค์กรให้ก้าวหน้า
อย่าง ต่อเนื่องภายใต้รากฐานความรู้ขององค์กร นั่นก็คือ การสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างองค์กร 
ความสะดวกของสมาชิกในองค์กรโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็น
เครื่องมือร่วมกับการท างานเป็นทีมและกระจายความรู้ เช่น กรุ๊ปเเวร์ (Groupware)  

โรสเสท (Rossett: 2002) ได้สรุปค าว่า การจัดการความรู้ เป็นการบริการความรู้ที่เหมาะสม
ถูกต้องกับ บุคคลและเวลา  

วรภัทร ภู่เจริญ (2548) ได้อธิบายว่า การจัดการความรู้ เป็นเทคนิค หรือหัวใจส าคัญใน การขุด
ค้น ควัก ดึง ลาก ยั่ว ฯลฯ ความรู้ต่าง ๆ ออกมาแล้วบริหารจัดการ รักษาไว้อย่าให้หาย โดยน าไป  
ถ่ายทอด ซึ่งเปรียบ เสมือนว่าการจัดการความรู้เป็นตัวจัดเก็บห้องสมุด และแหล่งในการเรียนรู้แบบยึด  
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Centered Education)  
  

สรุป การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการที่มีกระบวนการและเป็นระบบตั้งแต่การประมวลผล
ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือ
สร้างความรู้ (Knowledge) และจะต้องมีการจัดเก็บในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางที่
สะดวก เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน ท าให้เกิดการ โอนถ่ายความรู้ และมีการแพร่กระจายไหลเวียนไป
ทั้งองค์กร 
 
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 

1. กำรค้นหำ/บ่งชี้ควำมรู้ (Knowledge Identification) 
เป็นการสืบค้น/ค้นหา ภายในองค์กร/หน่วยงาน ว่ามีความรู้อะไร อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครและความรู้
อะไรที่องค์กรจ าเป็นต้องมี เพ่ือให้องค์กรวางขอบเขตการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
เป็นขั้นตอนในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมารวมไว้ เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
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3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
เป็นขั้นตอนในการจัดท าสารบัญ และจัดแบ่งความรู้ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้รวบรวมการค้นหา การน าไปใช้
ท าได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
เป็นขั้นตอนการปรับปรุงและประมวลผลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจและใช้ได้ง่าย ก าจัด
ความรู้ทีไ่ม่เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์หรือเป็นขยะความรู้ 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) 
ในการเข้าถึงความรู้ องค์กรต้องมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู้เพ่ือให้ผู้ อ่ืนใช้ประโยชน์ได้ 
โดยทั่วไปการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้มี 2 ลักษณะคือ 

“Push” การป้อนความรู้ เป็นการส่งข้อมูล/ความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ เช่น การส่ง
หนังสือเวียนแจ้ง 

“Pull” การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ โดยผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะ ข้อมูล/ความรู้ที่
ต้องการเท่านั้น 

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) 
การแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) การแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) 

7. กำรเรียนรู้ (Learning) 
การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นซึ่งจะไปเพ่ิมพูนองค์ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้
มากขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้นี้ก็จะถูกน าไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ใหม่อีกเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เรียกว่า “วงจร
การเรียนรู้” 
 
 ตัวแบบเชิงระบบของ Marquardt  
 มาร์ควอตส์ (Marquardt: 2011) ได้เสนอแนวทางในเชิงระบบของการจัดการความรู้ขององค์การ 
ส่วนที่เป็นระบบย่อยด้านความรู้ (knowledge subsystem) ที่ครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านความรู้จาก
แหล่งความรู้ไปสู่การใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์นั้น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 
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แผนภำพที่ 1  ระบบย่อยของกำรจัดกำรควำมรู้ของ Marquardt (2011) 
  

องค์การจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เมื่อด าเนินการตามกระบวนการทั้ง 6 
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันโดยอิสระ (ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นตามล าดับก่อนหลัง) 
สารสนเทศต่างๆ ต้องได้รับการเผยแพร่ผ่านหลายๆ ช่องทาง ภายใต้กรอบเวลาที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
แน่นอนว่า การจัดการความรู้ต้องอยู่ภายใต้การกลั่นกรองทางการรับรู้เช่นเดียวกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งในเชิง
รุกและในเชิงรับ 

1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) 
 ผู้คนในองค์การล้วนต้องการความรู้ในจ านวนที่มากขึ้นและหลายประเภทมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของตน ทั้งนี้องค์การส่วนใหญ่มักจะแสวงหา
ความรู้ (knowledge acquisition) และสร้างฐานความรู้ของตนด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
จากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ 

 การเก็บรวบรวมความรู้จากภายในองค์การ 
 สิ่งที่พนักงานมีการบ่นกันเป็นส่วนใหญ่คือ องค์การของพวกเขาไม่ได้น าเอาความรู้ที่ส าคัญของ

พวกเขาไปใช้ประโยชน์ องค์การส่วนใหญ่ก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าพนักงานของตนจะมีทุนปัญญามากถึงเพียง
นั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งความรู้ในลักษณะนี้ Nonaka (2008) เรียกว่าเป็น “tacit knowledge” หรือ “ความรู้
ฝังลึก” นั่นเอง แหล่งที่มาของความรู้ฝังลึกนี้ ได้แก่ ความช านาญ ความทรงจ า ความเชื่อ และสมมติฐาน

ความรู ้

การแสวงหาความรู ้

(Acquisition) 

การสรา้งความรู ้

(Creation) 

การจัดเก็บความรู ้

(Storage) 

การวิเคราะห์และการท า

เหมอืงข้อมลู 

(Analysis and Data 

Mining) 

การถ่ายโอนและการ

เผยแพร่ความรู ้

(Transfer and 

Dissemination) 

การน าไปใช้และการ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

(Application and 

Validation) 
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ต่างๆ ของบุคคล ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าต่อองค์การอย่างสูง ความรู้เช่นนี้ยากท่ีจะอธิบายหรือสื่อสารออกมาได้ 
แต่สามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อองค์การได้ องค์การอาจรวบรวมความรู้โดยวิธีการ
แบบเชิงรุก หรือแบบรับก็ได้ กล่าวคือ องค์การอาจปล่อยให้ความรู้ค่อยๆ แทรกซึมไปทั่วทั้งองค์การเอง 
หรืออาจท าการส ารวจค้นหาข้อมูลจากภายในองค์การเชิงรุก และท าการวิเคราะห์เพ่ือเปลี่ยนให้เป็น
ความรู้ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง นอกจากนี้ ความสามารถในการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์การก็ท าให้เกิดคุณค่าเพ่ิมแก่องค์การได้มากขึ้น โดยที่องค์การอาจได้ความรู้จากการขุด
ค้นความรู้ในตัวพนักงาน หรือจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกัน หรือจากการน าเอากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง 

 การเก็บรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอกองค์การ 
 ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่มีองค์การใดที่สามารถจะมีแนวปฏิบัติที่

มีประสิทธิผล และมีความคิดดีๆ ในทุกๆ เรื่องได้ ดังนั้นการที่จะเป็นผ้ าในตลาดได้ส าเร็จ องค์การจึงต้อง
มองหาความคิดใหม่ๆ จากภายนอกเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แนวความคิดเก่าๆ ตามค าพูด
ที่ว่า “ถ้าไม่ได้ถูกประดิษฐ์จากที่นี่ แล้วมันจะไม่มีวันดีไปได้” นั้นถือว่าตกยุคไปโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ดี 
องค์การไม่จ าเป็นจะต้องท าตามคนอ่ืนเสมอไป แต่ต้องพยายาม “แสวงหา ปรับปรุง และพัฒนาให้
ก้าวหน้า” ทั้งนี้องค์การสามารถที่จะเก็บเกี่ยวข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การ
เทียบเคียงแข่งดีกับองค์การอ่ืน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การจ้างที่ ปรึกษา การอ่านหนังสือพิมพ์ 
วารสาร และแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต การดูโทรทัศน์ วีดีโอ ภาพยนตร์ การติดตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า คู่แข่ง ซัพพลายเออร์ และแหล่งอ่ืนๆ การจ้างพนักงาน
ใหม่ และการร่วมมือกับองค์การอื่น การสร้างพันธมิตร และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เป็นต้น 

2. การสร้างความรู้ (Creation) 
 ความรู้อาจเกิดขึ้นได้หลายกระบวนการ ตั้งแต่การมุมานะ มุ่งสร้างนวัตกรรมไปจนถึงการท า

วิจัย และสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ “คนที่มีความสามารถได้มองเห็นความสัมพันธ์ใหม่ๆ และน าเอา
องค์ประกอบต่างๆ ของความรู้ที่มีอยู่มาผสมผสานกัน โดยอาศัยการให้เหตุผลแบบอุปนัย (จากส่วนย่อย
ไปหาส่วนใหญ่)” นอกจากนี้แล้วความรู้ที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา การท าโครงการสาธิต การทดลอง
อาจจะเป็นความรู้ที่มีคุณค่าต่อองค์การมากที่สุดก็เป็นได้ ในขณะที่การแสวงหาความรู้ (knowledge 
acquisition) มักเป็นการน าความรู้มาปรับใช้ แต่การสร้างความรู้ (knowledge creation) จะเป็นการ
สร้างเสริมก่อให้เกิดความรู้ใหม่ การสร้างความรู้ใหม่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสารสนเทศภายนอก
เท่านั้น หากแต่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ฝังลึก ซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมจากการรู้แจ้งรู้จริง รวมถึง
สัญชาตญาณของบุคคล ดังนั้น การสร้างความรู้จึงเป็นการใช้ความยอดเยี่ยมและความคิดต่างๆ เพ่ือ
ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งแต่เดิมคนจะคิดว่าการสร้างความรู้เป็นเรื่องของแผนกวิจัยและพัฒนา
เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสร้างสรรค์ความรู้นั้นเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายและของทุกคนในองค์การ 
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 กิจกรรมในการสร้างความรู้ เช่น การเรียนรู้เชิงผสานการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) 
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) การทดลอง (Experimentation) การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต (Learning from Past Experience) เป็นต้น 

3. การจัดเก็บความรู้ (Storage) 
 องค์การต้องวินิจฉัยแยกแยะข้อมูลส่วนที่ส าคัญๆ และค้นหาวิธีการจัดเก็บข้อมูลเสียก่อน จึง

จะสามารถท าการจัดเก็บความรู้เพ่ือน าไปใช้ในโอกาสต่อไปได้ ทั้งนี้ข้อมูล (Data) จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ
ผ่านการวิเคราะห์ วิจัย และทดลองเสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววิธีจัดเก็บความรู้มีทั้งที่ ใช้ระบบเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย เช่น การบันทึกข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และกระบวนการจัดเก็บโดยมนุษย์ 
เช่น ความจ าและทัศนคติของคนแต่ละคน เป็นต้น อย่างไรก็ดีระบบการจัดเก็บความรู้ควรจะมีโครงสร้างที่
จะท าให้ระบบสามารถค้นหา และเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  แบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น 
ข้อเท็จจริง นโยบาย วิธีการต่างๆ โดยแบ่งไปตามเรื่องที่ต้องการจะเรียนรู้ สามารถส่งมอบสารสนเทศตาม
ความต้องการได้อย่างชัดเจน กะทัดรัดและได้ใจความ มีเนื้อหาที่ถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย สามารถน ามาใช้
ได้ตลอดเวลา 

 การใช้ระบบจัดเก็บความรู้ท าให้องค์การสามารถเก็บรักษาความรู้ซึ่งก็คือทุนปัญญา 
(intellectual capital) ที่เป็นเสมือนทรัพย์สินขององค์การได้ โดยจะไม่สูญหายเมื่อพนักงานลาออกจาก
องค์การไป ความรู้ที่อยู่กับตัวพนักงานนี้อันที่จริงแล้วมีความส าคัญยิ่งกว่าแฟ้มงาน หรือแฟ้มเอกสารใดๆ 
เพราะว่ามันอาจกระจัดกระจายอยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง (ค้นหาได้ยาก) และอาจจะสูญหายไปโดยไร้ร่องรอยก็
เป็นได้ หากไม่มีการจัดเก็บไว้ให้เป็นระบบ จึงย่อมสรุปได้ว่าการจัดเก็บความรู้นั้นมีความส าคัญอย่างมาก 
Stewart (1997) ได้เสนอว่าความรู้ที่ควรจัดเก็บรักษาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

(1) สมุดหน้าเหลืองของบริษัท (Corporate Yellow Pages) : ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายชื่อพร้อมความสามารถของพนักงานแต่ละคน และของบรรดาที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ใครที่สามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้ ใครที่รู้จักใช้ JavaScript ใครท างานให้แก่ลูกค้ารายใหญ่คนใดบ้าง 

(2) บทเรียนในอดีต (Lessons Learned) : ข้อมูลรายละเอียดของความส าเร็จ ความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวต่างๆ ซึ่งอาจน าไปประยุกต์ใช้ในโครงการอื่นๆ ได้ 

(3) ข่าวสารเกี่ ยวกับบริษัทคู่ แข่ งและซัพพลายเออร์  ( Competitor and Supplier 
Intelligence) ; ปูมข้อมูลของบริษัทต่างๆ และข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงรายงานการเยี่ยม
ลูกค้าจากฝ่ายขาย บันทึกของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในบริษัท และข่าวสาร
เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

(4) นโยบายและประสบการณ์ของบริษัท (Company Experience and Policies) : แผนผัง
ของกระบวนการงานต่างๆ แผนงาน วิธีการ หลักการ แนวทาง มาตรฐาน นโยบาย การวัดผลกา ร
ปฏิบัติงาน ปูมข้อมูลของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ (เช่น คุณลักษณะ หน้าที่ใช้สอย ยอดขาย และการซ่อมบ ารุง) 
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(5) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการของบริษัท (Company Products and Processes) : 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล กระบวนการและสิ่งพิมพ์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างและ
ระบบต่างๆ รวมถึงงานประจ าวัน และข้ันตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

4. การวิเคราะห์และการท าเหมืองข้อมูล (Analysis and Data Mining) 
 การท าเหมืองข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ล่าสุดที่ท าให้องค์การสามารถเข้าใ จ

ความหมายของข้อมูลที่มีอยู่ ท าให้พนักงานสามารถจัดเก็บและกลั่นกรองดึงเอาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
กลยุทธ์ และแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้ โดยอาศัยแบบแผนใหม่ๆ และด้วยการปรับแบบจ าลองต่างๆ 
ให้เข้ากับข้อมูลจ านวนมากๆ ได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์และแยกแยะแบบ
แผนต่างๆ ได้บ้างแล้ว ซอฟต์แวร์การท าเหมืองข้อมูล (data mining) สามารถตอบได้แม้แต่ค าถามที่
บรรดาผู้จัดการคิดไปไม่ถึง ในขณะที่ OLAP (On-Line Analytical Process) สามารถตอบได้เพียงค าถาม
ต่างๆ ที่บรรดาผู้จัดการถามเท่านั้น 

 เครื่องมือในการท าเหมืองข้อมูล (data mining) เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีองค์ประกอบ
หลากหลายผสมผสานกับทฤษฎีมากมายที่เอ้ือให้ผู้ใช้งานสามารถดึงสารสนเทศหลายๆ อย่างออกมาจาก
ข้อมูลจ านวนมากได้ อีกท้ังยังสามารถผสมผสานรวบรวมข้อมูลจ านวนมากๆ เข้าด้วยกันตามวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลนั้นได้ เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมกันในงานด้านการตลาด การ
ป้องกันการปลอมแปลงและการควบคุมสถานการณ์ต่างๆ  

 เฟย์ยาด และคณะ (Fayyad, et al: 1996) ได้อธิบายว่า การท าเหมืองข้อมูลส่วนใหญ่แล้วจะ
ใช้ในงาน 4 ลักษณะ คือ  

(1) การรวมกลุ่ม (clustering) เป็นงานสืบค้นโครงสร้างหรือกลุ่มของข้อมูลที่มีลักษณะ
บางอย่างคล้ายคลึงกันโดยทีผู้ใช้ไม่ได้ระบุหรือก าหนดโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งที่ตนเองรู้ดีอยู่แล้วลงไป
ในกระบวนการสืบค้นนั้นๆ 

(2) การแยกหมวดหมู่ (Classification) เป็นงานที่น าโครงสร้างแบบทั่วๆ ไป มาใช้กับข้อมูล
ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมการจัดการกับ email ที่สามารถจะจัดแยกหมวดหมู่ได้ว่าเป็นอีเมล์ที่ถูกต้อง
หรือเป็นขยะที่อันตราย ทั้งนี้จะมีการจัดแยกออกไปด้วยอัลกอริทึมต่างๆ หลายประเภท อย่างเช่น แผนภูมิ
ต้นไม้เพ่ือการตัดสินใจ หรือข้อมูลถัดไปที่มีความใกล้เคียงที่สุด หรือการจัดหมวดหมู่แบบตรงๆ ทื่อๆ ของ 
Bayesian หรือการจัดแยกตามเส้นทางสมมติทางคณิตศาสตร์ (vector machines) หรือการจัดแยกตาม
ลักษณะเครือข่ายสมอง (neural networks) เป็นต้น 

(3) การคืนรูป (Regression) เป็นการพยายามค้นหาฟังก์ชั่นที่เป็นตัวก าหนดรูปแบบของ
ข้อมูล ซึ่งเท่ากับเป็นการคิดย้อนกลับไปสู่รูปแบบที่เป็นตัวก าหนดข้อมูลนั้นๆ โดยมีความผิดพลาดได้น้อย
ที่สุด 

(4) การผนวกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยกฎบางอย่าง (Association Rule Learning) เป็นการ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายๆ ตัวด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ใช้ตั้งขึ้น อย่างเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่ง
หนึ่งพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการวิเคราะห์ดูว่ามีผลิตภัณฑ์ 
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(หลายๆ อย่าง) อะไรบ้างที่ลูกค้ามักจะซื้อบ่อยๆ ทั้งนี้เพ่ือน าสารสนเทศนี้ไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทาง
การตลาดโดยที่นักการตลาดนิยมเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ตะกร้าที่ลูกค้าจับจ่ายใช้สอย (market basket 
analysis)  

5. การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ (Transfer and Dissemination) 
 การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ จะเก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ซึ่ง

ความสามารถในการเคลื่อนย้ายความรู้ขององค์การนี้ ถือเป็นก าลังความสามารถในการถ่ายโอนอ านาจ
และแบ่งปันอ านาจอย่างหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การเพราะหากความรู้ไม่ถูกเผยแพร่
ไปทั่วทั้งองค์การอย่างรวดเร็วและถูกต้อง แม่นย า องค์การก็จะประสบกับความล้มเหลว 

 การดึงความรู้กลับมาใช้อาจเป็นได้ใน 2 ลักษณะคือ แบบควบคุม (controlled retrieval) 
และแบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ (automatic retrieval) ซึ่งแบบควบคุมจะเป็นการเรียกใช้ทั้งบันทึกและ
ความทรงจ าของบุคคลหรือกลุ่ม ในขณะที่แบบเป็นไปโดยอัตโนมัตินั้น จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์และ
สถานการณ์ต่างๆ มากระตุ้น ทั้งนี้ Weick (2009) ได้เตือนว่า ข้อมูลที่เรียกจากหน่วยความทรงจ าของ
องค์การนั้นอาจคลาดเคลื่อนไปจากของเดิมอย่างมาก อันเป็นผลมาจากกระบวนการในการจัดเก็บและ
การเรียกใช้ รวมถึงการประสานความทรงจ าภายในตัวบุคคลตลอดจนอคติที่มักจะมีอยู่ต่อการเลือกบันทึก
และเรียกใช้ข้อมูลล้วนมีผลให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น บริษัทจึงจ าเป็นต้องมีวิธีพัฒนาความ
ทรงจ าขององค์การ และออกแบบกระบวนการต่างๆ ที่จะท าให้ข้อมูลที่ถูกเรียกกลับมาใช้นั้นถูกต้อง
แม่นย าเหมือนเดิม การเข้าถึงข้อมูลทันทีที่ต้องการน าข้อมูลนั้นมาใช้ จะท าให้บุคคลผู้นั้นสามารถมี
เครื่องมือที่ช่วยจดจ าข้อมูลได้ยาวนานขึ้น เป็นการลดภาระและความพยายามในการใช้ความจ าลงไปได้
อย่างมาก ทั้งนี้ฐานความรู้ขององค์การควรจะถูกรวบรวมอยู่ ณ ที่ใดท่ีหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์รวมส าหรับให้บุคคล
ต่างๆ สามารถเข้าไปค้นหาและแบ่งปันความรู้กันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นเกิดความยั่งยืน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ช่วงห่างระหว่างระยะเวลาของการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ก็จะลดน้อยลงตลอดทั่วทั้งองค์การ ส่วนทุนมนุษย์  (human capital) ที่แต่เดิมดูเป็น
นามธรรมนั้น ก็ก่อให้เกิดผลิตผลที่ชัดเจนขึ้นและมากขึ้น อีกทั้งกระบวนงานทั้งหลายขององค์การก็จะมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการจัดโครงสร้างทั้งการจัดเก็บและการเรียกใช้ได้โดยง่ายนั่นเอง 

 ในการจัดโครงสร้างองค์ความรู้ องค์การจะต้องค านึงถึงวิธีการและเหตุผลในการเรียกข้อมูลไป
ใช้ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในองค์การ ทั้งนี้ ระบบการจัดเก็บความรู้ที่มีประสิทธิผล ควรแบ่งความรู้
ออกเป็นหมวดหมู่ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

(1) ความต้องการในการเรียนรู้ 
(2) วัตถุประสงค์ในการท างาน 
(3) ความช านาญของผู้ใช้ 
(4) หน้าที่หรือการใช้งานของข้อมูล 
(5) ต าแหน่งและวิธีในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร 

6. การน าไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง (Application and Validation)  
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 การน าความรูไปใช้อย่างเป็นระบบถือเป็นการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่องค์การ ทั้งนี้ก็ด้วย
การน าเอาความรู้และประสบการณ์ขององค์การมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี
และแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแน่นอนว่าความสามารถที่สูงขึ้นในการให้บริ การในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้านั้น ก็ได้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับการน าความรู้ไปใช้ควบคู่กับ
การตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ  
 นอกจากนี้  มาร์ควอตส์ (Marquardt: 2011) ยังเสนอ 10 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้  
ประกอบด้วย 

1. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและถ่ายโอนความรู้ 
 พนักงานทุกคนจะต้องรู้จักรวบรวมข้อมูล ควรรู้ว่าความรู้ประเภทใดที่เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การ เพ่ือที่เขาจะได้เก็บกับไว้ในเวลาที่ไปพบเห็น เช่น ความรู้ที่มาจากการประชุม สัมมนา จาก
อินเทอร์เน็ต จากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และจากแหล่งอ่ืนๆ ที่ ไม่เป็นทางการ เช่น จากการพบปะ
พูดคุยกับผู้คน จากการชมภาพยนตร์ และจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 

2. การเก็บเกี่ยวความรู้จากภายนอกองค์การอย่างเป็นระบบ 
 พนักงานต้องหลีกเลี่ยงอาการ “อนุรักษ์ของเก่า” และจะมองสิ่งต่างๆ ภายนอกองค์การอย่าง

เป็นระบบเพ่ือรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์การนี้อาจท าได้โดย
การศึกษาผลการปฏิบัติงาน และทักษะในการท างานขององค์การอื่นๆ จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมถึงการเข้าร่วมเวทีอภิปรายและการประชุมสัมมนาต่างๆ  

3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ 
 องค์การจะพัฒนากลวิธีต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันเพ่ือการเรียนรู้ภายในองค์การ 

เช่น การแข่งขันร่วมแบ่งปัน การเทียบเคียงแข่งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน การประชุม
สังสรรค์ที่เชิญทั้งลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การมาร่วมงาน 
เพ่ือแบ่งปันความคิดและเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น 

4. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และให้โอกาสควบคู่ไปกับรางวัลตอบแทน 
 องค์การสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นการเรียนรู้ ให้สร้างแนวความคิดใหม่ 

และความรู้ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดหย่อน เช่น จัดให้มีการค้นคว้าทดลองย่อยๆ และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
การให้รางวัลส าหรับความคิดและจินตนาการ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ 
การใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผสานการปฏิบัติงานจริงในการก่อให้เกิดสุดยอดความคิดและนวัตกรรมบน
สภาพปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งยาก  

5. การกระตุ้นและให้รางวัลแก่ผู้สร้างนวัตกรรม 
 องค์การจะไม่สามารถด ารงอยู่ได้หากไม่มีการการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง นวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ และไม่มีสินค้าใดที่สามารถคงอยู่ในตลาดได้ตลอดไป 

6. การพัฒนาความสามารถขององค์การในการจัดท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการจัดท าเหมืองข้อมูลและเพ่ือการวิเคราะห์ แยกแยะและ
จัดหมวดหมู่ขึ้นมาอย่างมากมาย ซึ่งส่งผลดีในลักษณะของการมีข้อมูลที่ทรงคุณค่าขององค์การ โดย
องค์การจ าเป็นจะต้องคอยติดตามและแสวงหาเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับธุรกิจและภาคกิจของ
องค์การอยู่อย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังคอยติดตามเทียบเคียงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์การอ่ืนๆ ในการจัดท า
เหมือนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะๆ 

7. การเพ่ิมการถ่ายโอนความรู้ไปทั่วทุกแห่งหนอย่างไม่มีขีดจ ากัด 
 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่งงานหรือการท างาน และการท างานแบบทีมผสม ( team 

mixing) ถือเป็นวิธีถ่ายโอนความรู้ภายในองค์การที่มีประสิทธิผลมากที่สุด เนื่องจากคนไม่เพียงน าความรู้
ไปใช้ในที่อื่นๆ แต่ยังท าให้ความรู้ของตนถูกส่งผ่านไปสู่ผู้อื่นด้วย 

8. การสร้างฐานความรู้ให้ตรงตามความต้องการในการเรียนรู้และตามค่านิยมขององค์การ 
 ความรู้จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมันถูกจัดเก็บในแบบที่บุคลากรและองค์การสามารถเข้าใจ

และน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่หลายๆ บริษัทมีข้อมูลมากเกินกว่าจะท าอะไรกับพวกมันได้ ดังนั้น องค์การ
จึงต้องวิเคราะห์แยกแยะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ โดยการประเมินคุณค่าให้ถ่องแท้ จากนั้นจึง
จัดเก็บไปตามความต้องการในการเรียนรู้และตามการด าเนินงานขององค์การ 

9. การสร้างกลไกในการรวบรวมและจัดเก็บสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 การเรียนรู้ที่มีคุณค่าจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในทุกโอกาส 

องค์การจะมีวิธีเก็บเก่ียวความรู้ในตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ด้วยการเสริมแรงท้ังในด้านบวกและด้านลบ 
10.  การถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  บรอด (Broad : 2005) พบว่า ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนจะถูกน าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริงไม่ถึง 10 % แต่เราสามารถเพ่ิมปริมาณการน าความรู้ไปใช้ได้โดยให้ผู้จัดการรวมถึงผู้เรียน
และผู้สอนปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ส าหรับผู้จัดการ ก่อนการเรียน ต้องท าความเข้าใจกับหลักสูตร และแผนการที่จะน าเอา
ความรู้นั้นๆ มาใช้ ระหว่างการเรียน ควรป้องกันไม่ให้ผู้เรียนถูกขัดจังหวะในขณะเรียน และหลังการเรียน 
ต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนมาในทันที 

 ส าหรับผู้เรียน ก่อนการเรียน ปรึกษากับหัวหน้างานและผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการและการน าความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ในงาน ระหว่างการเรียน จดบันทึก
แนวความคิดที่ส าคัญๆ และวิธีน าเอาแนวความคิดนั้นๆ มาประยุกต์ใช้ในงานจริง หลังการเรียน ต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าของตนเอง 

 ส าหรับผู้สอน ก่อนการเรียน ปรึกษากับหัวหน้างานถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการน าความรู้
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และหาวิธีการลดหรือก าจัดอุปสรรคเหล่านั้น ระหว่างการ
เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานจริง และหลังการเรียน ต้องคอยติดตามดูแล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการน าเอาทั กษะ
ใหม่ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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 โนนากะ (Nonaka : 2008) ศาสตราจารย์ภาควิชาการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย 
Hitotsubash ในกรุงโตเกียว กล่าวว่า “บริษัทที่ประสบความส าเร็จคือบริษัทที่มีการสร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ๆ อยู่เสมอ เผยแพร่ความรู้นั้นไปทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งน าความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการผลิต เทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว” และเขายังกล่าวถึงการสร้างสรรค์ความรู้นั้นด้วยว่าควรจะเป็น “สุด
ยอดกลยุทธ์ที่อยู่เหนือกลยุทธ์ใดๆ ของบริษัท” โนนากะ (Nonaka) ได้ระบุถึงรูปแบบของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) กับความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความรู้ในองค์การไว้ 4 รูปแบบ ซึ่งความรู้ฝังลึกก็คือความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวเรา และยากที่จะอธิบาย
หรือสื่อออกมาได้ ส่วนความรู้ที่ชัดแจ้งก็คือ ความรู้ที่มีรูปแบบเป็นทางการ มีระบบและสามารถแบ่งปันกัน
ได้ง่าย เช่น ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ สูตรทางวิทยาศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit 
กระบวนการที่ 1 อธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมในการส่งต่อระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit 

knowledge) ด้วยกัน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้รู้ เช่น การประชุม การระดม
สมอง ที่มาจากความรู้ การเรียนรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เฉพาะเรื่อง เฉพาะพ้ืนที่ แล้วน ามา
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ที่มิใช่เป็นเพียงการอ่านหนังสือ คู่มือ หรือต ารา 

2. การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit 
กระบวนการที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์กับภายนอกในการส่งต่อระหว่างความรู้ฝังลึก 

(Tacit knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) อาจเป็นการน าเสนอในเวทีวิชาการ หรือ
บทความตีพิมพ์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกฝังอยู่ในความรู้ฝังลึกให้สื่อสารออกไปภายนอก อาจเป็น
แนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ เอกสารที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่ง
ความรู้ฝังลึกจะถูกพัฒนาให้ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง แล้วน าไปสู่การแบ่งปัน เปลี่ยนเป็นฐานความรู้ใหม่ที่
ถูกน าไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่ 

3. การควบรวมความรู้ (Combination) C : Explicit to Explicit 
กระบวนการที่  3 อธิบายความสัมพันธ์การรวมกันของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 

knowledge) ที่ผ่านการจัดระบบ และบูรณาการความรู้ที่ต่างรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น น าความรู้ไปสร้าง
ต้นแบบใหม่ ไปสร้างสรรค์งานใหม่ ได้ความรู้ใหม่ โดยความรู้ชัดแจ้งได้จากการรวบรวมความรู้ภายในหรือ
ภายนอกองค์กร แล้วน ามารวมกัน ปรับปรุง หรือผ่านกระบวนการที่ท าให้เกิดความรู้ใหม่ แล้วความรู้ใหม่
จะถูกเผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร 

4. การผนึกฝังความรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit  
กระบวนการที่ 4 อธิบายความสัมพันธ์ภายในที่มีการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 

knowledge) สู่ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) แล้วมีการน าไปใช้ในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรู้
และลงมือท า ซึ่งความรู้ชัดแจ้งถูกเปลี่ยนเป็นความรู้ฝังลึกในระดับบุคคลแล้วกลายเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร  
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แนวคิดเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ 
แนวคิดกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization-LO) 
ค านิยามขององค์การแห่งกรเรียนรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่เติบโตมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนรู้ องค์การ

และการจัดการ การฝึกอบรม และพัฒนา (Pedler et al., 1991) กล่าวคือ หากเป็นกระแสด้านการเรียน
การสอนก็จะเปลี่ยนจากศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้สอน และการเรียนรู้อย่างเป็นทา งการ มาเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน (learner center) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง (action 
learning) โดยการเรียนรู้จะถูกร้อยเรียงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต และผสมผสานเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในชีวิตและการท างาน โดยมีผู้ให้ค านิยามของค าว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้หลายท่าน คือ 

 
เชงเก้ (Senge, 1990) แห่ง Massachusetts Institute of Technology กล่าวว่า องค์กรแห่ง

การเรียนรู้ คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างผลงาน
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะ
สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน และได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมในปี 
1994 เพ่ิมเติมว่า คือ องค์การที่ซึ่งสมาชิกได้มีการขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่างๆ ต้องการอย่าง
แท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วยวินัย 5 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของบุคคล (personal 
mastery) แบบแผนทางจิตใจที่มองโลกตามความเป็นจริง (mental model) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(shared vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) และการคิดเชิงระบบ (systems thinking) 
(Senge et al., 1994) 

 
กาวิน (Gavin, 1993) แห่ง Harvard University กล่าวว่า คือ องค์กรที่มีลักษณะในการสร้าง 

แสวงหา และถ่ายโยงความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ และการเข้าใจ
ในสิ่งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ 

 
มาควอดท์ (Marquardt, 1996) แห่ง George Washington University กล่าวว่า องค์กรที่ซึ่งมี

บรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
ช่วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคนก็ช่วยองค์การ จากความผิดพลาดและความส าเร็จ ซึ่งเป็นผล
ให้ทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และได้นิยามองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ หมายถึง องค์กรซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต มี
การสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือช่วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ จัดการ 
และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความส าเร็จควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองค์ประกอบของ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี 5 องค์ประกอบได้แก ่
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1. พลวัตการเรียนรู้ (learning dynamics) 
2. การปรับเปลี่ยนองค์การ (organization transformation) 
3. การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล (people empowerment) 
4. การจัดการความรู้ (knowledge management) 
5. การใช้เทคโนโลยี (technology application) 

 
วิจารณ์ พานิช (2551) แห่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า องค์การเอ้ือการ

เรียนรู้ มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการด้านต่างๆ คล้ายมี
ชีวิต มีผลงานดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม ( Innovation) 
รวมทั้งมีบุคลิกขององค์การในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) ที่ผู้เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์สามารถรู้สึกได้องค์การแห่งการเรียนรู้   

 
ยุคล์ (Yulk, 2002) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีความปรารถนาในการที่จะ

เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ือการพัฒนาการท างานมีการแบ่งปันความคิดในการท างาน มีการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากรเพ่ือลงทุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้ตลอดจนสร้างค่านิยม
เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่ๆจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ  
 
องค์ประกอบขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” คือ “วินัย 5 
ประการ” ซ่ึง Senge (1994) กล่าวไว้ ได้แก่ 

1. บุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น คน
ในองค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

2. รูปแบบควำมคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ท าให้บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการท าความ
เข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ 
(Emotional Quotient, EQ) 

3. กำรมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้
สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันเป็นการมองในระดับความมุ่งหวัง 
เปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่ขับเคลื่อนให้เรือนั้นมุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางที่รวดเร็ว ประหยัดและ
ปลอดภัย 

4. กำรเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะ
กลุ่ม หรือทีมงาน เป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้และ
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ประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเรียนรู้ชนิดนี้ เน้นการ
ท างานเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคีในการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 

5. กำรคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองค์กรมีความสามารถที่จะ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบได้อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผล เป็นลักษณะ
การมองภาพรวมหรือระบบใหญ่ (Total System) ก่อนว่าจะมีเป้าหมายในการท างานอย่างไร แล้วจึง
สามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ท าให้สามารถน าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนย่อยๆ นั้น
ให้เสร็จทีละส่วน 
 
ขั้นตอนในกำรสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
 มาร์ควอตส์ (Marquardt, 2011) กล่าวว่า การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือในการวางแผนของคนจากทุกๆ หน้าที่งานในองค์การ ขั้นตอนในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 16 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. มีความมุ่งมั่นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
2. ท าให้เกิดการผนึกก าลังเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
3. เชื่อมต่อการเรียนรู้เข้ากับการด าเนินธุรกิจขององค์การ 
4. ประเมินก าลังความสามารถขององค์การในระบบย่อยต่างๆ ของตัวแบบขององค์การแห่งการ

เรียนรู้ในเชิงระบบ (Systems Learning Organization Model) 
5. สื่อสารวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ออกไปให้ทั่วทั้งองค์การ 
6. ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดและการปฏิบัติในเชิงระบบ 
7. ผู้น าจะต้องสาธิตและเป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นผูกพันต่อการเรียนรู้ 
8. ปฎิรูปวัฒนธรรมองค์การให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
9. ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ 
10. ลดระบบแบบราชการลง และท าให้โครงสร้างขององค์การมีความคล่องตัวมากขึ้น 
11. ขยายการเรียนรู้ไปสู่ห่วงโซ่ธุรกิจทั้งหมดของบริษัท/องค์การ 
12. ท าให้เกิดการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ 
13. แสวงหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุด 
14. สร้างชัยชนะให้ได้ในระยะสั้นๆ 
15. วัดผลการเรียนรู้และแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการเรียนรู้ 
16. ปรับตัว ปรับปรุงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
กำรจัดกำรควำมรู้กับองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ อันส่งผล
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กระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดท่ีมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่
เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีค าถามต่อไปว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหาร
จัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หาก
องค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้
เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็
ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็น
กระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรู้ความช านาญแล้ว องค์กรจะท าอย่างไรให้
บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหา
เทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพ่ือที่จะน าออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 
เพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้ส าหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทายส าหรับผู้บริหารที่จะหา
ยุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน 
ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของ
การบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หาก
องค์กรสามารถก าจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการความรู้ ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป สืบเนื่อง
จากการปฏิรูประบบราชการครั้งส าคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม  2545 ได้มีการวางกรอบแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นเรื่องของการก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ 
โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้ก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการ
แลก เปลี่ ยนคว ามรู้ ซึ่ ง กั นและ กั น  ( คณะวิ ทยาการจั ดการ  มหาวิ ทยาลั ย ว ไลยอลงกรณ์  
www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html) 
 
กำรก้ำวไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ ศึกษาว่าองค์กรของเรามีอะไรดีประเมินศักยภาพ
ขององค์กร/บุคลากร ค่านิยม ปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ หรือแนวทางที่จะใช้เป็นรูปแบบ และ
กิจกรรมที่จะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Manual Learning) เช่น บางหน่วยงานจัดให้มี 
Knowledge Center ของตนเองรวบรวมทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้
เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน 
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ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินงานตามแผน มีการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการด าเนินงานติดตาม และ
ประเมินตามระยะเวลา หรืออาจมีการตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร ซึ่งมีตัวแทนจาก
บุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 4 จัดเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลในขั้นท้ายสุดหลังจากที่ด าเนินการไประยะหนึ่ง 
เพ่ือให้ทราบว่าองค์กรของเรามีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม   
สนธยา พลศรี (2550) กล่าวว่า การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participation Development) เป็น

การพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ คือ การมีส่วน
ร่วมในการศึกษาชุมชนเพ่ือค้นหาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน การก าหนด
วัตถุประสงค์ นโยบายของแผนงาน และโครงการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  การ
ปฏิบัติงานตามโครงการ การติดตามและประเมินผล การทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา โดยโครงการนั้นต้องตรงกับความต้องการ 
สอดคล้อง และเหมาะสมกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนในชุมชน คนจึงเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและ
ประสบความส าเร็จ  

สุภางค์ จันทวานิช (2531: 67) กล่าวไว้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยที่
น าแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกันคือการปฏิบัติการ (Action) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่โครงการวิจัย
จะต้องด าเนินการ และค าว่า การมีส่วนร่วม (Participation) อันเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใดอันหนึ่ง แล้วร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการด าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย โดยมีความหมายถึง วิธีการที่ให้ผู้ถูกวิจัยหรือ
ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิจัย นับตั้งแต่การระบุปัญหาของการด าเนินการ การช่วยให้ข้อมูล
และการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้น ๆ  ซึ่งในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลจาการท าวิจัยทุกขั้นตอนชาวบ้านเป็นผู้ร่วมก าหนดปัญหาของชุมชนและ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กระบวนการวิจัยจึงด าเนินไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความเห็น
ระหว่างชาวบ้านกับผู้วิจัย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเป็นขั้น ๆ ส่วนกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นไปในเชิงการ
วิภาษ (Dialectic) ซึ่งชาวบ้านจะค่อย ๆ เรียนรู้ด้วยตัวเอง และด้วยวิธีการวิจัยเช่นนี้ ข้อมูลที่ได้จึงมีความ
ชัดเจน สะท้อนความคิดอ่านตลอดจนนิสัยใจคอของชาวบ้าน สะท้อนความต้องการและแบบแผนในการ
ด าเนินชีวิตของเขา  การวิจัยแบบนี้จึงเป็นวิธีการที่สนับสนุนให้ชาวบ้านหรือตัวแทนในชุมชนเป็นคนสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้กับตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้หาข้อมูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ โดยการร่วมกันวางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรือ
โครงการ พร้อมทั้งการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงตามความ
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ต้องการ ประกอบกับการใช้ภูมิปัญญาและทุนที่มีอยู่ในชุมชน   การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้  นอกจากจะส่งผลดังที่ได้กล่าวไปแล้ว  ยังช่วยให้
เกิดการพัฒนาของผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยในตัวของมันเองอีกด้วย และอีกทางหนึ่งการวิจัยยัง
เป็นส่วนส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการวิจัย  ซึ่งสามารถเป็นตัวน า
ของการพัฒนาลงสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

พันธุ์ทิพย์ รามสูตร (2540: 60-63) เสนอคุณลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบส่วน
ร่วมเม่ือเทียบกับงานวิจัยแบบดั้งเดิม  สามารถสรุปได้ดังนี้  

 
ประเด็นเปรียบเทียบ กำรวิจัยแบบด้ังเดิม กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

รูปแบบ เป็นพิมพ์เขียวท่ีก าหนดให ้ เน้นกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ ์
อุดมกำรณ์/ปรัชญำ เน้นกลุ่มคนช้ันสูง เน้นกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาสในสังคมคนชายขอบ 
จุดมุ่งหมำย ไม่ผูกพัน ท าให้ได้ข้อมูลเพื่อตอบ

ปัญหาการวิจัย 
มีพันธกรณรีะหว่างนักวิจัยกับชาวบ้านท่ีจะร่วมกันเพื่อ
สิทธิของมนุษย ์

กรอบกำรวิจัย ก าหนดโดยนักวิจัยองค์กร ก าหนดโดยประชาชนในพ้ืนท่ี 
จุดเน้น วัตถุ  เน้นการสร้างสิ่งของ คน  เริ่มที่คนเป็นหลัก ท าให้คนมคีุณค่า สร้างความ

ภาคภูมิใจและก าลังใจ 
เป้ำหมำย ก าหนดไว้ล่วงหน้า ปรับเปลีย่นตามความต้องการของท้องถิ่นตามเงื่อนไข

ความเหมาะสม 
ยุทธวิธ ี เน้นการวางแผนที่อ้างว่าชาวบ้าน 

ไม่สามารถวางแผนเองได้ 
เน้นการมสี่วนร่วม เช่ือมั่นในความสามารถในการ
เรียนรู้ของคน 

วิธีกำร เข้มงวดรัดกมุ  เน้นหลักการวิจัย                  
เชิงปริมาณ  มองมิติชุมชนที่ศึกษา 
และใช้เทคโนโลยีหรือระเบียบวิธีการ
ช้ันสูง 

เรียบง่าย ใช้วิธีการที่ชาวบ้านรู้จักและถนัด  มองชุมชน
อย่างเป็นองค์รวม และใช้เทคโนโลยีชาวบ้าน 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ เน้นการย่อส่วน (Reductionism) การมององค์รวม (Holistic Approach) 
รูปแบบกำรพัฒนำ ควบคุม ช้ีแนะและให้แรงจูงใจเปน็

วัตถุ  เน้นการท างานตามแผนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการพึ่งพา 

ปลดปล่อย สรา้งก าลังอ านาจในการคิดและต่อรอง
ให้ส าเรจ็ในสิ่งที่ได้กระท า โดยมีแรงจูงใจคือความ
ภูมใจในศักดิ์ศรีของตน และเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมการพึ่งพาตนเอง 

มองชำวบ้ำน เป็นผู้รับประโยชน์จากความส าเรจ็
ของโครงการวิจัย 

เป็นผู้ท าประโยชน์ เป็นผู้ลงมือกระท าโครงการ
ส าเรจ็ และมีส่วนร่วม 

ผลลัพธ์ (Output) เน้นวัตถุท่ีเป็นผลิตผลของโครงการ 
เช่น รั้ว ถนน อาคารเป็นต้น 

ไม่เน้นวัตถุ แต่เน้นความสามารถของชุมชน เน้นการ
เรียนรู้  ความพอใจ ความหลากหลาย ก าลังใจและ

แรงใจของประชาชน 
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 ระดับกำรมีส่วนร่วม 
 ถวิลวดี บุรีกุล (2548) ได้แบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า จ านวนประชาชนที่เข้ามี
ส่วนร่วมในแต่ละระดับ จะเป็นปฏิภาคกับระดับของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า 
จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้า
มีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ซึ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปสูงสุด 
ได้แก่ ระดับการให้ข้อมูล ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการ
วางแผน จนถึงระดับการตัดสินใจร่วมกัน ระดับการร่วมปฏิบัติ ระดับการติดตามตรวจสอบ จนสูงสุดคือ
ระดับการควบคุมโดยประชาชน ดังแผนภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 2  แสดงระดับการมีส่วนร่วมของ ถวิลวดี บุรีกุล (2550) 
 
 1. ระดับการรับข้อมูล เป็นระดับที่ต่ าที่สุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการด าเนินการเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ แต่ไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับมา แนวทางในระดับนี้มีหลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจก
ข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 
 2. การเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ มีการ
เริ่มรับข้อมูลสะท้อนกลับจากประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น แนวทางในการ
ด าเนินการในระดับนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการส ารวจความคิดเห็นและการบรรยายให้ความรู้โดยมีการซักถาม
ได้ในประเด็นที่มีความสงสัย 
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 3. ระดับของการให้ค าปรึกษาหารือ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น เป็นการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพ่ือประเมินความก้าวหน้า และระบุประเด็นหรือ
ข้อสงสัยต่างๆ ส าหรับแนวทางในการด าเนินการในระดับนี้ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต้น 
 4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นจากระดับของการให้ค าปรึกษา
หารือ ซึ่งมีขอบเขตไปถึงการร่วมกันวางแผนการด าเนินการ และการรับผิดชอบผลการด าเนินงานร่วมกัน 
ซึ่งจะพบว่ามีประเด็นความซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมากมาย ส าหรับแนวทางในการด าเนินการในระดับนี้ 
เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งร่วมกัน เป็นต้น 
 5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่สูงกว่าระดับการวางแผนร่วมกัน กล่าวคือ เป็นระดับที่
ผู้ด าเนินการกับประชาชนร่วมกันด าเนินโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 6. ระดับการร่วมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เป็นระดับที่มีประชาชนเข้าร่วมน้อย แต่มี
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมาก แนวทางในการด าเนินการในระดับนี้คือ การจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น 
 
ข้อมูลพื้นฐำนส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
ประวัติควำมเป็นมำ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วังท่าพระ เมื่อปี พ.ศ. 
2507 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ โดยมีฐานะเป็นแผนกหนึ่ง 
สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ  มีสถานที่ท างานรวมกับแผนกอ่ืนๆ ในส านักงานอธิการบดี
ตั้งอยู่ในอาคารด้านหลังอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพ้ืนที่ให้บริการประมาณ 50 ตารางเมตร ซึ่ง
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยสร้างอาคารหอสมุดแล้วจึงย้ายมาอยู่ ณ อาคารหอสมุดวังท่าพระ เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน พ.ศ. 2518 แต่พ้ืนที่ให้บริการก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องขยายพื้นที่บริการวารสารไปยังห้อง 3103 ชั้น
ใต้ดินอาคารศูนย์รวม 3 ปี พ.ศ. 2540 ย้ายพื้นที่ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และพ้ืนที่ท างานของส านักงาน
เลขานุการวังท่าพระ และฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ไปยังชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร
ส านักงาน อธิการบดี วังท่าพระ ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารหอสมุด 
 เมื่อปี พ.ศ. 2511 มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม จึงได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีฐานะเป็นแผนก สังกัดส านักงานอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทร์ ส าหรับให้บริการการเรียนการสอนแก่อาจารย์และนักศึกษาในวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ โดยใช้สถานที่บริเวณห้องกลาง ชั้นล่างอาคารทับแก้ว 1 (A 1) เป็นที่ท าการชั่วคราว มีเนื้อที่
ประมาณ 200 ตารางเมตร ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปยังอาคารถาวร 2 ชั้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 และย้ายไปยังอาคาร 
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4 ชั้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 และเมื่อปี พ.ศ. 2545 ขยายเนื้อที่ให้บริการออกไปยังอาคารใหม่ คือ อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

ปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้ง “ส านักหอสมุดกลาง” 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 โดยรวมสองหน่วยงาน
เข้าด้วยกัน คือ แผนกห้องสมุดสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ และแผนกห้องสมุด 
ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ การจัดตั้ง
ดังกล่าวเป็นการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 8 วรรคสอง 
ก าหนดให้ส านักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติฯ คือ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการให้บริการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการศึกษาไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ส านักหอสมุดกลาง ก็ได้จัดตั้ง “หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2545 โดยใช้สถานที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารวิทยบริการ  
 
ปณิธำนและวัตถุประสงค์ 
ปณิธำน 
  สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับส่งเสริม
การเรียนการสอน การวิจัย ของ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป 

2. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดการข้อมูล เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่มีความส าคัญ 
และมีคุณค่าสามารถเข้าถึงได้ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและสารสนเทศทางด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณี 
ไทย 

4. เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 

5. เพ่ือน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนางานของ
ห้องสมุด 
 
โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการจัดองค์กรในปัจจุบัน ดังนี้  
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1) ส านักงานเลขานุการ : งานบริหารและธุรการ งานการเงินและพัสดุ และงานวางแผน 
และประชาสัมพันธ์ 

2) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ  
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  และงานธุรการ 

3) หอสมุดสาขา วังท่าพระ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ  
และฝ่ายโสตทัศนศึกษา  

4) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5) หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

แผนภำพที่ 3 โครงสร้างการบริหารส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://www.lib.su.ac.th/clib2/index.php?option=com_content&view=article&id=61:library-organization&catid=36:organise&Itemid=206&lang=en
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บุคลำกร 
ส านักหอสมุดกลาง มีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 108 คน จ าแนกตามหน่วยงานดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 1 อัตราก าลังของส านักหอสมุดกลาง  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) 

(หน่วย : อัตรา/คน) 
                                         

ต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำร/พนักงำน ลูกจ้ำง ลูกจ้ำง รวม 

หน่วยงำน บรรณำรักษ์ ต ำแหน่ง
อ่ืนๆ 

ประจ ำ ชั่วครำว ทั้งสิ้น 

1. ส านักงานเลขานุการ - 10 - 3 13 

2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 15 19 6 11 51 

3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 8 13 3 8 32 

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  

3 2 - 5 10 

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1 1 - -  

2 

 
รวมทั้งสิ้น 27 45 9 27 108 

 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งำนวิจัยในประเทศ 
 ปณิตตรา นราภิรมย์ขวัญ และศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย ภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ภาพรวมมีผลการด าเนินการอยู่ในระดับมาก มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชนมีผลการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และมีปัจจัยทางด้านองค์ประกอบ
ที่มีผลต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐที่มี
อายุแตกต่างกัน มีผลการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมแตกต่างกัน แต่
มหาวิทยาลัยเอกชน ไม่แตกต่างกัน และบุคลากรมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ด้านผู้น าองค์การ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและชุมชน ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบุคลากรที่ใช้ความรู้ ด้านความรู้ ทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านโครงสร้างองค์กร มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ภาพรวมแตกต่างกัน และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ มี 4 ปัจจัย คือ ด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านผู้น าองค์การ และด้านวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ ส่งผลต่อผลการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ใน
ภาพรวม นอกจากนั้นพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ชุติมา เพชรรัตน์ และสุริยะ เจียมประธานรากร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้เพ่ือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้เริ่ม
ด าเนินการในรูปแบบของการปฏิบัติจริงและมีการสะสมองค์ความรู้และพัฒนาการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านอาหาร โดยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาการท างานของเลขานุการ และได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในส่วนของการ
สร้างองค์ความรู้ และจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันของ
ประชาชน ต่อมาได้ด าเนินการแต่งตั้ง CKO และ KM Team และจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนด
ขอบเขตเรื่องการพัฒนางานวิจัยและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 7 กระบวนการ ได้มีการพัฒนาการจัดการความรู้ในคณะ ส านัก สถาบัน และศูนย์การศึกษา
อย่างเป็นระบบ เข้มแข็งและต่อเนื่อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
และคณะท างานเน้นการพัฒนา Competency ของบุคลากร และด าเนินการปรับปรุงร่างแผนการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัย โดยตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต อัตลักษณ์ ( Identity) มหาวิทยาลัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ เพ่ือสร้างและน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และการบริหารจัดการเชิงพลวัตร ซึ่งจะมีประเด็นความรู้ทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการสู่สังคม 
 สุนิษา ขันนุ้ย น้ าทิพย์ วิภาวิน และธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า 1) บรรณารักษ์
ห้องสมุดสถาบันอุมศึกษาของรัฐแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยใช้วิธีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านองค์กร 3) บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประสบปัญหา
และอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคด้านกิจกรรมการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคด้านองค์กร ปัญหาและอุปสรรคส่วนบุคคล ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย 
 ชุติมา สัจจานันท์ กาญจนา ใจกว้าง และมาลี ล้ าสกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การสังเคราะห์องค์
ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การก่อร่างสร้างความคิดอุทยานการ
เรียนรู้เกิดขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ส าคัญของประเทศไทยเรื่องการอ่าน หนังสือ และห้องสมุด โดยมีโจทย์
ระดับชาติ โจทย์ระดับท้องถิ่น และโจทย์ของคนท างานที่ชัดเจนเพ่ือร่วมแก้ปัญหาของสังคมไทยทั้งด้าน
การศึกษาและสังคม การร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ โดยมีนโยบายระดับชาติเป็นเครื่องมือก ากับและได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง ท าหน้าที่เป็น “ข้อต่อเติมเต็ม” หรือ “ข้อต่อของสังคม” สร้างเสริมงาน
ที่ขาดอยู่ และจากการปฏิบัติในลักษณะ “งานทดลองชิ้นใหญ่” ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ได้มี
บทบาทการเป็นองค์การที่สร้างปัญญาให้สังคมไทย ในด้านการสร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมหลักสี่ด้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ห้องสมุดมีชีวิต เป็นการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโดย
มุ่งเน้น “ความใหม่และทันสมัย” “ความสวยงาม” “ความสนุกสนานเพลิดเพลิน” “ความหลากหลาย” 
“ความเคลื่อนไหว” และ “ความสะดวก” ความส าเร็จของห้องสมุดมีชีวิตเกิดจากการบูรณาการองค์
ความรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ ครอบคลุมการจัดท ายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การ
สร้างความร่วมมือและเครือข่าย การบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการปัญหา และการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ การตลาด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ศักยภาพจากแหล่ง
ความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก การติดตามและประเมินผลและส าเร็จได้ด้วยพลัง
รากฐาน คือกลุ่มคนท างาน และพลังเครือข่าย ความส าเร็จของการก่อตั้งและด าเนินงานอุทยานการเรียนรู้
เกิดจากการตกผลึกความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ บนรากฐานของการบูรณาการองค์ความรู้ สหวิทยาการ น ามาสู่ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่มีบทบาททั้งในการเป็นห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดย
มีองค์ประกอบส าคัญสามด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสระและกิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ 
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้จึงอาจจัดเป็นนวัตกรรมห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในบริบทของสังคมไทย ทั้งโดยองค์รวมและในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของห้องสมุด ด้านนวัตกรรมกระบวนการการด าเนินงานห้องสมุด และด้าน
นวัตกรรมการบริหารห้องสมุดมีชีวิตโดยรวม น าไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านมิติห้องสมุดเพ่ือการศึกษา
ตลอดชีวิต ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ของห้องสมุดและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะใน
ด้านการสร้างนิสัยรักการอ่าน นักอ่าน นักคิด นักปฏิบัติ การจุดประกายความคิด แรงบันดาลใจและสร้าง
ความตื่นตัวเรื่องห้องสมุดมีชีวิต การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สอนงาน ฝึกงาน และประเด็นการวิจัยต้นแบบ
ห้องสมุดมีชีวิตและวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ การเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 
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ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็น
พลังขับเคลื่อนการร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้  
 พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาพรวมสภาพการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก 2) ภาพรวมสภาพองค์ประกอบการจัดการความรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายด้าน
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านองค์กร ด้านการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยี 3) 
ภาพรวมสภาพขั้นตอนการจัดการความรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง รายขั้ นตอนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การน าความรู้ไปใช้ การก าหนดความรู้ การติดตามและ
ประเมินผล อีก 4 ขั้นตอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 
การสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส าหรับปัญหาของการจัดการ
ความรู้ เกิดจากปัจจัย 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) คน 2) การจัดการความรู้ 3) องค์กร 4) การเรียนรู้ 5) เทคโนโลยี 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการความรู้ คือ 1) ด้านองค์กรควรมีการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น 
งบประมาณ การมีพ้ืนที่เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) ด้านการจัดการความรู้ควรมีการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 3) ด้านการเรียนรู้ควรมี
การส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ 4) ด้านคนควรให้ผู้บริหาร
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ในโรงเรียน  
 เสาวภา หลิมวิจิตร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่ก าหนดให้บุคลากรต้องมีความรู้ด้านการ
บริหารงานห้องสมุด และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารนิเทศ ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการสร้างความรู้จากการ
ฝึกอบรม และแสวงหาความรู้จากการศึกษาดูงาน มีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยจัดเก็บใส่
แฟ้ม และรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บบนเว็บไซด์ห้องสมุด และมีการใช้ความรู้ในการพัฒนา
บุคคลากร พัฒนางานห้องสมุด และพัฒนาองค์กร ส าหรับปัญหาในการจัดการความรู้ พบว่า ห้องสมุด
ประสบปัญหาทุกด้านในระดับปานกลาง และระดับน้อย โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรไม่มี
เวลาในการจัดการความรู้ 
 ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 
1) การเตรียมการตามกระบวนการจัดการความรู้ 2) การนิเทศติดตามผล 3) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ 4) การจัดเก็บความรู้ 5) การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมในการท างานของบุคลากร 6) การ
วางแผน 7) การติดต่อสื่อสาร 8) การสร้างความรู้ 9) การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 
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งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
 อัทฮอคโฮเวีย (Aghoghovwia: 2014) ได้ศึกษาเรื่อง The Role of Libraries in Knowledge 
Management ผลการศึกษาพบว่า ในภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ในองค์กรมาก ทั้งนี้
เพ่ือน าไปใช้ในการต่อสู้กับคู่แข่งขัน ในการเพิ่มคุณค่าในผลิตภัณฑ์และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าของเขา 
บรรณารักษ์ควรจะเรียนรู้บทเรียนต่างๆ จากภาคธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิมประสบการณ์และทักษะใน
การจัดการความรู้ในระยะยาว ส าหรับบางห้องสมุดที่ประสบความส าเร็จในการน าการจัดการความรู้ไปใช้ 
ต้องมีผู้บริหารในระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าที่เข้มแข็งในการมุ่งมั่นที่จะน าการจัดการความรู้ไป
ใช้ในองค์กรอย่างได้ผลก็คือมีการแบ่งปันความรู้ไปใช้ในทางบวกทั่วทั้งองค์กร และในฐานะการเป็น
บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 พวกเขาต้องไปหันหลังให้กับการจัดการความรู้ บรรณารักษ์ควรจะต้อง
ท างานร่วมกับนักสารสนเทศในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมจนสามารถน าความรู้ไปใช้
ในทางปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 พาทิล (Patil: 2013) ได้ศึกษาเรื่อง Knowledge Management in Libraries ผลการศึกษา
พบว่า การจัดการความรู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ห้องสมุดจะเป็นผู้น าแห่ง
ความส าเร็จในการจัดการความรู้ในองค์กร โดยบรรณารักษ์จะเป็นผู้น าความรู้ฝังลึกไปใช้ในการท างานได้
ประสบผลส าเร็จ และท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศจะพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ให้เหมาะสมกับองค์กร และเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ความรู้ได้อย่างดีที่สุด 
 ฮูสซาน และนาซิม (Husain and Nazim: 2013) ได้ศึกษาเรื่อง Concepts of Knowledge 
Management among Library & Information Science Professionals ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวคิด
การจัดการความรู้เกิดขึ้นในองค์กรภาคธุรกิจ แต่ปัจจุบันถูกใช้ในองค์กรภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการศึกษา
และห้องสมุด 2) ห้องสมุดมีความรู้ที่ชัดแจ้งมากพอๆ กับความรู้ที่ฝังลึกในกระบวนการท างานและใน
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ 3) การจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 4) 
ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ในตัวบุคลากรห้องสมุดมีอย่างหลากหลายและส่วนใหญ่พวกเขาเห็นว่า
การจัดการความรู้คือการบันทึกความรู้ และค่อนข้างใช้ในการแบ่งปันความรู้ที่ฝังลึกระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วย
กันเอง 5) บุคลากรห้องสมุดมีทัศนคติเชิงบวกในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในห้องสมุด และเห็นว่า
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการท างานและการให้บริการ 6) ทักษะของบุคลากรห้องสมุดในการจัดท า
ดัชนี การแคทตาล็อก การควบคุม และการจัดการฐานข้อมูลจะถูกพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ แต่พวกเขาจ าเป็นต้องเพ่ิมทักษะบางอย่างในด้าน ทักษะการจัดการ ทักษะภาวะผู้น า และทักษะ
มนุษยสัมพันธ์ 7) การจัดการความรู้สร้างโอกาสให้กับบุคลากรห้องสมุดในด้านการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางอาชีพ การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งในองค์กร อย่างไรก็ตามหากบุคลากรห้องสมุดไม่เต็มใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงความคิด เพ่ือที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดความรู้และทักษะใหม่ๆ เหล่านี้ พวกเขาจะเป็น
บุคคลที่จะสูญเสียอาชีพและการแข่งขันในวงวิชาชีพของเขา  
 อารีฟ และ อัลซูไรไฮ (Arif and Alsuraihi: 2012) ได้ศึกษาเรื่อง Knowledge Management 
Practices in Academic Libraries:  A Case Study of King Abdulaziz University Central Library 
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ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ในบุคลากรห้องสมุดที่มหาวิทยาลัย King 
Abdulaziz University มีความรู้อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่ามีบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจในความหมายและความ
แตกต่างระหว่างการจัดการความรู้ (KM) กับการจัดการสารสนเทศ (IM) แต่ผลการศึกษาชี้ว่าบรรณารักษ์
ในห้องสมุดมีทัศนคติที่ดีต่อการน าการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า บรรณารักษ์
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจะเริ่มต้นน าการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ตามในความท้าทายนั้นจะต้องได้รับการแนะน าอย่างใกล้ชิด   
 คูมาร์ (Kumar: 2010) ได้ศึกษาเรื่อง Knowledge Management and New Generation of 
Libraries Information Services: A Concepts ผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานที่ท้าทาย
บรรณารักษ์ยุคใหม่ในการแสวงหาการจัดการความรู้ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น อันได้แก่ การเป็นโลกาภิวัตน์ 
การกระจายของข้อมูล การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ และความรวดเร็วของการกระจายข้อมูล บรรณารักษ์
ยุคใหม่การท างานขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงในการให้บริการแก่ลูกค้า สิ่งนี้คือ
องค์ประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจที่ยากมากที่จะเอาชนะปัญหาด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างสูงสุด อันได้แก่ คน วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ รวมทั้งสารสนเทศและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ ดังนี้จึง
เป็นที่มาในการจะต้องใช้การจัดการความรู้ในองค์การ การจัดการความรู้ในโลกของห้องสมุดสามารถน า
บทเรียนจากภาคธุรกิจมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ส าหรับห้องสมุดที่ประสบความส าเร็จในการน าการ
จัดการความรู้ไปใช้จะต้องอาศัยผู้บริหารระดับสูงที่มีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ในการมุ่งน าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบในการสนับสนุนการน าการจัดการความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน บรรณารักษ์ควรจะท างาน
ร่วมกับนักสารสนเทศและคนอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
ตน ห้องสมุดที่มีงบประมาณและก าลังคนจ ากัดควรจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างการบริ หารและ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการน าการจัดการความรู้ไปใช้ไม่ว่าจะด าเนินการจากการปฏิบัติการระดับล่างขึ้นไปสู่
ระดับบนในเชิงนโยบาย หรือระดับบนในเชิงนโยบายลงสู่การปฏิบัติระดับล่าง จะท าให้เกิดผลส าเร็จ การ
จัดการความรู้จะช่วยในการปฏิบัติงานในห้องสมุดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้า 
 

สรุป 

 จากผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการความรู้ที่มุ่งไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการหรือขั้นตอน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู้ 2) การ
สร้างความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การถ่ายโอน
และการเผยแพร่ความรู้ และ 6) การน าไปใช้ง เป็นแนวคิดในการสร้างรูปแบบารจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เบื้องต้น  ก่อนน าไป
สังเคราะห์ร่วมกับการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย 
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ค ำส ำคัญ 

(Keywords) 
 

การจัดการความรู้  (Knowledge Management) 
องค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) 
ส านักหอสมุดกลาง (Central Library) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) 
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อที่ใช้ในกำรวิจัย  
(List of Symbols and Abbreviations) 

 
KM   ย่อมาจาก Knowledge Management 
LO   ย่อมาจาก Learning Organization 
Lib   ย่อมาจาก Library 
SU   ย่อมาจาก Silpakorn University 
PAR   ย่อมาจาก Participatory Action Research 
COP   ย่อมาจาก Community of Practice  
PLC   ย่อมาจาก Professional Learning Community 
หอสมุด 3 วิทยาเขต ย่อมาจาก หอสมุดวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  

และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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เนื้อเรื่อง  
(Main Body) 

 
การด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้บุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตวังท่าพระ และวิทยา เขต
สารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย หัวหน้าหอสมุด  จ านวน 3 คน  หัวหน้าฝ่ายบริการ 
จ านวน 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ จ านวน 3 คน หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ จ านวนฝ่ายละ 1 
คน วิทยาเขตละ 3 คน รวมจ านวน 9 คน และประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ เป็นผู้ร่วมด าเนินการ
วิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) รอบท่ี 1 

1. ประชุมกลุ่มเป้าหมายจ านวน 22 
คนร่วมวางแผนการจัดการ
ความรู้ (Plan) 

2. ด าเนินการตามแผน (Act) ทั้ง 3 
วิทยาเขต 

3. ร่วมสังเกตการณ์ด าเนินการ 
(Observe) 

4. ร่วมสะท้อนผลการด าเนินการ 
(Reflect) น ามาปรับปรุงเพื่อใช้
ในวงรอบที่ 2 

ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) รอบท่ี 2 

1. ประชุมกลุ่มเป้าหมายจ านวน 
22 คนร่วมวางแผนการจัดการ
ความรู้ (Plan) 

2. ด าเนินการตามแผน (Act) ทั้ง 3 
วิทยาเขต 

3. ร่วมสังเกตการณ์ด าเนินการ 
(Observe) 

4. ร่วมสะท้อนผลการด าเนินการ 
(Reflect) ปรับรูปแบบ  

5. น ำเสนอรูปแบบ 

รูปแบบการจัดการ
ความรูเ้พื่อพัฒนา
สู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรูข้อง
ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  และการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) วิเคราะห์สภาพและความต้องการการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. สังเคราะห์ สรุปผลการศึกษาข้อมูลที่ได้จากข้อที่ 1) และข้อที่ 2) 
 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วงรอบท่ี 1 
 มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. น าผลการศึกษาที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ประชุมระดมความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 21 คน เพ่ือวางแผน (Plan) การน า
รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไปใช้ในการปฏิบัติงานกับหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ หอสมุดวังท่าพระ หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. ด าเนินการตามแผน (Act) การน ารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้วางแผนไว้ไปใช้ในหอสมุด 3 วิทยาเขต 

4. สังเกตการณ์ (Observe) การด าเนินการการน ารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปใช้ในหอสมุด 3 วิทยาเขต 

5. สะท้อนผล (Reflect) การใช้รูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ของหอสมุด 3 วิทยาเขต ว่ามีปัญหา อุปสรรค ข้อดี 
ข้อเสีย อย่างไร เพ่ือน าไปปรับปรุงในการด าเนินการในวงรอบที่ 2 ต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วงรอบท่ี 2 
 มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. น าข้อมูลทีได้จากขั้นตอนที่ 2 มาพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวงรอบที่ 2 
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2. ประชุมวางแผน (Plan) การน ารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปใช้ในหอสมุด 3 วิทยาเขต ในวงรอบที่ 2 

3. ด าเนินการ (Act) ตามแผนการน ารูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปใช้ในหอสมุด 3 วิทยาเขต  

4. สังเกตการณ์ (Observe) การด าเนินการน ารูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปใช้ในหอสมุด 3 วิทยาเขต 

5. สะท้อนผล (Reflect) การใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ของหอสมุด 3 วิทยาเขต  

6. สรุปผลและน าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย 

- หัวหน้าหอสมุด  จ านวน 3 คน   
- หัวหน้าฝ่ายบริการ จ านวน 3 คน 
- หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด จ านวน 3 คน 
- หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา จ านวน 3 คน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ ฝ่ายวิเคราะห์ฯ และฝ่ายบริการ จ านวนฝ่ายละ 1 คน วิทยาเขตละ 3 

คน รวม 9 คน 
- ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ จ านวน 1 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- แบบสังเคราะห์เนื้อหา  
- บันทึกการสนทนากลุ่ม  
- บันทึกการประชุมระดมความคิดเห็น 
- บันทึกการสังเกต  

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เนื้อหา การสนทนากลุ่ม การประชุมระดมความคิดเห็น 
และการสังเกตใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการวิจัยและวิจารณ์  
(Result and Comment) 

 
ผลการวิจัย (Result) 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 
 ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัย เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2 ผลการสนทนากลุ่ม ประเด็นปัญหาและความต้องการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 1 

2.2 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 2 

 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของรูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัย เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 จากผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ตัวแปรการจัดการความรู้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวแปร แนวคิด/ทฤษฎี งานวิจัย 
A B C D E F G H 

1. การแสวงหาความรู้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
2. การสร้างความรู้ ✓ ✓ ✓ ✓     
3. การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ✓ ✓ ✓ ✓     
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ✓ ✓    ✓  ✓ 
5. การถ่ายโอน/การแบ่งปัน/การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

6. การน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนา
องค์กร 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการจัดการความรู้     ✓ ✓  ✓ 
8. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความรู้      ✓   
9. การเข้าถึงความรู้  ✓       
10.  การเตรียมการ     ✓    
11.  การนิเทศติดตาม     ✓    
12.  การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล     ✓    

หมายเหตุ A = Marquardt (2011) 
  B = Wig (1997) 
  C = วิจารณ์ พานิช (2547) 
  D = เสาวภา หลิมวิจิตร (2552) 
  E = ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) 
  F = Aghoghovwia (2014) 
  G = Husain and Nazim (2013) 
  H = Kumar (2010) 
 

 จากตารางที่ 2 พบตัวแปรการจัดการความรู้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ การถ่ายโอน/การ
แบ่งปัน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการจัดการความรู้  กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความรู้ การเข้าถึงความรู้ การ
เตรียมการ การนิเทศติดตาม และการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 
 

1.2 ผลการสนทนากลุ่ม เรื่อง สภาพและความต้องการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ผลการสนทนากลุ่ม เรื่องสภาพและความต้องการการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยการน า
กระบวนการของการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอนที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 1) การ
แสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 5) การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ และ 6) การน าความรู้ไปใช้ มาเป็นประเด็นการสนทนา 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ สภาพปัจจุบันของการด าเนินการจัดการความรู้ และความต้องการในการ
ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  

1. สภาพปัจจุบันในการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
การท างานแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับองค์กรเป็นการด าเนินการจัดการความรู้โดยคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ซึ่งจะด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้โดยการระดมความคิดเห็นจากกรรมการ มีการสร้าง
ความรู้โดยร่วมกันจัดท าคู่มือการท างานที่ได้ก าหนดประเด็นไว้ และจัดท าเป็นคู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  
ส่วนระดับหน่วยงานเป็นการด าเนินการโดยหอสมุด 3 วิทยาเขต โดยมีการจัดส่งบุคลากรไปประชุม อบรม 
สัมมนา ดูงาน มีการบันทึกปัญหาของการปฏิบัติงาน บางงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อประเด็นต่างๆ ใน web blog ซึ่งทั้ง 2 ระดับ มีการท างานที่ไม่มีความเชื่อมโยง
กัน โดยการด าเนินการแต่ละหอมีการด าเนินงานตามสถานการณ์และตามศักยภาพของตนเอง ไม่มี
แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ประจ าปี การท างานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้สรุปโดยการน าการด าเนินงานมาสรุปตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ เพ่ือแสดงให้เห็น
สภาพการด าเนินงานตามข้ันตอนได้ชัดเจน ดังแสดงรายละเอียดตามแผนภาพที่ 4  
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2. ความต้องการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยคณะผู้วิจัยได้น ากระบวนการของการจัดการ
ความรู้ 6 ขั้นตอนที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้าง
ความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การถ่ายโอนและ
การเผยแพร่ความรู้ และ 6) การน าความรู้ไปใช้ มาเป็นประเด็นการสนทนากับกลุ่มเป้าหมายและร่วมกัน
จัดกลุ่มการด าเนินงานที่มีอยู่เดิมเทียบกับตัวแปรการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  รวมทั้งสอบถามความต้องการในการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลการสนทนากลุ่มแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3  
 
 
 

สภาพการด าเนนิการจดัการความรู้ของส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลัยศลิปากร  

กอ่นการน ารา่งรปูแบบการจดัการความรูฯ้ ไปใช้ 

คณะกรรมการจดัการความรู ้

- ก าหนดประเด็นความรู ้โดยการจัดประชุม

คณะกรรมการ ประจ าเดือน ระดมความคิด

เพื่อก าหนดประเด็นความรู้  

- สร้างความรู้ โดยคณะกรรมการร่วมกันสรา้ง

ความรูจ้ากประเด็นที่ก าหนด 

- ประมวลความรู้ โดยการระดมความคดิเพื่อ

ประมวลความรูจ้ากประเด็นที่ก าหนด 

- จัดเก็บความรู้ เมื่อประมวลความรู้แล้ว มีการ

จัดท าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจัดเก็บ

ความรู ้

- การเผยแพร่ความรู้ โดยการจัดท าเป็นคู่มือ  

หอสมดุ 3 วทิยาเขต 

- การแสวงหาความรู้ โดยการจัดส่งบุคลากรไป

ประชมุ อบรม สมัมนา ดงูาน ฯลฯ 

- สร้างความรู้ มีการบันทึกปัญหาการท างาน มี

การจัดท าคู่มือการท างาน (บางงาน) 

- ประมวลความรู้  มีการประมวลความรูจ้าก

การท างานเพื่อจัดท าคุม่ือ หรือบันทึกปัญหา

และเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

- จัดเก็บความรู้ โดยเก็บไว้ในแฟ้ม หรือ คู่มือ

ออนไลน์ หรือ web blog  

- การเผยแพร่ความรู้ โดยการจัดท าเป็นคู่มือ 

และแฟ้มบันทึกการปฏิบัติงาน 

แผนภาพที่ 4  สภาพการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อน
น าร่างรูปแบบการจัดการความรู้ฯ ไปใช้ 
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ตารางท่ี 3 สภาพและความต้องการการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
การสนทนากลุ่ม โดยเทียบกับตัวแปรการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวแปรการจัดการความรู้ สภาพการด าเนินงาน ความต้องการ 
การแสวงหาความรู ้ - มีการดูงาน อบรม สัมมนา และประชุมเชิง

วิชาการ 
- มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อน าความรู้มา

แก้ไขปัญหาในงาน 

 

การสร้างความรู ้ - มีการบอกเล่า (storytelling) และจัดท ารายงาน
ความรู้ที่ได้จากการดูงาน อบรม สัมมนา และ
ประชุมวชิาการ  

- มีการบันทึกประเด็นปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาจากการประชุมระดมความคิด และจาก
การปฎิบัติงานของบุคลากร 

- มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน (บางภาระงาน) 
การจัดเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

- การเขียนความรู้ที่ได้จาการดูงาน อบรม สัมมนา 
และการประชุมวิชาการในเว็บบล็อก (web 
blog) และเว็บไซด์ (website)   

- การจัดท าคู่มือการปฎิบัตงิานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาและด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

- การบันทึกการท างานประจ าวนั 
การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้

- บางกรณีผา่นหัวหนา้งานและหัวหน้าหอสมุด
ก่อนเผยแพร่ 

การถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู ้

- การมีเว็บบล็อก (web blog) และเว็บไซด์ 
(website) 

- การมีคู่มือการปฎิบัติงาน 
- การมีแฟ้มบันทึกความรู้ทีไ่ด้จากการปฎิบัติงาน 
- มีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ั้งในระดับ

หอสมุดโดยการประชุมระดมความคิด และระดบั
ส านักโดยการด าเนนิงานของคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

การน าความรูไ้ปใช ้ - บุคลากรบางคนมีการน าความรูม้าใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ขาดการติดตามการน าความรูไ้ปใช้
อย่างเป็นระบบ) 

  
 จากตารางที่ 3  พบว่า สภาพการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง มีการแสวงหา
ความรู้ด้วยการส่งบุคลากรไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการ เป็นต้น มีการสร้างความรู้
ด้วยวิธีการบอกเล่าประสบการณ์ จัดท ารายงาน บันทึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดท าคู่มือการ

มีความ
ต้องการ
ด าเนินการ
จัดการ
ความรู้ที่
เป็นระบบ 
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ปฎิบัติงาน มีการจัดเก็บความรู้โดยการเขียนความรู้ที่ได้รับผ่านเว็บบล๊อก (web blog) เว็บไซด์ (website) 
การจัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน และการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน มีการประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้เป็นบางเรื่องด้วยการน าเสนอผ่านหัวหน้างาน และหัวหน้าหอ เพ่ือพิจารณาก่อนเผยแพร่ มีการ
ถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) เว็บไซด์ (website) คู่มือการปฎิบัติงาน และแฟ้ม
บันทึกความรู้ที่ได้จากการปฎิบัติงาน ส่วนการน าความรู้ไปใช้นั้นยังขาดการติดตามอย่างเป็นระบบ  
  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม คณะวิจัยได้น าข้อมูล
ดังกล่าวมาร่างเป็นรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และน าร่างรูปแบบฯ ดังกล่าวมาหารือร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงาน และจัดกระบวนการด าเนินงานให้เป็นระบบ เพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยเชิงปฎิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 
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การแสวงหาและการสร้างความรู้ 

(Acquisition and Creation) 

การจัดเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 

(Storage) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู ้

(Sharing and Dissemination) 

การน าความรูไ้ปใช ้

(Application) 

- คณะกรรมการจัดการความรู ้

ก าหนดประเด็นความรู ้

จัดท าแผนจัดการความรู้ประจ าปี 

รา่งรปูแบบการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาสูก่ารเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู้ 

ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร 

- รวบรวมข้อมูลความรู้เขา้สู่

ระบบฐานข้อมูล (Database) 

ความรูข้ององค์กร 

- จัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู ้

- เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรภายในและภายนอก

ผ่านเครือข่าย internet 

- ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้

จากบุคลากรภายในและภายนอก 

- การประชุมระดมสมองประเดน็

ความรู้เกิดจากปัญหาจากการ

ปฎิบัติงาน  

- การเทียบเคียงผลปฏิบัติงาน

กับมหาวิทยาลัยอ่ืน  

- การทดลองการจดัท าโครงการ

บริการเชิงรุก  

- การถอดองค์ความรู้ของ

บุคลากรใกล้เกษียณ 

- การส่งบุคลากรดูงาน ฝึกอบรม 

สัมมนา และประชุมวชิาการ 

- รวบรวมข้อมูลความรู้เขา้สู่

ระบบความรู้ของหน่วยงาน 

- การจัดท าคูม่ือปฎิบัติงาน/

เทคนิคการปฎิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ/เทคนิคการ

แก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน 

- แฟ้มบันทึกผลการปฎิบัติงาน

ประจ าวัน 

- เผยแพร่ความรูท้าง web blog / website 

การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้สนใจทัง้

ภายในและภายนอกได้แลกเปลีย่นเรียนรู้  

- ส่งบุคลากรน าเสนอผลงานในระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

-ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้

จากบุคลากรภายใน 

ร
ะด
บั
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น
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ลกัษณะหนว่ยงาน (มวีฒันธรรมการเรยีนรู้ และการท างานเปน็ทมี) 

ลกัษณะองคก์ร (วสิยัทศันข์องผูน้ า) 

แผนภาพที่ 5 ร่างรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ตอนที่ 2 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1 

 คณะวิจัยร่วมประชุมหารือกับบุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วิทยา
เขต ได้แก่ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตสาขาวังท่าพระ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
โดยประกอบด้วย หัวหน้าหอสมุด หัวหน้าฝ่ายบริการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายบริการ และประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ เข้ารว่มประชุมเพ่ือวางแผน (Plan) การ
น ารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปใช้ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 
โดยมีแผนการด าเนินการแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน 
 ระดับหน่วยงาน ด าเนินการโดยหอสมุด 3 วิทยาเขต ซึ่งด าเนินการตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการประชุมระดมสมองประเด็นความรู้ที่เกิดจากปัญหาการ
ปฏิบัติงาน การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับหอสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน การทดลองจัดท าโครงการบริการ
เชิงรุก การถอดองค์ความรู้จากบุคลากรใกล้เกษียณ และการส่งบุคลากรไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และ
ประชุมวิชาการ 

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมความรู้เข้าสู่ระบบความรู้ของหน่ วยงาน 
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือบันทึกเทคนิคการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หรือเทคนิคการแก้ปัญหาใน
การปฎิบัติงาน หรือการจัดท าแฟ้มบันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน 

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการจัดท า web blog / web site การ
จัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้งการส่งบุคลากรเพ่ือน าเสนอผลงาน/แนวการปฎิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
 ระดับองค์กร ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งด าเนินการตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการก าหนดประเด็นความรู้และจัดท าแผนปฎิบัติการ
ประจ าปี ประชุมระดมความคิดสกัดความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในแผน 

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดท าฐานข้อมูล (database) ความรู้ขององค์กร 
รวมทั้งรวบรวมความรู้ในระดับหน่วยงานมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
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3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ต่างๆ และเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่าย internet เพ่ือให้บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอกได้น าไป
ประยุกต์ใช้ 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการสร้างระบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายในและ
ผู้สนใจภายนอกหน่วยงาน 

 
 คณะวิจัยร่วมกับบุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วิทยาเขต ได้น า
รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการก าหนดให้หอสมุด 3 วิทยา
เขต ด าเนินการ (Act) ตามแผนที่ได้วางไว้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 และในระหว่างการ
ด าเนินการให้บุคลากรร่วมวิจัยสังเกต (Observe) และจดบันทึกผลการด าเนินการ และน าผลการ
ด าเนินงานมาสะท้อนผล (Reflect) ในวันที่ 2, 3 และ 10 ตุลาคม 2560 ผลการด าเนินการในแต่ละ
หอสมุด พบว่า จากการน ารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรมีการ
เพ่ิมเติมการด าเนินการเพ่ือน าไปใช้ในวงรอบที่ 2 ดังนี้ 1) ควรมีรายละเอียดการด าเนินงานในระดับบุคคล
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดการความรู้  2) ควรมีการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: 
COP) หรือชุมชนนักปฏิบัติในวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ในระดับหน่วยงาน 
และระดับองค์กร 3) ควรมีการจัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ประจ าปี เพ่ือกระตุ้นให้
บุคคลากรสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้นั้นๆ และ 4) ระดับองค์กรควรมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการจัดเก็บความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน  
 

 

การประชุมวางแผนการน ารูปแบบการ
จัดการความรู้ฯ ไปใช้ เมื่อวันที่  16 
มิถุนายน 2560 
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การน าเสนอผลการด าเนินงานและ
สะท้อนผลของหอสมุดสาขาวังท่าพระ 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 
 

 

การน าเสนอผลการด าเนินงานและ
สะท้ อนผลของหอสมุดวิ ทยา เขต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบุรี เมื่อวันที่ 
3 ตุลาคม 2560 

 

การน าเสนอผลการด าเนินงานและ
สะท้ อนผลของหอสมุดวิ ทยา เขต
พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2560 
 

 
 จากผลการน ารูปแบบจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใปใช้ในรอบที่ 1 
คณะวิจัยไดน้ าผลการด าเนินการมาปรับปรุงรูปแบบฯ เพ่ือน าไปใช้ในรอบท่ี 2 ดังแสดงในแผนภาพที่ 6  
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การแสวงหาและการสรา้งความรู ้

(Acquisition and Creation) 

การจดัเกบ็ความรูอ้ยา่งเปน็ระบบ 

(Storage) 

การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการเผยแพรค่วามรู้ 

(Sharing and Dissemination) 

การน าความรูไ้ปใช ้

(Application) 

- คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ก าหนดประเด็นความรู้ กล่ันกรอง

ความรู้ และจัดท าแผนจัดการความรู้

ประจ าปี 

รปูแบบการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาสูก่ารเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศลิปากร (ปรบัปรงุหลงัการใชใ้นรอบที ่1) 

- รวบรวมข้อมูลความรู้ระดับองค์กร 

ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคลเข้าสู่ระบบ

ฐานข้อมูล (Database) ความรู้ของ

องค์กร 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดชุมชนนักปฏิบตัิ 

(COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

- จัดการประกวดแนวปฎิบัติทีด่ีประจ าปี 

- เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรภายในและภายนอกผ่าน

เครือข่าย internet 

- ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้จาก

บุคลากรภายในและภายนอก 

- ประชุมบุคลากรประจ าเดือน 

- รวบรวมประเด็นความรู้เกิดจาก

ปัญหาจากการปฎิบัติงาน  

- เทียบเคียงผลปฏิบัติงานกับ

หน่วยงานอื่น  

- การจัดท าโครงการบริการเชิงรุก  

- ถอดองค์ความรู้ของบุคลากรใกล้

เกษียณ 

- ส่งบุคลากรดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา 

และประชุมวิชาการ 

- กล่ันกรองและรวบรวมข้อมูลความรู้

เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล (Database) 

ความรู้ขององค์กรและหน่วยงาน 

- จัดท าคู่มือปฎิบตัิงาน/เทคนิคการ

ปฎิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ/เทคนิค

การแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน 

- จัดท าแฟ้มบันทึกผลการปฎิบัติงาน

ประจ าวัน 

- เผยแพร่ความรู้ทาง web blog / website การ

จัดการความรู้ของหน่วยงานให้บุคลากรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

- ส่งบุคลากรน าเสนอผลงาน/แนวปฎิบัติที่ดีเพื่อ

เผยแพร่ความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และ

ระดับประเทศ 

- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นชุมชนนักปฏิบัติ (COP) หรือ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

-ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้จาก

บุคลากรภายใน 

- บันทึกปัญหาจากการปฎิบัติงาน 

และเทคนิคการแก้ปัญหา 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานจาก

แผนพัฒนาตนเอง 

- สร้างนวัตกรรม/หาแนวปฎิบัติงานที่

มีประสิทธิภาพ 

- บันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน 

- จัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ใน web blog 

/ website ของหน่วยงาน 

- เข้าร่วมน าเสนอผลงานในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ

ภูมิภาค ระดับประเทศ 

- เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพื่อ

สนับสนุนการเป็นชุมชนนักปฏิบตัิ (COP) หรือชุมชนแห่ง

การเรียนรู้วิขาชีพ (PLC) 

-การน าความรู้จากภายในและภายนอก

หน่วยงานมาประยุกต์ใช ้แจ้งผลการน า

ความรู้ไปใช้แก่หน่วยงาน 

คณุลกัษณะบคุคลากร (จติบรกิาร ใฝเ่รยีนรู ้มุง่

สูค่วามเชีย่วชาญในหนา้ที่ และท างานเปน็ทมี) 

ร
ะด
บั
บ
คุ
ค
ล
 

ร
ะด
บั
ห
น
ว่ย
งา
น
 

ร
ะด
บั
อ
งค
ก์
ร 

ลักษณะหนว่ยงาน (มวีฒันธรรมการเรยีนรู ้และการท างานเปน็ทมี) 

ลักษณะองคก์ร (วสิยัทศันข์องผูน้ า) 

แผนภาพที่ 6 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร (ปรับปรุงหลังการใช้ในรอบที่ 1) 
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2.2 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 2 
 คณะวิจัยร่วมประชุมหารือกับบุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วิทยา
เขต ได้แก่ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตสาขาวังท่าพระ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
โดยประกอบด้วย หัวหน้าหอสมุด หัวหน้าฝ่ายบริการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายบริการ และประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ เข้ารว่มประชุมเพ่ือวางแผน (Plan) การ
น ารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปใช้ ในรอบที่ 2 โดยมีแผนการ
ด าเนินการแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 
 ระดับบุคคล โดยให้บุคลากรด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้  ด้วยการท าบันทึกปัญหาจากการปฎิบัติงานและเทคนิคการ
แก้ปัญหา การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจากการท าแผนพัฒนาตนเอง ( Individual Development 
Plan) และการสร้างนวัตกรรมหรือการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฎิบัติงาน (Best Practice)  

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการบันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน และการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน  

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการน าความรู้ เทคนิคที่ได้จากการ
ปฎิบัติงาน การไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการลงใน web blog / website การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน การน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมเผยแพร่ในการประชุมระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือสร้าง
ชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานมาพัฒนาการปฎิบัติงานของตนเอง 
 
 ระดับหน่วยงาน ด าเนินการโดยหอสมุด 3 วิทยาเขต ซึ่งด าเนินการตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการประชุมระดมสมองประเด็นความรู้ที่เกิดจากปัญหาการ
ปฏิบัติงาน การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับหอสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน การทดลองจัดท าโครงการบริการ
เชิงรุก การถอดองค์ความรู้จากบุคลากรใกล้เกษียณ และการส่งบุคลากรไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และ
ประชุมวิชาการ 

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการกลั่นกรองและรวบรวมความรู้เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล 
(Databased) ความรู้ขององค์กรและหน่วยงาน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือบันทึกเทคนิคการ
ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หรือเทคนิคการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน หรือการจัดท าแฟ้มบันทึกผลการ
ปฎิบัติงานประจ าวัน 
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3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการจัดท า web blog / web site การ
จัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้งการส่งบุคลากรเพ่ือน าเสนอผลงาน/แนวการปฎิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือสร้างชุมชนนักปฎิบัติ (Community 
of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 ระดับองค์กร ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งด าเนินการตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการก าหนดประเด็นความรู้และจัดท าแผนปฎิบัติการ
ประจ าปี ประชุมระดมความคิดสกัดความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในแผน 

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยรวบรวมความรู้ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ
ระดับบุคคลลงในคลังข้อมูล (databased) ความรู้ขององค์กร  

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ต่างๆ จนเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) จัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปีเพ่ือกระตุ้นการ  และ
เผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่าย internet เพ่ือให้บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอกได้น าไปประยุกต์ใช้ 

5) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการสร้างระบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายในและ
ผู้สนใจภายนอกหน่วยงาน 
 
 คณะวิจัยร่วมกับบุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วิทยาเขต ได้น า
รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการก าหนดให้หอสมุด 3 วิทยา
เขต ด าเนินการ (Act) ตามแผนที่ได้วางไว้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 และในระหว่าง
การด าเนินการให้บุคลากรร่วมวิจัยสังเกต (Observe) และจดบันทึกผลการด าเนินการ และน าผลการ
ด าเนินงานมาสะท้อนผล (Reflect) ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ผลการด าเนินการในแต่ละหอสมุด พบว่า 
จากการน ารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไปใช้ในรอบที่ 2  มีความ
เหมาะสมและมีข้อเสนอในระดับองค์กรโดยผู้บริหารควรมีนโยบายสนับสนุนการจัดการความรู้และมุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
วิชาชีพบรรณารักษ์อย่างต่อเนื่อง 
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การประกวดแนวปฎิบัติที่ดี                     
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
 

 

คลังข้อมูล (Databased) การจัดการ
ความรู้ของส านักหอสมุดกลาง  
 
 

 

การประชุมสะท้อนผลการด าเนินการ 
วันที่ 31 มกราคม 2561 
 

 
 จากผลการน ารูปแบบจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใปใช้ในรอบที่ 2 
คณะวิจัยได้น าผลสะท้อนการด าเนินงานมาปรับปรุงรูปแบบฯ ดังแสดงในแผนภาพที่ 7 
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การแสวงหาและการสรา้งความรู ้

(Acquisition and Creation) 

การจดัเกบ็ความรูอ้ยา่งเปน็ระบบ 

(Storage) 

การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการเผยแพรค่วามรู้ 

(Sharing and Dissemination) 

การน าความรูไ้ปใช ้

(Application) 

- คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ก าหนดประเด็นความรู้ กล่ันกรอง

ความรู้ และจัดท าแผนจัดการความรู้

ประจ าปี 

รปูแบบการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาสูก่ารเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศลิปากร  

- รวบรวมข้อมูลความรู้ระดับองค์กร 

ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคลเข้าสู่ระบบ

ฐานข้อมูล (Database) ความรู้ของ

องค์กร 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดชุมชนนักปฏิบตัิ 

(COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

- จัดการประกวดแนวปฎิบัติทีด่ีประจ าปี 

- เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรภายในและภายนอกผ่าน

เครือข่าย internet 

- ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้จาก

บุคลากรภายในและภายนอก 

- ประชุมบุคลากรประจ าเดือน 

- รวบรวมประเด็นความรู้ที่เกิดจาก

ปัญหาจากการปฎิบัติงาน  

- เทียบเคียงผลปฏิบัติงานกับ

หน่วยงานอื่น  

- การจัดท าโครงการบริการเชิงรุก  

- ถอดองค์ความรู้ของบุคลากรใกล้

เกษียณ 

- ส่งบุคลากรดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา 

และประชุมวิชาการ 

- กล่ันกรองและรวบรวมข้อมูลความรู้

เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล (Database) 

ความรู้ขององค์กรและหน่วยงาน 

- จัดท าคู่มือปฎิบตัิงาน/เทคนิคการ

ปฎิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ/เทคนิค

การแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน 

- จัดท าแฟ้มบันทึกผลการปฎิบัติงาน

ประจ าวัน 

- เผยแพร่ความรู้ทาง web blog / website การ

จัดการความรู้ของหน่วยงานให้บุคลากรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

- ส่งบุคลากรน าเสนอผลงาน/แนวปฎิบัติที่ดีเพื่อ

เผยแพร่ความรู้ในระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นชุมชนนักปฏิบัติ (COP) หรือ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

-ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้จาก

บุคลากรภายใน 

- บันทึกปัญหาจากการปฎิบัติงาน 

และเทคนิคการแก้ปัญหา 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานจาก

แผนพัฒนาตนเอง 

- สร้างนวัตกรรม/หาแนวปฎิบัติงานที่

มีประสิทธิภาพ 

- บันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน 

- จัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ใน web blog 

/ website ของหน่วยงาน 

- เข้าร่วมน าเสนอผลงานในระดับหน่วยงาน ระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

- เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพื่อ

สนับสนุนการเป็นชุมชนนักปฏิบตัิ (COP) หรือชุมชนแห่ง

การเรียนรู้วิขาชีพ (PLC) 

-การน าความรู้จากภายในและภายนอก

หน่วยงานมาประยุกต์ใช ้แจ้งผลการน า

ความรู้ไปใช้แก่หน่วยงาน 

คณุลกัษณะบคุคลากร (จติบรกิาร ใฝเ่รยีนรู ้มุง่

สูค่วามเชีย่วชาญในหนา้ที่ และท างานเปน็ทมี) 

ร
ะด
บั
บ
คุ
ค
ล
 

ร
ะด
บั
ห
น
ว่ย
งา
น
 

ร
ะด
บั
อ
งค
ก์
ร
 

ลักษณะหนว่ยงาน (มวีฒันธรรมการเรยีนรู ้การท างานเปน็ทมี และการสรา้งเครอืขา่ยวชิาชพี) 

ลกัษณะองคก์ร (วสิยัทศันข์องผูน้ า นโยบายมุง่เนน้

นวตักรรม และบรรยากาศเอือ้ตอ่การแลกเปลีย่น

เรยีนรู)้ 

แผนภาพที่ 7 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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 จากแผนภาพที่ 7 พบว่ารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 3) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ และ 4) การน าความรู้ไปใช้ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ดังนี้ 
 ระดับบุคคล บุคลากรต้องมีคุณลักษณะ “จิตบริการ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ และท างาน
เป็นทีม” มีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการท าบันทึกปัญหาจากการปฎิบัติงานและเทคนิคการ
แก้ปัญหา การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจากการท าแผนพัฒนาตนเอง ( Individual Development 
Plan) และการสร้างนวัตกรรมหรือการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฎิบัติงาน (Best Practice)  

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการบันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน และการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน  

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการน าความรู้ เทคนิคที่ได้จากการ
ปฎิบัติงาน การไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการลงใน web blog / website การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน การน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมเผยแพร่ในการประชุมระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือสร้าง
ชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานมาพัฒนาการปฎิบัติงานของตนเอง 
 
 ระดับหน่วยงาน หอสมุดต้องมีคุณลักษณะ “มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และการ
สร้างเครือข่ายวิชาชีพ” โดยหอสมุด 3 วิทยาเขตมีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการประชุมระดมสมองประเด็นความรู้ที่เกิดจากปัญหา
การปฏิบัติงาน การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับหอสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน การทดลองจัดท าโครงการ
บริการเชิงรุก การถอดองค์ความรู้จากบุคลากรใกล้เกษียณ และการส่งบุคลากรไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา 
และประชุมวิชาการ 

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการกลั่นกรองและรวบรวมความรู้ เข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูล (Database) ความรู้ขององค์กรและหน่วยงาน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือบันทึกเทคนิคการ
ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หรือเทคนิคการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน หรือการจัดท าแฟ้มบันทึกผลการ
ปฎิบัติงานประจ าวัน 

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการจัดท า web blog / web site การ
จัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้งการส่งบุคลากรเพ่ือน าเสนอผลงาน/แนวการปฎิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และ
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ระดับประเทศ ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือสร้างชุมชนนักปฎิบัติ (Community 
of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
 ระดับองค์กร มีคุณลักษณะ “ผู้น ามีวิสัยทัศน์และนโยบายมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริม
บรรยากาศที่เ อ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” และมีคณะกรรมการจัดการความรู้ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการก าหนดประเด็นความรู้และจัดท าแผนปฎิบัติการ
ประจ าปี ประชุมระดมความคิดสกัดความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในแผน 

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมความรู้ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคลลงในคลังข้อมูล (database) ความรู้ขององค์กร 

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ต่างๆ จนเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) จัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปีเพ่ือกระตุ้นบุคลากร
เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้  การถ่ายโอนความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่าย 
internet เพ่ือให้บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอกได้น าไปประยุกต์ใช้ 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการสร้างระบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายใน
และผู้สนใจภายนอกหน่วยงาน 
 
 จากผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยที่มีผลท าให้รูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบผลส าเร็จนั้น บุคลากรต้องมี
คุณลักษณะ “จิตบริการ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ และท างานเป็นทีม” ส่วนในระดับหน่วยงาน 
(หอสมุด) ต้องมีคุณลักษณะ “มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายวิชาชีพ” 
และในระดับองค์กร (ส านักหอสมุดกลาง) มีคุณลักษณะ “ผู้น ามีวิสัยทัศน์และนโยบายมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรม ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ เป็น
ตัวเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรสู่การปฎิบัติในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล” 
 
วิจารณ์ (Comment) 
 จากผลการศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันในการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการท างานแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับองค์กรเป็นการด าเนินการจัดการ
ความรู้โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งจะด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้โดยการระดมความ
คิดเห็นจากกรรมการ มีการสร้างความรู้โดยร่วมกันจัดท าคู่มือการท างานที่ได้ก าหนดประเด็นไว้ และจัดท า
เป็นคู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ส่วนระดับหน่วยงานเป็นการด าเนินการโดยหอสมุด 3 วิทยาเขต โดยมี
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การจัดส่งบุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน มีการบันทึกปัญหาของการปฏิบัติงาน บางงานมีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อประเด็นต่างๆ ใน web blog ซึ่งทั้ง 2 ระดับมี
การท างานที่ไม่มีความเชื่อมโยงกัน โดยการด าเนินการแต่ละหอมีการด าเนินงานตามสถานการณ์และตาม
ศักยภาพของตนเอง ไม่มีแผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ประจ าปี การท างานไม่เป็นไปตามขั้นตอน
การจัดการความรู้ 
 ส่วนรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การ
แสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่
ความรู้ และ 4) การน าความรู้ไปใช้ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคคล โดยสามารถอภิปรายหรือวิจารณ์ผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. การแสวงหาและสร้างความรู้ ระดับบุคลากร มีการท าบันทึกปัญหาจากการปฎิบัติงานและ
เทคนิคการแก้ปัญหา การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจากการท าแผนพัฒนาตนเอง ( Individual 
Development Plan) และการสร้างนวัตกรรมหรือการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฎิบัติงาน (Best 
Practice) ระดับหน่วยงาน มีการประชุมระดมสมองประเด็นความรู้ที่เกิดจากปัญหาการปฏิบัติงาน การ
เทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับหอสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน การทดลองจัดท าโครงการบริการเชิงรุก การถอด
องค์ความรู้จากบุคลากรใกล้เกษียณ และการส่งบุคลากรไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ  
ระดับองค์กร มีคณะกรรมการจัดการความรู้ก าหนดประเด็นความรู้และจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี 
ประชุมระดมความคิดสกัดความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในแผน  ทั้งนี้ เนื่องจาก ส านัก
หอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย ซ่ึงภารกิจหลัก
ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ประเด็นความรู้จึงเกิดจากการ
แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด การจัดท าโครงการบริการเชิงรุกเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ การส่งบุคลากรไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network: PULINET) เพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์และทักษะของบุคลากร น ามาซึ่งการพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน สอดคล้องกับเสาวภา 
หลิมวิจิตร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษา
พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่มีการสร้างความรู้จากการฝึกอบรม และแสวงหาความรู้จาก
การศึกษาดูงาน สอดคล้องกับ Aghoghovwia (2014)  ได้ศึกษาเรื่อง The Role of Libraries in 
Knowledge Management ผลการศึกษาพบว่า ในภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ใน
องค์กรมาก ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้ในการต่อสู้กับคู่แข่งขัน ในการเพ่ิมคุณค่าในผลิตภัณฑ์และสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้าของเขา บรรณารักษ์ควรจะเรียนรู้บทเรียนต่างๆ จากภาคธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิม
ประสบการณ์และทักษะในการจัดการความรู้ในระยะยาว และสอดคล้องกับ Husain and Nazim (2013) 
ได้ศึกษาเรื่อง  Concepts of Knowledge Management among Library & Information Science 
Professionals ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุดมีความรู้ที่ชัดแจ้งมากพอๆ กับความรู้ที่ฝังลึกที่ได้จาก
กระบวนการท างานและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และการจัดการความรู้ช่วยองค์กรในการปรับปรุง
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คุณภาพการให้บริการ และสอดคล้องกับ Kumar (2010) ได้ศึกษาเรื่อง Knowledge Management 
and New Generation of Libraries Information Services: A Concepts ผลการศึกษาพบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานที่ท้าทายบรรณารักษ์ยุคใหม่ในการแสวงหาการจัดการความรู้ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น 
อันได้แก่ การเป็นโลกาภิวัตน์ การกระจายของข้อมูล การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ และความรวดเร็วของ
การกระจายข้อมูล บรรณารักษ์ยุคใหม่การท างานขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงใน
การให้บริการแก่ลูกค้า 

2. การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ระดับบุคคล มีการบันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน และ
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ระดับหน่วยงาน  มีการกลั่นกรองและรวบรวมความรู้เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล 
(Database) ความรู้ขององค์กรและหน่วยงาน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือบันทึกเทคนิคการปฎิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ หรือเทคนิคการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน หรือการจัดท าแฟ้มบันทึกผลการปฎิบัติงาน
ประจ าวัน ระดับองค์กร มีการรวบรวมความรู้ในองค์กรลงในคลังข้อมูล (database) ความรู้ขององค์กร 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักหอสมุดกลางจะมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวัน
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพ่ือสะดวกต่อการใช้งานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เมื่อ
เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันก็สามารถใช้เทคนิคหรือความรู้ที่มีการจดบันทึกไว้มาใช้แก้ปัญหาได้อย่า ง
รวดเร็ว ซึ่งมีการจัดเก็บไว้ในแฟ้มปฏิบัติงาน เก็บไว้ในรูปคลังข้อมูล หรือใน web blog หรือ website 
ของหน่วยงาน สอดคล้องกับเสาวภา หลิมวิจิตร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ในห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการจัดเก็บความรู้ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยจัดเก็บใส่แฟ้ม และรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บบนเว็บไซด์ห้องสมุด และ
สอดคล้องกับ Husain and Nazim (2013) ได้ศึกษาเรื่อง Concepts of Knowledge Management 
among Library & Information Science Professionals ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจเรื่องการ
จัดการความรู้ในตัวบุคลากรห้องสมุดมีอย่างหลากหลายและส่วนใหญ่พวกเขาเห็นว่าการจัดการความรู้คือ
การบันทึกความรู้ และค่อนข้างใช้ในการแบ่งปันความรู้ที่ฝังลึกระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง และบุคลากร
ห้องสมุดมีทัศนคติเชิงบวกในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในห้องสมุด และเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดใน
การปรับปรุงการท างานและการให้บริการ 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ระดับบุคคล มีการน าความรู้ เทคนิคที่ได้จาก
การปฎิบัติงาน การไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการลงใน web blog / website การ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน การไปน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมเผยแพร่ในการประชุมระดับหน่วยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหน่วยงานเพ่ือสร้างชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระดับหน่วยงาน มีการจัดท า web blog / web 
site การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งการส่งบุคลากรเพ่ือน าเสนอผลงาน/แนวการปฎิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือสร้างชุมชนนักปฎิบัติ 
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(Community of Practice:  COP)  หรื อชุ มชนแห่ งการ เ รี ยนรู้ วิ ช าชี พ  ( Professional Learning 
Community: PLC) ระดับองค์กร มีการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ จนเกิดชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice:  COP)  หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) จัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปีเพ่ือกระตุ้นบุคลากรเห็นความส าคัญของการ
จัดการความรู้  การถ่ายโอนความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่าย internet เพ่ือให้บุคลากร
ภายในและผู้สนใจภายนอกได้น าไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เนื่องจาก บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพที่เป็นผู้มีความรอบ
รู้ศาสตร์ต่างๆ อย่างหลากหลาย และมีหัวใจที่รักในการให้บริการ รวมทั้งรักในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทั้ง
ถ่ายทอดในรูปแบบของการเขียนบรรยาย การเล่าเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานและการพัฒนา
ตนเอง จึงท าให้บุคลากรส่วนใหญ่เขียน web blog และ website เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่สนใจ อีกท้ังการบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (หอสมุด) มีการประชุม
ประจ าเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า และร่วมแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายจนท าให้เกิด
เป็นชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of Practice:  COP)  หรื อชุมชนแห่ งการ เรี ยนรู้ ในวิ ชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ได้อย่างเป็นธรรมชาติในการท างาน สอดคล้องกับสุนิษา 
ขันนุ้ย น้ าทิพย์ วิภาวิน และธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุมศึกษา
ของรัฐแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมาเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

4. การน าความรู้ไปใช้ ระดับบุคคล มีการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาการปฎิบัติงานของตนเอง ระดับหน่วยงาน มีการติดตามผลการน าความรู้ไป
ใช้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ระดับองค์กร มีการสร้างระบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของ
บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอกหน่วยงาน สอดคล้องกับเสาวภา หลิมวิจิตร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง 
การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุดมีการใช้ความรู้ในการ
พัฒนาบุคคลากร พัฒนางานห้องสมุด และพัฒนาองค์กร และสอดคล้องกับ Arif and Alsuraihi (2012) 
ได้ศึกษาเรื่อง Knowledge Management Practices in Academic Libraries: A Case Study of King 
Abdulaziz University Central Library ผลการศึกษาพบว่า บรรณารักษ์ในห้องสมุดมีทัศนคติที่ดีต่อการ
น าการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบรรณารักษ์ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีความ
พร้อมในการจะเริ่มต้นน าการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามในความท้าทายนั้นจะต้อง
ได้รับการแนะน าอย่างใกล้ชิด   
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สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

(Conclusion and Suggestion) 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ร่วมกันกับกลุ่มเป้าหมายใน
การวางแผน (Plan) 2) ร่วมกันด าเนินการตามแผน (Act) 3) ร่วมกันสังเกตการด าเนินการ (Observe) 
และ 4) ร่วมกันสะท้อนผลการด าเนินงาน (Reflect) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสังกัดส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย หัวหน้าหอสมุด จ านวน 3 คน  
หัวหน้าฝ่ายบริการ จ านวน 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด จ านวน 3 คน 
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ทรัพยากรห้อสมุด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ จ านวนฝ่ายละ 1 คน และประธานคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเคราะห์เนื้อหา บันทึกการสนทนากลุ่ม 
บันทึกการประชุมระดมความคิดเห็น และบันทึกการสังเกตภาคสนาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 3) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ และ 4) การน าความรู้ไปใช้ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ดังนี้  
 ระดับบุคคล บุคลากรต้องมีคุณลักษณะ “จิตบริการ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ และท างาน
เป็นทีม” มีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการท าบันทึกปัญหาจากการปฎิบัติงานและเทคนิคการ
แก้ปัญหา การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจากการท าแผนพัฒนาตนเอง ( Individual Development 
Plan) และการสร้างนวัตกรรมหรือการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฎิบัติงาน (Best Practice)  

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการบันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน และการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน  

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการน าความรู้ เทคนิคที่ได้จากการ
ปฎิบัติงาน การไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการลงใน web blog / website การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน การน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมเผยแพร่ในการประชุมระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
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ภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือสร้าง
ชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานมาพัฒนาการปฎิบัติงานของตนเอง 
 
 ระดับหน่วยงาน หอสมุดต้องมีคุณลักษณะ “มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และการ
สร้างเครือข่ายวิชาชีพ” โดยหอสมุด 3 วิทยาเขตมีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการประชุมระดมสมองประเด็นความรู้ที่เกิดจากปัญหา
การปฏิบัติงาน การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับหอสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน การทดลองจัดท าโครงการ
บริการเชิงรุก การถอดองค์ความรู้จากบุคลากรใกล้เกษียณ และการส่งบุคลากรไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา 
และประชุมวิชาการ 

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการกลั่นกรองและรวบรวมความรู้ เข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูล (Databased) ความรู้ขององค์กรและหน่วยงาน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือบันทึกเทคนิค
การปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หรือเทคนิคการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน หรือการจัดท าแฟ้มบันทึกผล
การปฎิบัติงานประจ าวัน 

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการจัดท า web blog / web site การ
จัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้งการส่งบุคลากรเพ่ือน าเสนอผลงาน/แนวการปฎิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือสร้างชุมชนนักปฎิบัติ (Community 
of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
 ระดับองค์กร มีคุณลักษณะ “ผู้น ามีวิสัยทัศน์และนโยบายมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริม
บรรยากาศที่เ อ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” และมีคณะกรรมการจัดการความรู้ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) การแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการก าหนดประเด็นความรู้และจัดท าแผนปฎิบัติการ
ประจ าปี ประชุมระดมความคิดสกัดความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในแผน 

2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยรวบรวมความรู้ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ
ระดับบุคคลลงในคลังข้อมูล (database) ความรู้ขององค์กร 

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ต่างๆ จนเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ 
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(Professional Learning Community: PLC) จัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปีเพ่ือกระตุ้นการ  และ
เผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่าย internet เพ่ือให้บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอกได้น าไปประยุกต์ใช้ 

4) การน าความรู้ไปใช้ ด้วยการสร้างระบบติดตามผลการน าความรู้ ไปใช้ของบุคลากรภายใน
และผู้สนใจภายนอกหน่วยงาน 
 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยที่มีผลท าให้รูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบผลส าเร็จนั้น บุคลากรต้องมี
คุณลักษณะ “จิตบริการ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ และท างานเป็นทีม” ส่วนในระดับหน่วยงาน 
(หอสมุด) ต้องมีคุณลักษณะ “มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายวิชาชีพ” 
และในระดับองค์กร (ส านักหอสมุดกลาง) มีคุณลักษณะ “ผู้น ามีวิสัยทัศน์และนโยบายมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรม ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคณะกรรมการการจัดการความรู้เป็น
ตัวเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรสู่การปฎิบัติในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล” 
 
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
 จากผลการวิจัย รูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ระดับบุคคล บุคลากรควรจะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ บันทึกเทคนิคการแก้ไข
ปัญหา จัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน เพ่ือถ่ายทอดแก่บุคลากรรุ่นต่อไป น าผลการปฏิบัติงานมาทบทวนสร้าง
เป็นนวัตกรรมหรือแนวปฎิบัติที่ดีในการปฎิบัติงาน และเผยแพร่นวัตกรรมให้แก่บุคคลภายในและภายนอก
เพ่ือใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นๆ 

2. ระดับหน่วยงาน หอสมุดควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน กลั่นกรอง
ข้อมูลความรู้ และจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือเอ้ือต่อบุคลากรภายในหน่วยงานใช้ประโยชน์จาก
ความรู้นั้นๆ สร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
กันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จนเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง และหน่วยงาน  

3. ระดับองค์กร ส านักหอสมุดกลางควรมีกลยุทธ์การจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสร้าง
ความรู้ จัดเก็บความรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรจนเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร สร้างค่านิยมร่วม (Core Value) ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคีในการร่วมมือกัน
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แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยกย่อง
ชมเชยรวมถึงการให้รางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้
บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ฯ เพ่ือน าไปเป็นแนวปฎิบัติ
เท่านั้น หากจะท าให้เกิดการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อ ดังต่อไปนี้  

1. ควรท าการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่ประสิทธิภาพการท างานของ
บรรณารักษ์อย่างยั่งยืน เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. ควรท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ของหอสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือน า
ปัจจัยที่ค้นพบมาสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร 

3. ควรท าการศึกษา เรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของหอสมุด
สถาบันอุดมศึกษา  
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คู่มือการใช้ 
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 จากผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 3) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ และ 4) การน าความรู้ไปใช้ โดยแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การแสวงหาและการสร้างความรู้  (Acquisition and Creation) มีกระบวนการ
ด าเนินการตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแสวงหาและการสร้างความรู้ 
(Acquisition and Creation) 

- บันทึกปญัหาจากการปฎิบัติงาน และ
เทคนิคการแก้ปัญหา 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานจาก
แผนพัฒนาตนเอง 
- สร้างนวตักรรม/หาแนวปฎบิัตงิานที่มี
ประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ก าหนดประเด็นความรู้ กลั่นกรองความรู้ 
และจัดท าแผนจดัการความรู้ประจ าปี 

- ประชุมบุคลากรประจ าเดือน 
- รวบรวมประเด็นความรู้เกิดจากปัญหา
จากการปฎิบัตงิาน  
- เทียบเคียงผลปฏิบัติงานกบัหน่วยงานอ่ืน  
- การจัดท าโครงการบริการเชิงรุก  
- ถอดองค์ความรู้ของบุคลากรใกล้เกษียณ 
- ส่งบุคลากรดูงาน ฝึกอบรม สมัมนา และ
ประชุมวชิาการ 

ระ
ดับ

อง
ค์ก

ร 
ระ

ดับ
หน

่วย
งา

น 
ระ

ดับ
บุค

คล
 

- แบบสอบถามการก าหนดประเด็น
ความรู้ประจ าปีของหอสมุด  
- แบบฟอร์มแผนจัดการความรูป้ระจ าปี 

การด าเนินงาน 

- แบบฟอร์มก าหนดขอบเขตประเด็น
ความรู ้

- แบบบนัทึกรายงานการปฎิบัตงิาน
ประจ าวนั 
- แผนพัฒนาตนเอง (Individual 
Development Plan: IDP) 
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 จากแผนภาพข้างต้นการด าเนินงานขั้นการแสวงหาและการสร้างความรู้ ด าเนินการดังนี้ 
1) คณะกรรมการจัดการความรู้จัดส่งแบบสอบถามการก าหนดประเด็นความรู้ประจ าปีไปยัง

หอสมุด 3 วิทยาเขต เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนจัดการความรู้ประจ าปี รวมทั้งเพ่ือจัดกิจกรรมขององค์กร
สนับสนุนการด าเนินงานของหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต 
 

(ตัวอย่างแบบสอบถามการก าหนดประเด็นความรู้ของหน่วยงาน) 
 

หน่วยงาน ........................................................................ ....... 
กิจกรรมจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ ........................................  
 

โครงการ/กิจกรรม ขอบเขต KM ระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร.์................... 

 เป็นความต้องการของคนส่วนมากใน
หน่วยงาน 
 เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 
 เป็นความรูฝ้ังลึก (Tacit 
Knowledge: TK) ของบุคลากรใกล้
เกษียณ 
 เป็นความรูฝ้ังลึก (Tacit 
Knowledge: TK) ของบุคลากร แต่
หน่วยงานยังไม่มีกระบวนการจัดการ
ความรู ้
 เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge: EK) ทีม่ีในหน่วยงานแตต่้อง
เข้ากระบวนการเพื่อปรับให้ทันสมยักับ
กาลเวลา 
 อื่นๆ ............................................... 
 

   

 

(ตัวอย่างแผนจัดการความรู้ประจ าปี) 
 

ขั้นตอน KM โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

การสร้างและ
แสวงหาความรู ้

    

การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ 

    

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการ
เผยแพรค่วามรู ้

    

การน าความรู้ไปใช้     
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2) หอสมุดรวบรวมและก าหนดประเด็นความรู้ เพ่ือด าเนินงานในแต่ละปีผ่านการประชุมระดม
สมองประเด็นความรู้ที่เกิดจากปัญหาการปฏิบัติงาน การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับหอสมุด
มหาวิทยาลัยอ่ืน การทดลองจัดท าโครงการบริการเชิงรุก การถอดองค์ความรู้จากบุคลากรใกล้เกษียณ 
และการส่งบุคลากรไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เป็นต้น 
 

(ตัวอย่าง แบบฟอร์มการก าหนดขอบเขตประเด็นความรู้) 
 

ขอบเขต KM ประเด็น
ความรู้ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ก าหนด
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
........ 
 เป็นความต้องการของ
คนส่วนมากในหน่วยงาน 
 เป็นความรู้ที่ต้องจัดการ
อย่างเร่งด่วน 
 เป็นความรูฝ้ังลึก (Tacit 
Knowledge: TK) ของ
บุคลากรใกล้เกษียณ 
 เป็นความรูฝ้ังลึก (Tacit 
Knowledge: TK) ของ
บุคลากร แตห่น่วยงานยังไมม่ี
กระบวนการจดัการความรู ้
 เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge: EK) 
ที่มีในหน่วยงานแต่ต้องเข้า
กระบวนการเพื่อปรับให้
ทันสมัยกับกาลเวลา 
 อื่นๆ ............................... 

      

 

3) บุคลากรในหอสมุดบันทึกการปฎิบัติงานประจ าวัน รวมทั้งปัญหาจากการปฎิบัติงานและ
เทคนิคการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจากการท าแผนพัฒนาตนเอง 
(Individual Development Plan) และในแต่ละปีต้องทบทวนการท างาน สรุปผลสร้างนวัตกรรมหรือ
การหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฎิบัติงาน (Best Practice) เป็นประจ าทุกป ี
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(ตัวอย่าง บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน) 
 

วัน เดือน ป ี งานที่ปฎิบัต ิ ปัญหาท่ีพบ วิธีการแก้ปัญหา ผู้ตรวจสอบ 
     
     
     

 

(ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) 
 

ชื่อ/สกุล ...........................................................................  

ต าแหน่ง ..........................................................................  

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
..........................................................................................................................  
 

ความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นของต าแหนง่ 

ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะทีจ่ าเป็นของต าแหน่งที่
ตนเองมีอยู ่

มีเพียงพอ 

(ระบุประเด็นที่เฉพาะเจาะจง) 
ควรพัฒนาเพ่ิมเติม 

(ระบุประเด็นที่เฉพาะเจาะจง) 
1. ความรู้ที่จ าเป็น 

 
 

  

2. ทักษะที่จ าเป็น 
 
 

  

3. ความสามารถและคุณลักษณะที่
จ าเป็น 
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2. การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ (Storage) มีกระบวนการด าเนินการตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากแผนภาพข้างต้นการด าเนินงานขั้นการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ด าเนินการดังนี้ 
1) คณะกรรมการจัดการความรู้จัดท าฐานข้อมูล (Databased) ความรู้ เพ่ือเก็บรวบรวมความรู้

ขององค์กร ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล  
2) หอสมุดกลั่นกรอง และรวบรวมความรู้ลงสู่ฐานข้อมูล สนับสนุนให้บุคลากรจัดท าคู่มือ

ปฎิบัติงาน และรวบรวมรายงานการปฎิบัติงานประจ าวันใส่แฟ้ม เพ่ือให้บุคลากรสามารถเปิดใช้งาน
ร่วมกันได ้

3) บุคลากรบันทึกการปฎิบัติงานประจ าวัน น าเสนอให้หัวหน้ารับทราบ 
 
 
 

การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 
(Storage) 

- รวบรวมขอ้มูลความรู้ระดับองคก์ร ระดับ
หน่วยงาน ระดับบุคคลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
(Databased) ความรู้ขององค์กร 

- กลั่นกรองและรวบรวมข้อมูลความรู้เข้าสู่
ระบบคลังข้อมูล (Databased) ความรู้ของ
องคก์รและหน่วยงาน 
- จัดท าคู่มือปฎิบัติงาน/เทคนิคการ
ปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ/เทคนิคการ
แก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน 
- จัดท าแฟ้มบันทึกผลการปฎิบัติงาน
ประจ าวัน 

- บันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน 
- จัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน 
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การด าเนินงาน 

- จัดท าฐานข้อมูล (Databased) ความรู้ของ
องคก์ร 
- รวบรวมความรู้ของหนว่ยงานลงฐานขอ้มูล 

- กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลความรู้เข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูล (Databased) ความรูข้ององคก์ร
และ/หรือหนว่ยงาน 
- คู่มือปฎิบัติงาน 
- จัดท าแฟ้มบันทึกการปฎิบัติงานประจ าวัน
ส่วนกลาง 

- แฟ้มบันทึกการปฎิบัตงิานประจ าวัน 
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(ตัวอย่าง ฐานข้อมูลความรู้) 
 

1. เข้าหน้าเว็บหอสมุด http://www.l.su.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คลิกท่ี Central Library   /Commissions/  Knowledge Management Commissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ใส่ ช่ือผู้มีสิทธ์ิในการเข้าแก้ไขข้อมลู และรหัส password (1234) 
 

http://www.l.su.ac.th/
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4. หน้าผลลพัธ์ที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ตัวอย่าง แฟ้มบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

 
 

3. การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และการเผยแพร่ความรู้  (Sharing and Dissemination)              
มีกระบวนการด าเนินการตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ 
(Sharing and Dissemination) 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) 
- จัดการประกวดแนวปฎิบัตทิี่ดปีระจ าปี 
- เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรภายในและภายนอก
ผ่านเครือข่าย internet 

- เผยแพร่ความรู้ทาง web blog / website 
การจัดการความรู้ของหน่วยงานให้บุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ส่งบุคลากรน าเสนอผลงาน/แนวปฎิบตัิที่ดีเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในระดับหน่วยงาน ระดบั
มหาวิทยาลยั ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปน็ชุมชนนักปฏบิัติ 
(COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ใน web 
blog / website ของหน่วยงาน 
- เข้าร่วมน าเสนอผลงานในระดบัหน่วยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ 
- เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นหน่วยงานเพื่อ
สนับสนนุการเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (COP) หรือ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิขาชีพ (PLC) 
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การด าเนินงาน 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- จัดการประกวดแนวปฎิบัตทิี่ดปีระจ าปี 

- จัดท า web blog / website การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานให้บุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏบิัติ 
(COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) 

- บันทึกความรู้ web blog / website ของ
หน่วยงาน 
- น าเสนอผลงาน/แนวปฎบิัติทีด่ีในการ
ปฎิบัติงาน 
- เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้น
หน่วยงาน 



75 

 

จากแผนภาพข้างต้นการด าเนินงานขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ ด าเนินการดังนี้ 
1) คณะกรรมการจัดการความรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก าหนดหัวข้อประเด็นความรู้

เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งจัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปี เพ่ือกระตุ้นให้
บุคลากรทบทวนความรู้และสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

2) หอสมุดจัดท า web blog หรือ website การจัดการความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากร
บันทึกความรู้ลงใน web blog หรือ website  รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฎิบัติ 
(Community of Practice:  COP)  หรื อชุ มชนแห่ งการ เ รี ยนรู้ วิ ช าชี พ  ( Professional Learning 
Community: PLC) 

3) บุคลากรบันทึกความรู้ลงใน web blog หรือ website การจัดการความรู้  และเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 
 (ภาพการจัดงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดี) 
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 (ตัวอย่าง web blog/ website การจัดการความรู้) 
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4. การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และการเผยแพร่ความรู้  (Sharing and Dissemination)             
มีกระบวนการด าเนินการตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากแผนภาพข้างต้นการด าเนินงานขั้นการน าความรู้ไปใช้ ด าเนินการดังนี้ 
1) คณะกรรมการจัดการความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ขององค์กร ให้แก่บุคลากรภายใน

และผู้สนใจภายนอกทราบ พร้อมติดตามการน าความรู้ไปใช้จากหอสมุด และหน่วยงานภายนอก 
2) หอสมุด สนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ไปใช้ พร้อมทั้งติดตามการน าความรู้ไปใช้ รวบรวม

จัดส่งให้คณะกรรมการจัดการความรู้ 
3) บุคลากร กรอกข้อมูลการน าความรู้ไปใช้ น าเสนอให้หัวหน้าหอสมุดทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

การน าความรู้ไปใช้ 
(Application) 

- ติดตามผลการน าความรู้ไปใชจ้าก
บุคลากรภายในและภายนอก 

- ติดตามผลการน าความรู้ไปใชจ้าก
บุคลากรภายใน 

- การน าความรู้จากภายในและ
ภายนอกหน่วยงานมาประยุกต์ใช้ 
แจ้งผลการน าความรูไ้ปใช้แก่
หน่วยงาน 
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- เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรภายใน และ
ภายนอกทราบ 
- สอบถามบุคลากรในการน าความรู้ไปใช้ 

- สอบถามการน าความรู้ไปใช้จากบุคลากร
ภายใน 

- ให้ข้อมูลรายละเอียดการน าความรู้ไปใช้ 
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(ตัวอย่าง แบบฟอร์มการติดตามการน าความรู้ไปใช้) 
 
 

แบบฟอร์มการติดตามการน าความรู้ไปใช้ 
ช่ือ-สกุล ............................................................. หน่วยงาน ..................................................................................... 

 
ความรู้เร่ือง เจ้าของผลงาน แหล่งที่มา การน าไปใช้ ผลที่ได้รับ หมายเหตุ/

ข้อสังเกต 
 
 

 

  web blog 
KM 
 website KM 
 Databased 
KM 
 แฟ้มการ
ปฎิบัติงาน
ประจ าวัน 
 คู่มือการ
ปฎิบัติงาน 
 อื่นๆ ........... 
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