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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาปัจจัยการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรม

กระบวนการ ของการจัดการความรู้  ของ บริษัท ขนส่ง จาํกัด 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ

กจิกรรมกระบวนการในการจัดการความรู้ กบัการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ และ 3. นาํเสนอ

รูปแบบ แนวดาํเนินกิจกรรม การจัดการความรู้  ที่เหมาะสมกับ บริษัทฯ โดยเป็นการวิจัยเชิง

สาํรวจ (Survey Research) มีเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีกลุ่มเป้าหมาย

จาํนวนทั้งสิ้น 121 คน ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการศึกษาพบว่า 

1) ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมกระบวนการ ของการจัดการความรู้  ในผล
สาํรวจระดับความเข้าใจกิจกรรมโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ “ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ” และมีสัดส่วน

จาํนวนผู้ไม่เข้าใจเลย สงูขึ้นตามลาํดับ จากร้อยละ 7.4 ไปสู่ร้อยละ 13.7 โดยค่าเฉล่ียระดับความ

เข้าใจของผู้บริหารมีสงูกว่าระดับปฏบิัติการ ในทุกขั้นตอนกจิกรรม โดยกจิกรรม KM Action 

Plan มีจาํนวนผู้ไม่เข้าใจเลย สงูที่สดุร้อยละ 16  

 ผลสาํรวจความเห็นในการเลือกกรอบขอบเขตการจัดการความรู้  ของระดับบริหาร 

เลือก “ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ” ร้อยละ 90 ส่วนระดับผู้ปฏิบัติงาน เลือก “การพัฒนา

บุคลากรเพ่ือพัฒนางาน” ร้อยละ 71 “การบริการเหนือคาดหมาย” เพ่ือดาํเนินการกาํหนด

เป้าหมายในลาํดับถัดไป โดยระดับบริหาร เลือก “การปรับกระบวนการ การทาํงานใหม่ ที่ทาํให้

เกดิผลลัพธท์ี่ดีขึ้น หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้” ร้อยละ 93 ส่วนระดับผู้ปฏบิัติงานส่วนใหญ่ 

เลือกเป้าหมาย “ผลักดันให้องค์กรมีรายได้เพ่ิม” และ“การบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ” 

ร้อยละ71  

2) การศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมกระบวนการในการจัดการความรู้  กับการ

พัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเห็นการระบุลักษณะองค์ความรู้ สาํหรับ 

กรอบเป้าหมาย “การบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ” ว่าเป็นแบบองค์ความรู้ ฝังอยู่ในตัว 

มากกว่า แบบองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง แต่สาํหรับกรอบเป้าหมาย “ผลักดันให้องค์กรมีรายได้เพ่ิม” 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**

 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

938



 

ระบุว่าเป็นแบบองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง มากกว่าแบบองค์ความรู้ฝังอยู่ในตัว สาํหรับกจิกรรมการ

สร้างความรู้และแสวงหา การประมวลและกล่ันกรองความรู้ ในลาํดับต่อไป  

3) รูปแบบ แนวดาํเนินกิจกรรม การจัดการความรู้  ที่เหมาะสมกับ บริษัท ขนส่ง 

จาํกดั โดยมีขั้นตอนกจิกรรม 4 ส่วนได้แก่ 1) การทบทวนสื่อสารเน้ือหา เพ่ือความเข้าใจกจิกรรม

กระบวนการจัดการความรู้ 2) การบ่งช้ีความรู้ 3) การสร้างความรู้และแสวงหา การประมวลและ

กล่ันกรองความรู้  4) การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปัน และแลกเปล่ียน การเรียนรู้และนาํความรู้ ไป

ใช้ หรือ KM Action Plan : 5 step  

 

1.บทนาํ 
บริษัท ขนส่ง จาํกัด เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่ดาํเนินกิจการเฉพาะทางในการบริการ

ขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพมหานครฯ กับต่างจังหวัด เป็น

รัฐวิสาหกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ประชาชนคนไทย โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน

ต่างจังหวัด รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน รู้ จักและนิยมใช้มาอย่างยาวนาน ได้มีการนาํการบริหาร

จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในกจิกรรมการบริหาร

ยกระดับองค์กร โดยได้เร่ิมและดําเนินการบริหารจัดการความรู้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 มาอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเน้นการนาํกจิกรรมการบริหารจัดการความรู้ KM เพ่ือส่งเสริม ให้บุคลากรสามารถ

เรียนและรู้ ได้อย่างรวดเรว็ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและยกระดับคุณภาพการทาํงาน  สนับสนุนการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับองค์กรโดยให้ความสาํคัญในการจัดกจิกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้  ทั้งการออกแบบและอาํนวยการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง นาํไปสู่เป้าหมายการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้วยแผนแม่บทในการบริหารจัดการความรู้  มีกรอบระยะเวลาปี 

2557-2561 

 งานวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ทาํการศึกษาปัจจัยการจัดการความรู้ ในการพัฒนาบุคลากรและ

องค์กร ของ บริษัท ขนส่ง จาํกัด รวมถึงการนาํเสนอรูปแบบ แนวดาํเนินกิจกรรม การจัดการ

ความรู้ ที่เหมาะสมมีประสทิธภิาพได้อย่างต่อเน่ือง 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการพัฒนาบุคลากร ในกจิกรรมกระบวนการ ของการจัดการความรู้ 

ของ บริษัท ขนส่ง จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธข์องกจิกรรมกระบวนการในการจัดการความรู้ กบัการ

พัฒนาบุคลากรของ บริษัท ขนส่ง จาํกดั 

 3. นาํเสนอรปูแบบ แนวดาํเนินกจิกรรม การจดัการความรู้ ที่เหมาะสมกบั บริษัท 

ขนส่ง จาํกดั 

 

939



 

3. ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยเป็นแบบเชิงสาํรวจ (Survey Research) เจาะจงศึกษาบุคลากรที่มีความ

เกี่ยวข้องกบักจิกรรมการจัดการความรู้ของบริษัท ขนส่ง จาํกดั ทั้งในระดับบริหารและระดับ

ปฏบิัติการ จาํนวนทั้งสิ้น 121 คน ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย.- 

 1) ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อความสาํเรจ็ในการจดัการความรู้ หรือระดับของความรู้

บุคลากร ประกอบด้วย 

            1.1) การสื่อสารเน้ือหาความเข้าใจของกระบวนการจัดการความรู้  

            1.2) ทศันคติในการมีส่วนร่วม ความคิดเหน็สนับสนุนของบุคลากร  

            1.3) ทศันคติความผูกพันองค์กร ในการนาํเสนอความร่วมมือในกจิกรรม  

 2)  ด้านบุคลากร ประกอบด้วย  ตาํแหน่ง  เพศ อายุ ประสบการณอ์ายุงานในองค์กร 

ระดับการศึกษา      

 3)  ด้านกระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 

               3.1) การบ่งช้ีความรู้ (KM Focus Area)  

   3.2) การกาํหนดขอบเขตการจัดการความรู้ KM Focus Area 

   3.3) การกาํหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ Desired State ในขอบเขตการ

จัดการความรู้ 

    3.4) กจิกรรมการ การสร้างความรู้และแสวงหา การประมวลและกล่ันกรอง

ความรู้ 

   3.5) กจิกรรมการเข้าถงึความรู้ การแบ่งปันและแลกเปล่ียน การเรียนรู้และนาํ

ความรู้ ไปใช้ด้วย KM Action Plan 

 4)  ด้านประเด็นเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การบริการเหนือความ

คาดหมาย, การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน, การพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนางาน, ความปลอดภัย

ของผู้ใช้บริการ, การบริการที่ก่อให้เกดิความพึงพอใจ, ผลักดันให้องค์กรมีรายได้เพ่ิม, การปรับ

กระบวนการการทาํงานใหม่ที่ทาํให้เกดิผลลัพธท์ี่ดีขึ้น หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ และ ความ

ผูกพันองค์กร 
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4. กรอบแนวความคิดทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยการจัดการความรู้ ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร บริษัท ขนส่ง 

จาํกดั กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี.- 

  ตวัแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย ด้านบุคลากร ประกอบดว้ย 
 ตาํแหน่ง 
 เพศ 
 อาย ุ
 ประสบการณ์อายงุานในองคก์ร 
 ระดบัการศึกษา 
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบดว้ย 
    การบ่งช้ีความรู้ (KM Identify) 
    การกาํหนดกรอบขอบเขตการจดัการความรู้ 
KM Focus Area 
   การกําหนดเป้าหมายการจัดการความ รู้ 
Desired State ในกรอบขอบเขตการจดัการความรู้ 
   กิจกรรมการ การสร้างความรู้และแสวงหา 
การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
   กิจกรรมการเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปันและ
แลกเปล่ียน การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้ดว้ย 
KM Action Plan 
 ก า ร ส่ื อ ส า ร เ น้ื อ ห า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ข อ ง

กระบวนการจดัการความรู้ (Know-What & 
Know-How)  

 ทัศนคติในการมีส่วนร่วม  ความคิดเห็น
สนับสนุนของบุคลากร(Know-How & 
Know-Why) 

 ทศันคติความผูกพนัองค์กร ในการนําเสนอ
ความร่วมมือในกิจกรรม (Know-Why & Care 
Why) 

การพฒันาบุคลากร ประกอบดว้ย 
 การบริการเหนือความคาดหมาย 
 การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 
 การพฒันาบุคลากรเพ่ือพฒันางาน 
 ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
 การบริการท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 
 ผลกัดนัใหอ้งคก์รมีรายไดเ้พิ่ม 
 การปรับกระบวนการ การทาํงาน
ใหม่ ท่ีทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน หรือ
สามารถลดค่าใชจ่้ายลงได ้

 ความผกูพนัองคก์ร 
 
 

ตัวแปรตาม 
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5.เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา  
 

 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 

ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม, ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือการกาํหนดขอบเขตการจัดการความรู้ เพ่ือบ่งช้ีความรู้ 

(KM Focus Area), ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือหาความเข้าใจเกี่ยวกบั “องค์ความรู้ (K)” และตอน

ที่ 4 แบบสอบถามเพ่ือหาความเข้าใจเกี่ยวกบั “KM – Action Plan”  

      

6.วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือกบับุคลากรในฝ่ายพัฒนาองค์กรของ บริษัท ขนส่ง จาํกดั ในการ

แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากร เจาะจงศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ

จัดการความรู้ ของบริษัท ขนส่ง จํากัด และเกบ็แบบสอบถามคืนทั้งหมด 121 ชุดด้วยตนเอง  

นาํข้อมูลที่ได้ไปทาํการวิเคราะห์ผลด้วยวิธทีางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) ดังน้ี.- 

                  1 .  หาค่าความถี่  และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลคําตอบจากผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

                  2. หาค่าเฉล่ีย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

                  3. หาความความสัมพันธ์เช่ือมโยงของปัจจัยการจัดการความรู้ ในการพัฒนา

บุคลากรและองค์กร บริษัท ขนส่ง จาํกดั ดังน้ี.- 

 1) ระดับความรู้ความเข้าใจจากการสื่อสารเน้ือหา ความเข้าใจ ของกระบวนการ

จัดการความรู้  ในระยะเร่ิมต้นของแผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้ อ่านค่าระดับความเข้าใจ 

0 ถงึ 5  

 2) ทศันคติในการมีส่วนร่วม ความคิดเหน็สนับสนุนของบุคลากรในกระบวนการ

จัดการความรู้ อ่านค่าระดับความเหน็ด้วย จาก 1 ถงึ 5  

  3) ทัศนคติความผูกพันองค์กร ในการนาํเสนอความร่วมมือในกิจกรรมการ

จัดการความรู้ อ่านค่าการนาํเสนอลักษณะความร่วมมือ ในการให้ความเหน็ที่ชัดเจนในการเลือก

กระทาํ, การให้ความเหน็เลือกกระทาํโดยส่วนใหญ่, การให้ความเหน็ไม่ชัดเจนหรือการไม่เลือก

กระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง และการไม่สามารถให้ความเหน็ 
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7. สรุปผลการวิจยั 

การศึกษาปัจจัยการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมกระบวนการ ของการจัดการความรู้  ของ บริษัท 

ขนส่ง จาํกดั  

การศึกษาสํารวจระดับความเข้าใจกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้  บุคลากรกลุ่ม

ตัวอย่างโดยรวม และแยกศึกษาสาํรวจระหว่างบุคลากรระดับปฏบิัตกิารกบับุคลากรระดับผู้บริหาร

จัดการ อยู่ในเกณฑ ์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ  

 โดยกลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้นไป) มีจาํนวนผู้ไม่เข้าใจเลย เฉล่ียรวม

ทุกกจิกรรม ขั้นตอน ร้อยละ 4.3, กลุ่มตัวอย่างผู้ปฏบิัติงานมีจาํนวนผู้ไม่เข้าใจเลยเฉล่ียรวมทุก

ขั้นตอนกิจกรรมร้อยละ 13.76 โดยมีจาํนวนผู้ไม่เข้าใจเลยสูงที่สุดในขั้นตอนกิจกรรม KM 

Action Plan (การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันและแลกเปล่ียน การเรียนรู้และนาํความรู้ ไปใช้) ร้อย

ละ 16  

 กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้นไป) เหน็ด้วยโดยส่วนใหญ่ เลือก “ความ

ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ” และ “การพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนางาน” เป็นกรอบขอบเขตการ

จัดการความรู้ ร้อยละ 90 และ 86.7 ตามลาํดับ โดยเลือก “การบริการเหนือคาดหมาย” เป็น

ลาํดับสดุท้าย 

 กลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานเหน็ด้วยโดยส่วนใหญ่ เลือก “การพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา

งาน” และ “ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ”  เป็นกรอบขอบเขตการจัดการความรู้  ร้อยละ 71 

และ 70 ตามลาํดับ โดย เลือก “การบริการเหนือคาดหมาย” (ร้อยละ 59.3) เป็นลาํดับสดุท้าย 

เช่นกัน ซ่ึงผลสาํรวจที่ได้ไม่สอดคล้องกับการเลือก “การบริการเหนือคาดหมาย” เป็นกรอบ

ขอบเขตการจัดการความรู้ของบริษัทฯ ในการดาํเนินการลาํดับต่อไป  

 อย่างไรกต็ามในการสาํรวจศึกษาต่อเน่ืองในการกาํหนดเป้าหมาย ของกรอบขอบเขต 

“การบริการเหนือคาดหมาย” พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้นไป) เหน็ด้วย

โดยส่วนใหญ่ ในการเลือกเป้าหมาย “การปรับกระบวนการ การทาํงานใหม่ ที่ทาํให้เกดิผลลัพธ์ที่

ดีขึ้น หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้” ร้อยละ 93 โดย เลือกเป้าหมาย “การบริการที่ก่อให้เกดิ

ความพึงพอใจ” (ร้อยละ 76.7) เป็นลาํดับสดุท้าย โดยเหน็สวนทางกบักลุ่มตัวอย่างผู้ปฏบิัติงาน 

ที่เห็นด้วยโดยส่วนใหญ่ เลือกเป้าหมาย “ผลักดันให้องค์กรมีรายได้เพ่ิม” และ“การบริการที่

ก่อให้เกดิความพึงพอใจ” ร้อยละ71 โดย เลือกเป้าหมาย “การปรับกระบวนการ การทาํงานใหม่ 

ที่ทาํให้เกดิผลลัพธท์ี่ดีขึ้น หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้” (ร้อยละ 67.5) เป็นลาํดับสดุท้าย  

   

การศึกษาความสมัพันธข์องกจิกรรมกระบวนการในการจัดการความรู้  กบัการพัฒนาบุคลากรของ 

บริษัท ขนส่ง จาํกดั สรปุผลดังน้ี.- 

 ระดับความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ เรียงตามลาํดับขั้นตอนกจิกรรม มีแนวโน้ม

ตํ่าลงตามลาํดับ จากระดับเข้าใจบ้างและไม่เข้าใจบ้าง ไปสู่ระดับส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ 
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 แนวโน้มร้อยละของบุคลากรที่มีความไม่เข้าใจการจัดการความรู้ เลย พิจารณาต่อเน่ือง

ตามลาํดับขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้  มีแนวโน้มสูงขึ้ น (จากร้อยละ 7.4 ไปสู่ร้อยละ 

13.7) 

 กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้ นไป) มีค่าเฉล่ียระดับความเข้าใจ

กระบวนการจัดการความรู้สงูกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ปฏบิัติงานทุกกจิกรรมขั้นตอน 

 การบ่งช้ีลักษณะองค์ความรู้ โดยรวม ตามกระบวนการจัดการความรู้ตั้งแต่ กาํหนดกรอบ

ขอบเขตและเป้าหมาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนจาํนวนคนที่เช่ือว่ามีลักษณะองค์ความรู้แบบ

องค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน สาํหรับ กรอบเป้าหมายใน “การบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ” 

มากกว่า สดัส่วนจาํนวนคนที่เช่ือว่ามี แบบองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง  

 ในกรอบเป้าหมาย “ผลักดันให้องค์กรมีรายได้เพ่ิม” มีสัดส่วนจํานวนคนของกลุ่ม

ตัวอย่างที่เช่ือว่ามี องค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง มากกว่า สดัส่วนจาํนวนคนที่เช่ือว่ามีลักษณะองค์ความรู้

แบบองค์ความรู้ที่ฝงัอยู่ในคน  

 กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้ นไป) สนับสนุนความเช่ือว่ามี แบบองค์

ความรู้ที่ชัดแจ้ง มากกว่า สดัส่วนจาํนวนคนที่เช่ือว่ามีลักษณะองค์ความรู้แบบแบบองค์ความรู้ที่ฝงั

อยู่ในคน สาํหรับเป้าหมาย “ผลักดันให้องค์กรมีรายได้เพ่ิม” แต่มีสดัส่วนจาํนวนคนที่เช่ือว่ามี

ลักษณะองค์ความรู้แบบองค์ความรู้ที่ฝงัอยู่ในคน มากกว่า สดัส่วนจาํนวนคนที่เช่ือว่ามี แบบองค์

ความรู้ที่ชัดแจ้ง สาํหรับเป้าหมาย “การปรับกระบวนการ การทาํงานใหม่ ที่ทาํให้เกดิผลลัพธ์ที่ดี

ขึ้น หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้” 

 การศึกษาทัศนคติความผูกพันองค์กร พบว่า ระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร 

(หัวหน้าหน่วยขึ้นไป) มีความเหน็พ้องกนัว่า ผู้ที่มีองค์ความรู้ฝงัอยู่ในคน ในระดับปฏบิัติการ จะ

ให้ความร่วมมือน้อยกว่า ผู้ที่มีองค์ความรู้ฝงัอยู่ในคน ในระดับบริหาร 

  ในการบ่งช้ีลักษณะองค์ความรู้  ในเป้าหมาย “การบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ” 

สาํหรับการจัดการความรู้ เฉพาะแต่ละสงักดั กลุ่มตัวอย่างระดับปฏบิัติการมีความเหน็ว่าเป็นแบบ

องค์ความรู้ที่ชัดแจ้งแย้งกับระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้นไป) ที่มีความเหน็ว่ามีลักษณะองค์

ความรู้แบบองค์ความรู้ที่ฝงัอยู่ในคน  

 กลุ่มตัวอย่างระดับปฏบิัติการมีความเหน็พ้องตรงกนักบัระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้น

ไป) ในการบ่งช้ีลักษณะองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง ในเป้าหมาย “การปรับกระบวนการ การทาํงานใหม่

ฯ” สาํหรับการจัดการความรู้ เฉพาะแต่ละสังกัด  และ มีลักษณะองค์ความรู้ แบบที่ฝังอยู่ในคน 

สาํหรับการจัดการความรู้ระดับบริษัท  

 กลุ่มตัวอย่างระดับปฏบิัติการมีความเหน็พ้องตรงกนักบัระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้น

ไป)ในการให้เลือกใช้กจิกรรม “แหล่งผู้รู้ ในองค์กร รือ กจิกรรม “การเล่าเร่ือง” มีความเหมาะสม

สาํหรับ องค์ความรู้ที่ฝงัอยู่ในคน ในระดับผู้บริหาร และเหน็พ้องกนัในการเลือกใช้กจิกรรม “การ

เล่าเร่ือง  ว่ามีความเหมาะสมสาํหรับ องค์ความรู้ที่ฝงัอยู่ในคน ระดับปฏบิัติการ และมีความเหน็
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พ้องกันในการเลือกใช้กิจกรรม “ชุมชนนักปฏบิัติ” ว่ามีความเหมาะสมสาํหรับ องค์ความรู้ที่ชัด

แจ้ง ระดับปฏบิัติการ รวมถึงมีความเหน็พ้องกนัในการเลือกใช้กจิกรรม  “แหล่งผู้รู้ ในองค์กร ว่า

มีความเหมาะสมสาํหรับ องค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง ระดับผู้บริหาร 

 ระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้ นไป) มีความเห็นว่า “ชุมชนนักปฏิบัติ” และ “การ

ทบทวนหลังการปฏิบัติ” มีความเหมาะสมสาํหรับองค์ความรู้ ที่ฝังอยู่ในคน ระดับปฏิบัติการ 

ในขณะที่ ระดับปฏบิัติการมีความเหน็ว่า กจิกรรม  “แหล่งผู้รู้ ในองค์กร มีความเหมาะสมสาํหรับ 

องค์ความรู้ที่ฝงัอยู่ในคน ระดับปฏบิัติการ 

 ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร (หัวหน้าหน่วยขึ้ นไป) มีความเห็นไปในทาง

เดียวกนัว่าขั้นตอน การเตรียมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จะมีอุปสรรคมากที่สดุ ต้องใช้เวลาและ

ความประณีตในการดาํเนินการสงู เพ่ือให้สาํเรจ็ลุล่วงได้ ต่อแผนดาํเนินการจัดการความรู้ KM-

Action Plan โดยขั้นตอน การยกย่องชมเชย ให้รางวัล จะเป็นอุปสรรคต่อความสาํเรจ็น้อยที่สดุ 

หรือ สามารถส่งเสริมดาํเนินการสาํเรจ็ลุล่วงได้โดยง่าย  

 รูปแบบ แนวดาํเนินกิจกรรม การจัดการความรู้  ที่เหมาะสมกับ บริษัท ขนส่ง จาํกัด 

(ข้อเสนอแนะ) 

ผลการศึกษาสาํรวจ เปรียบเทยีบเป็น จุดแขง็จุดด้อย ในกระบวนการจัดการความรู้ ของ

บริษัท ขนส่ง จาํกัด สามารถนาํเสนอรูปแบบแนวดาํเนินกจิกรรม การจัดการความรู้ และปัจจัย

การพัฒนาบุคลากร ที่เหมาะสมกบั บริษัทฯ ได้ 4 ส่วนดังน้ี.- 

 1) ขั้นตอนการทบทวนสื่อสารเน้ือหา เพ่ือความเข้าใจกจิกรรมกระบวนการจัดการความรู้ 

และยกระดับความเข้าใจความหมาย วัตถุประสงค์ เน้ือหารายละเอียด การปฏบิัติ ในกิจกรรมที่

สาํคัญ  

 2) ขั้นตอนกจิกรรมการบ่งช้ีความรู้ ควรเลือกปัจจัยสนับสนุนหรือที่ส่งเสริมต่อการจัดการ

ความรู้ ไปใช้ดาํเนินการ 

 3) ขั้นตอนกจิกรรมการสร้างความรู้และแสวงหา การประมวลและกล่ันกรองความรู้  

 4) ขั้นตอนกจิกรรมการเข้าถึงความรู้ การแบ่งปัน และแลกเปล่ียน การเรียนรู้และนาํ

ความรู้ ไปใช้ ด้วย KM Action Plan : 5 Step Model  

 ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหารมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าขั้นตอน การ

เตรียมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จะมีอปุสรรคมากที่สดุ การยกย่องชมเชย ให้รางวัล เป็นขั้นตอน

ที่สามารถส่งเสริมดาํเนินการสาํเรจ็ลุล่วงได้โดยง่าย จึงควรจัดการยกย่องชมเชย ให้รางวัล ไว้ใน

ทุกขั้นตอน จาก 6 step เป็น 5 step 
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8. อภิปรายผลการวิจยั 

 ลักษณะกลุ่มบุคคลของ บริษัท ขนส่งจาํกดั มีกลุ่มช่วงอายุ และประสบการณ์ ที่มีช่วง

ห่างของรุ่นผู้ปฏบิัติและผู้บริหาร รวมถึง มีความเช่ียวชาญในด้านการเคล่ือนไหวบริการ มากกว่า

กิจกรรมเชิงวิชาการ ระดับความเข้าใจในการจัดการความรู้ ของระดับผู้บริหารที่มีสูงกว่าระดับ

ปฏิบัติการ แต่มีความไม่สอดคล้องกับความเห็นกันโดยส่วนรวม ในการเลือกประเด็นมา

ดาํเนินการในกจิกรรมระยะเร่ิมต้น ของแผนแม่บท KM ซ่ึงประกอบไปด้วยขั้นตอนกจิกรรมเชิง

วิชาการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกขอบเขตกรอบการจัดการความรู้  ขัดแย้งกับความเหน็ส่วน

ใหญ่ที่เหน็ด้วยกับ “การพัฒนาบุคลากร” ให้เป็นลาํดับแรก ส่งผลต่อเน่ืองระดับความไม่เข้าใจ 

ในการจัดการความรู้ มีแนวโน้มสงูขึ้นในลาํดับกจิกรรมต่อเน่ืองถดัไป 

 ระดับความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ความคิดเหน็สนับสนุน การนาํเสนอความร่วมมือของ

บุคลากร ตั้งแต่กิจกรรมส่วนแรกของกระบวนการจัดการความรู้  มีผลต่อระดับความเข้าใจ และ

ความร่วมมือ ในขั้นตอนลาํดับถัดไป มีผลต่อความสาํเรจ็ต่อแผนแม่บทโดยรวม ของการบริหาร

จัดการความรู้  ตามลาํดับดาํเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มีความผูกโยงต่อเน่ืองกันระหว่าง

ขั้นตอน  

 ขั้นตอนกจิกรรมการเตรียมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม กจิกรรมการจัดการความรู้ เป็น

ขั้นตอนที่ได้รับความเหน็โดยรวม ว่ามีอุปสรรคในการดาํเนินการ ดังน้ันจึงควรให้ความสาํคัญใน

การกาํหนดองค์ความรู้ ให้เป็นที่ยอมรับเหน็ชอบ หรือเป็นที่สนใจโดยรวม เพ่ือลดอุปสรรค และ

สามารถ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตามวัตถุประสงค์สู่โอกาสการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้จริง

ในทางปฏบิัติ 

 งานวิจัยครั้งต่อไปในการจัดการความรู้หรือการบริหารการเปล่ียนแปลงไปสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้  ควรศึกษาเพ่ือการคัดกรองย่อส่วนกิจกรรมการจัดการความรู้ ให้สั้นกระชับและ

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมหรือลักษณะองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย 
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