ปั จจัยการจัดการความรูใ้ นการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
กรณีศึกษา บริษทั ขนส่ง จํ ากัด สังกัดกระทรวงคมนาคม
จุฑามาศ แย้มกลิน่ *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปั จจัยการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรม
กระบวนการ ของการจัดการความรู้ ของ บริษัท ขนส่ง จํากัด 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมกระบวนการในการจัดการความรู้ กับการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ และ 3. นําเสนอ
รูปแบบ แนวดําเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ ที่เหมาะสมกับ บริษัทฯ โดยเป็ นการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) มีเครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม มีกลุ่มเป้ าหมาย
จํานวนทั้งสิ้น 121 คน ใช้ โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการศึกษาพบว่า
1) ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมกระบวนการ ของการจัดการความรู้ ในผล
สํารวจระดับความเข้ าใจกิจกรรมโดยรวม อยู่ ในเกณฑ์ “ส่วนใหญ่ ยังไม่ เข้ าใจ” และมีสัดส่วน
จํานวนผู้ไม่เข้ าใจเลย สูงขึ้นตามลําดับ จากร้ อยละ 7.4 ไปสู่ร้อยละ 13.7 โดยค่าเฉลี่ยระดับความ
เข้ าใจของผู้บริหารมีสงู กว่าระดับปฏิบัติการ ในทุกขั้นตอนกิจกรรม โดยกิจกรรม KM Action
Plan มีจาํ นวนผู้ไม่เข้ าใจเลย สูงที่สดุ ร้ อยละ 16
ผลสํารวจความเห็นในการเลือกกรอบขอบเขตการจัดการความรู้ ของระดับบริหาร
เลือก “ความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการ” ร้ อยละ 90 ส่วนระดับผู้ปฏิบัติงาน เลือก “การพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนางาน” ร้ อยละ 71 “การบริการเหนือคาดหมาย” เพื่อดําเนินการกําหนด
เป้ าหมายในลําดับถัดไป โดยระดับบริหาร เลือก “การปรับกระบวนการ การทํางานใหม่ ที่ทาํ ให้
เกิดผลลัพธ์ท่ดี ีข้ ึน หรือสามารถลดค่าใช้ จ่ายลงได้ ” ร้ อยละ 93 ส่วนระดับผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
เลือกเป้ าหมาย “ผลักดันให้ องค์กรมีรายได้ เพิ่ม” และ“การบริการที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจ”
ร้ อยละ71
2) การศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมกระบวนการในการจัดการความรู้ กับการ
พัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ พบว่ า ส่วนใหญ่ ให้ ความเห็นการระบุลักษณะองค์ความรู้สาํ หรับ
กรอบเป้ าหมาย “การบริ การที่ก่อให้ เกิดความพึ งพอใจ” ว่ าเป็ นแบบองค์ความรู้ฝังอยู่ ในตัว
มากกว่า แบบองค์ความรู้ท่ชี ัดแจ้ ง แต่สาํ หรับกรอบเป้ าหมาย “ผลักดันให้ องค์กรมีรายได้ เพิ่ม”
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ระบุว่าเป็ นแบบองค์ความรู้ท่ชี ัดแจ้ ง มากกว่าแบบองค์ความรู้ฝังอยู่ในตัว สําหรับกิจกรรมการ
สร้ างความรู้และแสวงหา การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ในลําดับต่อไป
3) รูปแบบ แนวดําเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ ที่เหมาะสมกับ บริษัท ขนส่ง
จํากัด โดยมีข้นั ตอนกิจกรรม 4 ส่วนได้ แก่ 1) การทบทวนสื่อสารเนื้อหา เพื่อความเข้ าใจกิจกรรม
กระบวนการจัดการความรู้ 2) การบ่งชี้ความรู้ 3) การสร้ างความรู้และแสวงหา การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 4) การเข้ าถึงความรู้ การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยน การเรียนรู้และนําความรู้ไป
ใช้ หรือ KM Action Plan : 5 step

1.บทนํา
บริษัท ขนส่ง จํากัด เป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่ดาํ เนินกิจการเฉพาะทางในการบริการ
ขนส่ ง สาธารณะด้ ว ยรถโดยสารประจํา ทางระหว่ า งกรุ ง เทพมหานครฯ กั บ ต่ า งจั ง หวั ด เป็ น
รั ฐวิสาหกิจโครงสร้ า งพื้ นฐาน ที่ประชาชนคนไทย โดยเฉพาะผู้ ใช้ แรงงานที่มีภูมิลําเนาอยู่ ใ น
ต่ างจังหวัด รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ าน รู้จักและนิยมใช้ มาอย่ างยาวนาน ได้ มีการนําการบริหาร
จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาเป็ นเครื่องมือหนึ่งในกิจกรรมการบริหาร
ยกระดับองค์กร โดยได้ เริ่ มและดําเนินการบริ หารจัดการความรู้ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2556 มาอย่ าง
ต่อเนื่องโดยเน้ นการนํากิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ KM เพื่อส่งเสริม ให้ บุคลากรสามารถ
เรียนและรู้ ได้ อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการทํางาน สนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับองค์กรโดยให้ ความสําคัญในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งการออกแบบและอํานวยการให้ เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง นําไปสู่เป้ าหมายการ
เป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู้ ด้ ว ยแผนแม่ บ ทในการบริ ห ารจัด การความรู้ มี ก รอบระยะเวลาปี
2557-2561
งานวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ ทาํ การศึกษาปัจจัยการจัดการความรู้ในการพัฒนาบุคลากรและ
องค์กร ของ บริษัท ขนส่ง จํากัด รวมถึงการนําเสนอรูปแบบ แนวดําเนินกิจกรรม การจัดการ
ความรู้ ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพได้ อย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมกระบวนการ ของการจัดการความรู้
ของ บริษัท ขนส่ง จํากัด
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมกระบวนการในการจัดการความรู้ กับการ
พัฒนาบุคลากรของ บริษัท ขนส่ง จํากัด
3. นําเสนอรูปแบบ แนวดําเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ ที่เหมาะสมกับ บริษัท
ขนส่ง จํากัด

939

3. ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจัยเป็ นแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) เจาะจงศึกษาบุคลากรที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการจัดการความรู้ของบริษัท ขนส่ง จํากัด ทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ จํานวนทั้งสิ้น 121 คน ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้ วย.1) ด้ านปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ หรือระดับของความรู้
บุคลากร ประกอบด้ วย
1.1) การสื่อสารเนื้อหาความเข้ าใจของกระบวนการจัดการความรู้
1.2) ทัศนคติในการมีส่วนร่วม ความคิดเห็นสนับสนุนของบุคลากร
1.3) ทัศนคติความผูกพันองค์กร ในการนําเสนอความร่วมมือในกิจกรรม
2) ด้ านบุคลากร ประกอบด้ วย ตําแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์อายุงานในองค์กร
ระดับการศึกษา
3) ด้ านกระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้ วย
3.1) การบ่งชี้ความรู้ (KM Focus Area)
3.2) การกําหนดขอบเขตการจัดการความรู้ KM Focus Area
3.3) การกําหนดเป้ าหมายการจัดการความรู้ Desired State ในขอบเขตการ
จัดการความรู้
3.4) กิจกรรมการ การสร้ างความรู้และแสวงหา การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
3.5) กิจกรรมการเข้ าถึงความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน การเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ ด้วย KM Action Plan
4) ด้ า นประเด็น เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร ประกอบด้ ว ย การบริ ก ารเหนื อ ความ
คาดหมาย, การสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน, การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน, ความปลอดภัย
ของผู้ใช้ บริการ, การบริการที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจ, ผลักดันให้ องค์กรมีรายได้ เพิ่ม, การปรับ
กระบวนการการทํางานใหม่ท่ที าํ ให้ เกิดผลลัพธ์ท่ดี ีข้ นึ หรือสามารถลดค่าใช้ จ่ายลงได้ และ ความ
ผูกพันองค์กร
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4. กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั
การวิจัยเรื่องปั จจัยการจัดการความรู้ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร บริษัท ขนส่ง
จํากัด กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้.ตัวแปรอิสระ
ปัจจัย ด้ านบุคลากร ประกอบด้วย
 ตําแหน่ง
 เพศ
 อายุ
 ประสบการณ์อายุงานในองค์กร
 ระดับการศึกษา
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
 การบ่งชี้ความรู ้ (KM Identify)
 การกําหนดกรอบขอบเขตการจัดการความรู ้
KM Focus Area
 การกํ า หนดเป้ าหมายการจั ด การความรู ้
Desired State ในกรอบขอบเขตการจัดการความรู ้
 กิ จ กรรมการ การสร้ า งความรู ้ แ ละแสวงหา
การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
 กิ จ กรรมการเข้า ถึ ง ความรู ้ การแบ่ ง ปั น และ
แลกเปลี่ ยน การเรี ยนรู ้ และนําความรู ้ ไปใช้ดว้ ย
KM Action Plan
 ก า ร สื่ อ ส า ร เ นื้ อ ห า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ข อ ง
กระบวนการจัดการความรู ้ (Know-What &
Know-How)
 ทั ศ นคติ ใ นการมี ส่ วนร่ วม ความคิ ด เห็ น
สนับ สนุ น ของบุ ค ลากร(Know-How
&
Know-Why)
 ทัศนคติ ความผูกพันองค์กร ในการนําเสนอ
ความร่ วมมือในกิจกรรม (Know-Why & Care
Why)
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ตัวแปรตาม
การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
 การบริ การเหนือความคาดหมาย
 การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
 การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน
 ความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การ
 การบริ การที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
 ผลักดันให้องค์กรมีรายได้เพิม่
 การปรับกระบวนการ การทํางาน
ใหม่ ที่ทาํ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน หรื อ
สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
 ความผูกพันองค์กร

5.เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้ างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม, ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู้ เพื่อบ่งชี้ความรู้
(KM Focus Area), ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อหาความเข้ าใจเกี่ยวกับ “องค์ความรู้ (K)” และตอน
ที่ 4 แบบสอบถามเพื่อหาความเข้ าใจเกี่ยวกับ “KM – Action Plan”

6.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ขอความร่วมมือกับบุคลากรในฝ่ ายพัฒนาองค์กรของ บริษัท ขนส่ง จํากัด ในการ
แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากร เจาะจงศึกษากลุ่มตัวอย่ างที่มีความเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการ
จัดการความรู้ของบริ ษัท ขนส่ง จํากัด และเก็บแบบสอบถามคืนทั้งหมด 121 ชุ ดด้ วยตนเอง
นําข้ อมูลที่ได้ ไปทําการวิเคราะห์ผลด้ วยวิธที างสถิติ โดยใช้ โปรแกรม SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) ดังนี้.1. หาค่ า ความถี่ และร้ อยละ (Percentage) ของข้ อมู ล คํ า ตอบจากผู้ ตอบ
แบบสอบถาม
2. หาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. หาความความสัม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงของปั จ จั ย การจั ด การความรู้ ใ นการพั ฒ นา
บุคลากรและองค์กร บริษัท ขนส่ง จํากัด ดังนี้.1) ระดับความรู้ความเข้ าใจจากการสื่อสารเนื้อหา ความเข้ าใจ ของกระบวนการ
จัดการความรู้ ในระยะเริ่มต้ นของแผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้ อ่านค่าระดับความเข้ าใจ
0 ถึง 5
2) ทัศนคติในการมีส่วนร่วม ความคิดเห็นสนับสนุนของบุคลากรในกระบวนการ
จัดการความรู้ อ่านค่าระดับความเห็นด้ วย จาก 1 ถึง 5
3) ทัศนคติความผูกพันองค์กร ในการนําเสนอความร่ วมมือในกิจกรรมการ
จัดการความรู้ อ่านค่าการนําเสนอลักษณะความร่วมมือ ในการให้ ความเห็นที่ชัดเจนในการเลือก
กระทํา, การให้ ความเห็นเลือกกระทําโดยส่วนใหญ่, การให้ ความเห็นไม่ชัดเจนหรือการไม่เลือก
กระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง และการไม่สามารถให้ ความเห็น
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7. สรุปผลการวิจยั
การศึกษาปั จจัยการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมกระบวนการ ของการจัดการความรู้ ของ บริษัท
ขนส่ง จํากัด
การศึ ก ษาสํา รวจระดั บ ความเข้ า ใจกิจ กรรมการบริ ห ารจั ด การความรู้ บุ ค ลากรกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยรวม และแยกศึกษาสํารวจระหว่างบุคลากรระดับปฏิบัตกิ ารกับบุคลากรระดับผู้บริหาร
จัดการ อยู่ในเกณฑ์ ส่วนใหญ่ยังไม่เข้ าใจ
โดยกลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร (หัวหน้ าหน่วยขึ้นไป) มีจาํ นวนผู้ไม่เข้ าใจเลย เฉลี่ยรวม
ทุกกิจกรรม ขั้นตอน ร้ อยละ 4.3, กลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานมีจาํ นวนผู้ไม่เข้ าใจเลยเฉลี่ยรวมทุก
ขั้นตอนกิจกรรมร้ อยละ 13.76 โดยมีจาํ นวนผู้ไม่ เข้ าใจเลยสูงที่สุดในขั้นตอนกิจกรรม KM
Action Plan (การเข้ าถึงความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน การเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ ) ร้ อย
ละ 16
กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร (หัวหน้ าหน่วยขึ้นไป) เห็นด้ วยโดยส่วนใหญ่ เลือก “ความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ บริ การ” และ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพั ฒนางาน” เป็ นกรอบขอบเขตการ
จัดการความรู้ ร้ อยละ 90 และ 86.7 ตามลําดับ โดยเลือก “การบริการเหนือคาดหมาย” เป็ น
ลําดับสุดท้ าย
กลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานเห็นด้ วยโดยส่วนใหญ่ เลือก “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
งาน” และ “ความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการ” เป็ นกรอบขอบเขตการจัดการความรู้ ร้ อยละ 71
และ 70 ตามลําดับ โดย เลือก “การบริการเหนือคาดหมาย” (ร้ อยละ 59.3) เป็ นลําดับสุดท้ าย
เช่ นกัน ซึ่งผลสํารวจที่ได้ ไม่สอดคล้ องกับการเลือก “การบริการเหนือคาดหมาย” เป็ นกรอบ
ขอบเขตการจัดการความรู้ของบริษัทฯ ในการดําเนินการลําดับต่อไป
อย่ างไรก็ตามในการสํารวจศึกษาต่ อเนื่องในการกําหนดเป้ าหมาย ของกรอบขอบเขต
“การบริการเหนือคาดหมาย” พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร (หัวหน้ าหน่วยขึ้นไป) เห็นด้ วย
โดยส่วนใหญ่ ในการเลือกเป้ าหมาย “การปรับกระบวนการ การทํางานใหม่ ที่ทาํ ให้ เกิดผลลัพธ์ท่ี
ดีข้ นึ หรือสามารถลดค่าใช้ จ่ายลงได้ ” ร้ อยละ 93 โดย เลือกเป้ าหมาย “การบริการที่ก่อให้ เกิด
ความพึงพอใจ” (ร้ อยละ 76.7) เป็ นลําดับสุดท้ าย โดยเห็นสวนทางกับกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงาน
ที่เห็นด้ วยโดยส่วนใหญ่ เลือกเป้ าหมาย “ผลักดันให้ องค์กรมีรายได้ เพิ่ม” และ“การบริการที่
ก่อให้ เกิดความพึงพอใจ” ร้ อยละ71 โดย เลือกเป้ าหมาย “การปรับกระบวนการ การทํางานใหม่
ที่ทาํ ให้ เกิดผลลัพธ์ท่ดี ีข้ นึ หรือสามารถลดค่าใช้ จ่ายลงได้ ” (ร้ อยละ 67.5) เป็ นลําดับสุดท้ าย
การศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมกระบวนการในการจัดการความรู้ กับการพัฒนาบุคลากรของ
บริษัท ขนส่ง จํากัด สรุปผลดังนี้.ระดับความเข้ าใจกระบวนการจัดการความรู้ เรียงตามลําดับขั้นตอนกิจกรรม มีแนวโน้ ม
ตํ่าลงตามลําดับ จากระดับเข้ าใจบ้ างและไม่เข้ าใจบ้ าง ไปสู่ระดับส่วนใหญ่ยังไม่เข้ าใจ
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แนวโน้ มร้ อยละของบุคลากรที่มีความไม่ เข้ าใจการจัดการความรู้เลย พิจารณาต่ อเนื่อง
ตามลําดับขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้ มีแนวโน้ มสูงขึ้น (จากร้ อยละ 7.4 ไปสู่ร้อยละ
13.7)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งระดั บ ผู้ บริ ห าร (หั ว หน้ าหน่ ว ยขึ้ นไป) มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความเข้ าใจ
กระบวนการจัดการความรู้สงู กว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานทุกกิจกรรมขั้นตอน
การบ่งชี้ลักษณะองค์ความรู้โดยรวม ตามกระบวนการจัดการความรู้ต้ังแต่ กําหนดกรอบ
ขอบเขตและเป้ าหมาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนจํานวนคนที่เชื่อว่ามีลักษณะองค์ความรู้แบบ
องค์ความรู้ท่ีฝังอยู่ ในคน สําหรับ กรอบเป้ าหมายใน “การบริการที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจ”
มากกว่า สัดส่วนจํานวนคนที่เชื่อว่ามี แบบองค์ความรู้ท่ชี ัดแจ้ ง
ในกรอบเป้ าหมาย “ผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รมี ร ายได้ เ พิ่ ม ” มี สัด ส่ ว นจํา นวนคนของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เชื่อว่ามี องค์ความรู้ท่ชี ัดแจ้ ง มากกว่า สัดส่วนจํานวนคนที่เชื่อว่ามีลักษณะองค์ความรู้
แบบองค์ความรู้ท่ฝี งั อยู่ในคน
กลุ่มตัวอย่ างระดับผู้บริ หาร (หั วหน้ าหน่ วยขึ้นไป) สนับสนุ นความเชื่อว่ ามี แบบองค์
ความรู้ท่ชี ัดแจ้ ง มากกว่า สัดส่วนจํานวนคนที่เชื่อว่ามีลักษณะองค์ความรู้แบบแบบองค์ความรู้ท่ฝี งั
อยู่ในคน สําหรับเป้ าหมาย “ผลักดันให้ องค์กรมีรายได้ เพิ่ม” แต่มีสดั ส่วนจํานวนคนที่เชื่อว่ามี
ลักษณะองค์ความรู้แบบองค์ความรู้ท่ฝี งั อยู่ในคน มากกว่า สัดส่วนจํานวนคนที่เชื่อว่ามี แบบองค์
ความรู้ท่ชี ัดแจ้ ง สําหรับเป้ าหมาย “การปรับกระบวนการ การทํางานใหม่ ที่ทาํ ให้ เกิดผลลัพธ์ท่ดี ี
ขึ้น หรือสามารถลดค่าใช้ จ่ายลงได้ ”
การศึ ก ษาทั ศ นคติ ค วามผู ก พั น องค์ ก ร พบว่ า ระดั บ ปฏิบั ติ ก ารและระดั บ ผู้ บ ริ ห าร
(หัวหน้ าหน่วยขึ้นไป) มีความเห็นพ้ องกันว่า ผู้ท่มี ีองค์ความรู้ฝงั อยู่ในคน ในระดับปฏิบัติการ จะ
ให้ ความร่วมมือน้ อยกว่า ผู้ท่มี ีองค์ความรู้ฝงั อยู่ในคน ในระดับบริหาร
ในการบ่ งชี้ลักษณะองค์ความรู้ ในเป้ าหมาย “การบริการที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจ”
สําหรับการจัดการความรู้เฉพาะแต่ละสังกัด กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการมีความเห็นว่าเป็ นแบบ
องค์ความรู้ท่ชี ัดแจ้ งแย้ งกับระดับผู้บริหาร (หัวหน้ าหน่วยขึ้นไป) ที่มีความเห็นว่ามีลักษณะองค์
ความรู้แบบองค์ความรู้ท่ฝี งั อยู่ในคน
กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการมีความเห็นพ้ องตรงกันกับระดับผู้บริหาร (หัวหน้ าหน่วยขึ้น
ไป) ในการบ่งชี้ลักษณะองค์ความรู้ท่ชี ัดแจ้ ง ในเป้ าหมาย “การปรับกระบวนการ การทํางานใหม่
ฯ” สําหรับการจัดการความรู้เฉพาะแต่ ละสังกัด และ มีลักษณะองค์ความรู้แบบที่ฝังอยู่ในคน
สําหรับการจัดการความรู้ระดับบริษัท
กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการมีความเห็นพ้ องตรงกันกับระดับผู้บริหาร (หัวหน้ าหน่วยขึ้น
ไป)ในการให้ เลือกใช้ กจิ กรรม “แหล่งผู้ร้ ใู นองค์กร รือ กิจกรรม “การเล่าเรื่อง” มีความเหมาะสม
สําหรับ องค์ความรู้ท่ฝี งั อยู่ในคน ในระดับผู้บริหาร และเห็นพ้ องกันในการเลือกใช้ กจิ กรรม “การ
เล่าเรื่อง ว่ามีความเหมาะสมสําหรับ องค์ความรู้ท่ฝี งั อยู่ในคน ระดับปฏิบัติการ และมีความเห็น
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พ้ องกันในการเลือกใช้ กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติ” ว่ามีความเหมาะสมสําหรับ องค์ความรู้ท่ชี ัด
แจ้ ง ระดับปฏิบัติการ รวมถึงมีความเห็นพ้ องกันในการเลือกใช้ กจิ กรรม “แหล่งผู้ร้ ูในองค์กร ว่า
มีความเหมาะสมสําหรับ องค์ความรู้ท่ชี ัดแจ้ ง ระดับผู้บริหาร
ระดับ ผู้ บ ริ ห าร (หั วหน้ า หน่ วยขึ้น ไป) มี ความเห็น ว่ า “ชุ มชนนักปฏิบัติ” และ “การ
ทบทวนหลังการปฏิบัติ” มีค วามเหมาะสมสําหรั บองค์ความรู้ท่ีฝังอยู่ ในคน ระดับปฏิบัติการ
ในขณะที่ ระดับปฏิบัติการมีความเห็นว่า กิจกรรม “แหล่งผู้ร้ ใู นองค์กร มีความเหมาะสมสําหรับ
องค์ความรู้ท่ฝี งั อยู่ในคน ระดับปฏิบัติการ
ทั้ง ระดั บ ปฏิบั ติ ก ารและระดั บ ผู้ บ ริ ห าร (หั ว หน้ า หน่ ว ยขึ้ น ไป) มีค วามเห็น ไปในทาง
เดียวกันว่าขั้นตอน การเตรียมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะมีอุปสรรคมากที่สดุ ต้ องใช้ เวลาและ
ความประณีตในการดําเนินการสูง เพื่อให้ สาํ เร็จลุล่วงได้ ต่อแผนดําเนินการจัดการความรู้ KMAction Plan โดยขั้นตอน การยกย่องชมเชย ให้ รางวัล จะเป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็จน้ อยที่สดุ
หรือ สามารถส่งเสริมดําเนินการสําเร็จลุล่วงได้ โดยง่าย
รูปแบบ แนวดําเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ ที่เหมาะสมกับ บริษัท ขนส่ง จํากัด
(ข้ อเสนอแนะ)
ผลการศึกษาสํารวจ เปรียบเทียบเป็ น จุดแข็งจุดด้ อย ในกระบวนการจัดการความรู้ ของ
บริษัท ขนส่ง จํากัด สามารถนําเสนอรูปแบบแนวดําเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ และปัจจัย
การพัฒนาบุคลากร ที่เหมาะสมกับ บริษัทฯ ได้ 4 ส่วนดังนี้.1) ขั้นตอนการทบทวนสื่อสารเนื้อหา เพื่อความเข้ าใจกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้
และยกระดับความเข้ าใจความหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหารายละเอียด การปฏิบัติ ในกิจกรรมที่
สําคัญ
2) ขั้นตอนกิจกรรมการบ่งชี้ความรู้ ควรเลือกปัจจัยสนับสนุนหรือที่ส่งเสริมต่อการจัดการ
ความรู้ ไปใช้ ดาํ เนินการ
3) ขั้นตอนกิจกรรมการสร้ างความรู้และแสวงหา การประมวลและกลั่นกรองความรู้
4) ขั้นตอนกิจกรรมการเข้ าถึงความรู้ การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยน การเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ ด้ วย KM Action Plan : 5 Step Model
ทั้ง ระดั บ ปฏิบั ติ ก ารและระดับ ผู้ บ ริ หารมี ค วามเห็น ไปในทางเดี ย วกัน ว่ า ขั้น ตอน การ
เตรียมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะมีอปุ สรรคมากที่สดุ การยกย่องชมเชย ให้ รางวัล เป็ นขั้นตอน
ที่สามารถส่งเสริมดําเนินการสําเร็จลุล่วงได้ โดยง่าย จึงควรจัดการยกย่องชมเชย ให้ รางวัล ไว้ ใน
ทุกขั้นตอน จาก 6 step เป็ น 5 step
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8. อภิปรายผลการวิจยั
ลักษณะกลุ่มบุคคลของ บริษัท ขนส่งจํากัด มีกลุ่มช่วงอายุ และประสบการณ์ ที่มีช่วง
ห่างของรุ่นผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร รวมถึง มีความเชี่ยวชาญในด้ านการเคลื่อนไหวบริการ มากกว่า
กิจกรรมเชิงวิชาการ ระดับความเข้ าใจในการจัดการความรู้ของระดับผู้บริหารที่มีสูงกว่ าระดับ
ปฏิบั ติ ก าร แต่ มี ค วามไม่ ส อดคล้ อ งกับ ความเห็น กั น โดยส่ ว นรวม ในการเลื อ กประเด็น มา
ดําเนินการในกิจกรรมระยะเริ่มต้ น ของแผนแม่บท KM ซึ่งประกอบไปด้ วยขั้นตอนกิจกรรมเชิง
วิชาการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกขอบเขตกรอบการจัดการความรู้ ขัดแย้ งกับความเห็นส่วน
ใหญ่ท่เี ห็นด้ วยกับ “การพัฒนาบุคลากร” ให้ เป็ นลําดับแรก ส่งผลต่อเนื่องระดับความไม่ เข้ าใจ
ในการจัดการความรู้มีแนวโน้ มสูงขึ้นในลําดับกิจกรรมต่อเนื่องถัดไป
ระดับความเข้ าใจ การมีส่วนร่วม ความคิดเห็นสนับสนุน การนําเสนอความร่วมมือของ
บุคลากร ตั้งแต่กิจกรรมส่วนแรกของกระบวนการจัดการความรู้ มีผลต่อระดับความเข้ าใจ และ
ความร่ วมมือ ในขั้นตอนลําดับถัดไป มีผลต่อความสําเร็จต่อแผนแม่บทโดยรวม ของการบริหาร
จัดการความรู้ ตามลําดับดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ท่มี ีความผูกโยงต่ อเนื่องกันระหว่ าง
ขั้นตอน
ขั้นตอนกิจกรรมการเตรียมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมการจัดการความรู้ เป็ น
ขั้นตอนที่ได้ รับความเห็นโดยรวม ว่ามีอุปสรรคในการดําเนินการ ดังนั้นจึงควรให้ ความสําคัญใน
การกําหนดองค์ความรู้ให้ เป็ นที่ยอมรับเห็นชอบ หรือเป็ นที่สนใจโดยรวม เพื่อลดอุปสรรค และ
สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามวัตถุประสงค์สู่โอกาสการเป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ได้ จริง
ในทางปฏิบัติ
งานวิจัยครั้งต่ อไปในการจัดการความรู้หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กร
แห่ งการเรียนรู้ ควรศึกษาเพื่อการคัดกรองย่ อส่วนกิจกรรมการจัดการความรู้ให้ ส้ันกระชับและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมหรือลักษณะองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย
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