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บทคัดย่อ

 การแบ่งปันความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) เป็นกระบวนการส�าคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร ปัจจัย
ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์กรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ได้แก่ ทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้ อิทธิพลของ
กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมผลของการแบ่งปันความรู้ รวมถึงปัจจัยภายนอกและภายในอื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรควรส่งเสริม
บรรยากาศการท�างาน รวมถึงเป็นแบบอย่างในการแบ่งปันความรู้จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร

Abstract

 Knowledge sharing is an important process of an organization’s knowledge management. The factors affecting 
knowledge sharing based on the Theory of Planned Behavior (TPB) include the attitudes toward knowledge sharing, subjective 
norm and controllability of knowledge sharing practices, as well as other intrinsic and extrinsic motivators. Therefore, managers 
should promote organizational climate and be the role model in sharing knowledge to promote knowledge transfer and 
knowledge sharing in organizations.

บทน�า

ปัจจุบันนักวิชาการและผู้ประกอบการมีความสนใจในเรื่องการจัดการความรู้มากขึ้น เนื่องจากการตระหนักถึงความส�าคัญของ
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรในองค์กรที่เป็นบ่อเกิดของความส�าเร็จและความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่องค์กรจะสามารถน�าการจัดการ
ความรู้เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้น สิ่งส�าคัญที่แต่ละองค์กรควรมีคือความร่วมมือของบุคลากรในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
ของตนเองให้กับเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอาวุโสถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรรุ่นใหม่ หรือการแบ่งปันความรู้ภายในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงานในองค์กร ดงันัน้ การศกึษาถงึปัจจยัทีช่่วยส่งเสรมิให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองค์กร เพือ่การน�าไปใช้จะกระตุน้
ให้บุคลากรถ่ายโอนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ของตนแก่ผู้อื่น และท�าให้ทักษะ ความรู้และประสบการณ์นั้นกลายเป็นสินทรัพย์ของ
องค์กรและได้รับการพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ๆ ต่อไป 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 การจดัการความรู ้คอื การรวบรวม แลกเปลีย่น และน�า
ความรูท้ีม่อียูไ่ปใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ความรูแ้บ่งได้ 2 ประเภท 
คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้แบบฝังลึก 
(Tacit Knowledge) ความรู้แบบชัดแจ้ง คือ ความรู้ที่จับต้องได้ 
รวบรวมและจัดเก็บได้ หรือความรู้ที่เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์
อกัษร เช่น หนงัสอื เอกสาร รายงานและการจดบนัทกึข้อมลูต่างๆ 
ส่วนความรู้แบบฝังลึก คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล เช่น ความคิด 
การรับรู้ ความเข้าใจเชิงลึก จึงยากแก่การสื่อสารและถ่ายทอดให้
กับผู้อื่น (Nonaka & Konno, 1998) ดังนั้น ความรู้ชัดแจ้งจึงเป็น
ความรู้ที่สามารถแบ่งปันได้ง่ายกว่าการแบ่งปันความรู้แบบฝังลึก 

ความรู้แบบฝังลึกประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติทาง
เทคนิค (Technical dimensions) และมิติทางปัญญา (Cognitive 
Knowledge) มิติทางเทคนิค คือ Know-how หรือทักษะเฉพาะ
ตัว ส่วนมิติทางปัญญาประกอบด้วยค่านิยม ความเชื่อและแม่
แบบทางความคิดที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Nonaka & Konno, 1998) 
ดังนั้น ความรู้แบบฝังลึกทางปัญญานั้นจะสามารถพัฒนาได้ด้วย
การกระท�าโดยตรงและประสบการณ์ซึ่งสามารถแบ่งปันได้โดย
การสนทนา การอภิปราย และ Community of Practice (COP) 
เป็นต้น (Singh, 2008)

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

การแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการส�าคัญที่ท�าให้การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กรประสบ
ความส�าเร็จและก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ถ้ามีบุคคลใด
ค้นพบความรู้ใหม่หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้น แล้วน�าความรู้
นั้นไปรวมรวบจัดเก็บ แต่ไม่ได้มีการแบ่งปันความรู้นั้นให้กับผู้อื่น
หรือน�าความรู้นั้นกลับมาใช้ใหม่ ความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรโดยรวม เนื่องจากความรู้ถือเป็นสินทรัพย์ที่มี
ความส�าคญัทีส่ดุในองค์กร ผูบ้รหิารองค์กรต่างๆ จงึพยายามทีจ่ะ
รวบรวมและจดัเกบ็ความรูแ้บบชดัแจ้งและความรูแ้บบฝังลกึให้อยู่
กับองค์กรมากกว่าอยู่ในเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะความรู้
เหล่านั้นจะหายไปเมื่อบุคลากรนั้นออกจากงานหรือเกษียณอายุ
ไป เช่น การจัดท�าฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมความรู้ชัดแจ้งไว้ รวม
ถึงถ่ายโอนความรู้แอบแฝงโดยการเชื่อมโยงบุคลากรต่างๆ ให้ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999) 
อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปก็ยังมีแนวโน้มที่จะเก็บสะสมความรู้และ
ไม่แบ่งปัน เพราะกลัวที่จะเสียอ�านาจและสูญเสียความมั่นคงใน
อาชีพไป (Ives, Torrey, & Gordon, 2002) นอกจากนี้การแบ่งปัน
และแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ได้ บคุลากรต้องมคีวามตัง้ใจหรอื

เจตนาในการแบ่งปันความรู้ก่อน (Huang, Davison, Liu, & Gu, 
2008) เนื่องจากการจัดการความรู้เข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการองค์กรมากขึ้น จึงมีการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การแบ่งปันความรูใ้นองค์กรเพือ่ท�าให้การจดัการความรูใ้นองค์กร
ประสบผลส�าเร็จยิ่งขึ้น 

ปัจจัยที่ส ่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน

 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior: TPB) น�าเสนอโดย Ajzen มีการพัฒนาตั้งแต่ ป 1985 
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) ที่พัฒนามา
จากทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action)
ของ Ajzen และ Fishbein (1975) ทฤษฎีนี้อธิบายว่า การแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจากการชี้น�าโดยความเชื่อ 3 ประการ 
ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความ
เชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และความเชื่อเกี่ยว
กับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) ซึ่งความเชื่อ
แต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ (Ajzen, 1991)

ภาพที่ 1 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned  
 Behavior: TPB)
ที่มา: http://www.ehjournal.net/content/4/1/23/figure/F1

 จากภาพที ่1 ในด้านความเชือ่เกีย่วกบัพฤตกิรรม ทฤษฎี
นี้พบว่าถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าการท�าพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับ
ผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ใน
ทางตรงข้าม หากมีความเชื่อว่าการท�าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับ
ผลในทางลบ กจ็ะมีแนวโน้มที่จะมทีศันคตทิีไ่ม่ดตีอ่พฤติกรรมนั้น 
(Attitude toward the behavior) และเมื่อมีทัศนคติทางบวกก็จะ
เกิดเจตนาหรือตั้งใจ (Intention) ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ในด้าน
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ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ถ้าบุคคลได้รับ
รู้ว่าคนที่มีความส�าคัญต่อเขาได้ท�าพฤติกรรมนั้น หรือต้องการให้
เขาท�าพฤตกิรรมนัน้ กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะคล้อยตามและท�าตามด้วย 
ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Control 
beliefs) ถ้าบคุคลเชือ่ว่า มคีวามสามารถทีจ่ะกระท�าพฤตกิรรมใน
สภาพการณ์นั้นได้ และสามารถควบคุมให้เกิดผลดังตั้งใจ เขาก็มี
แนวโน้มที่จะท�าพฤติกรรมนั้น (สุวรรณา วิริยะประยูร, 2548) 
 ดังนั้น จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พฤติกรรมการ
แบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู ้จะเกดิขึน้ได้ ปัจจยัแรกคอืตวับคุคล
จะต้องมีความเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึง
บุคลากรในองค์กร จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กร 
เมื่อบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้แล้ว 
เขากจ็ะมคีวามตัง้ใจหรอืมเีจตนาทีต้่องการแบ่งปันความรูแ้ละแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ปัจจัยที่สองคือการที่บุคลากรเห็นว่าบุคคล
ที่มีความส�าคัญต่อเขาในองค์กร เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
เพื่อนร่วมงาน มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขาก็จะมีแนว
โน้มที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ปัจจัยสุดท้าย คือการ
รับรู้ว่าตนเองมีความความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรูร้วมถงึผลทีเ่กดิจากการแบ่งปันความรูใ้ห้เป็นไปตาม
ทีบ่คุคลนัน้ต้องการได้มาก เขากจ็ะมคีวามตัง้ใจและแบ่งปันความ
รู้ในที่สุด
 Ryu, Ho และHan ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
หรอืเจตนาในการแบ่งปันความรู ้(Intention to share knowledge) 
ของแพทย์ในโรงพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน พบว่ากลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) มีผล 
กระทบมากที่สุดต่อทัศนคติในการแบ่งปันความรู้ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความตั้งใจหรือเจตนาในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (Attitude toward the 
behavior) เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญเป็นล�าดับที่สองต่อความ
ตั้งใจหรือเจตนาในการแบ่งปันความรู้ ส่วนการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) ส่ง
ผลกระทบต่อความตั้งใจหรือเจตนาการแบ่งปันความรู้น้อยกว่า
สองปัจจัยแรก (Ryu, Ho, & Han, 2003) ดังนั้น ผู้บริหารองค์กร
ควรให้ความส�าคัญกับความพยายามในการสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท�างานให้บุคลากรมีกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติในทางบวกต่อ
การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองค์กร จะช่วยกระตุน้ให้บคุลากร
เกิดความตั้งใจหรือเจตนาในการแบ่งปันความรู้ และความตั้งใจนี้
จะท�าให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
 Bock, Zmud, และ Kim ได้ศกึษาปัจจยัที่ส่งเสรมิและขัด
ขวางการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยใช้ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (TPB) 

และเพิม่เตมิปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้2 
ประเภท ได้แก่ แรงผลักดันภายนอก (Extrinsic motivators) และ
แรงผลักดันภายใน (Intrinsic motivators) แรงผลักดันภายนอก 
หมายถึง รางวัลตอบแทนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ความรู้ ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น การขึ้นเงินเดือน การให้
โบนัส และการเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง ส่วนแรงผลักดันภายใน 
หมายถึง แรงผลักดันจากบรรยากาศในองค์กร (Organizational 
climate) ได้แก่ ความยตุธิรรมหรอืบรรยากาศของความไว้เนือ้เชือ่
ใจกัน การท�างานอย่างมีนวัตกรรมและสร้างสรรค์ รวมถึงความ
ร่วมมือกันของคนในองค์กร จากการศึกษาพบว่าทัศนคติต่อการ
แบ่งปันความรู ้และบรรยากาศในองค์กรมผีลกระทบกบัความตัง้ใจ
ในการแบ่งปันความรู้ของคนในองค์กร เมื่อบุคลากรมีทัศนคติที่
ดีต่อการแบ่งปันความรู้ เขาจะมีความตั้งใจในการแบ่งปันความ
รู้มากขึ้น และพบว่าบรรยากาศในการท�างานที่มีความยุติธรรม 
ท�างานอย่างสร้างสรรค์และความร่วมมอืกนัของคนในองค์กรจะส่ง
เสริมให้เกิดเจตนาและท�าให้เกิดการแบ่งปันความรู้ อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษาพบว่าการให้รางวัลหรือผลตอบแทนไม่ใช่ปัจจัยที่ส่ง
เสริมให้เกิดเจตนาในการแบ่งปันความรู้ (Bock, Zmud, & Kim, 
2005) สาเหตุอาจเนื่องมาจากผลตอบแทนที่ฝ่ายบริหารจะให้กับ
บคุลากรทีแ่บ่งปันความรู ้อาจไม่ใช่สิง่ทีบ่คุลากรต้องการ หรอืเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถจูงใจพนักงานได้ นอกจากนี้ การให้ผลตอบแทน
อาจใช้เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรยอมแบ่งปันความรู้ได้เพียงชั่วคราว
เท่านั้น 
 การศึกษาถึงเจตนาในการแบ่งปันความรู้กับพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ของ Kuo และ Young พบว่าปัจจัยทั้งสามของ
ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (TPB) มผีลกระทบต่อความตัง้ใจในการ
แบ่งปันความรู ้(Intention to share) และพบปัจจยัเพิม่เตมิคอื การ
รับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) 
ในการท�าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ การที่บุคคล
เชื่อว่าตนเองสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ให้บรรลุเป้า
หมายที่ก�าหนดไว้ ส่งผลต่อความตั้งใจหรือเจตนาในการแบ่งปัน
ความรู้ 

ในส่วนของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
sharing behavior) Kuo และ Young พบว่าความตัง้ใจหรอืเจตนา 
(Intention) และความสามารถที่จะควบคุมการแบ่งปันความรู้ 
(Controllability of knowledge sharing practice) ไม่ใช่ปัจจัยที่
พยากรณ์พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้อย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก
บคุลากรอาจประเมนิความยากของการแลกเปลีย่นเรยีนรูต้�่าเกนิไป 
หรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายกว่าความเป็นจริง แต่ความเชื่อว่า
ตนเองสามารถแบ่งปันความรู้ตามที่ก�าหนดไว้ (Perceived Self-
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efficacy) เป็นปัจจยัส�าคญัทีก่่อให้เกดิพฤตกิรรมการแบ่งปันความ
รู้ (Kuo & Young, 2008) ดังนั้น ผู้บริหารควรกระตุ้นให้พนักงาน
แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น โดยเริ่มจากสมาชิกในทีมก่อน จะ
ช่วยให้บุคลากรรับรู้ความสามารถของตนเองในการแบ่งปันความ
รู้มากขึ้น และส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป
  ส�าหรบัการศกึษาของ Hopple และ Orhun เกีย่วกบัการ
แบ่งปันความรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) พบ
ว่าพนกังานไม่รูส้กึจงูใจให้แบ่งปันความรูด้้วยผลตอบแทนทีเ่ป็นตวั
เงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง นอกจากนี้ การสูญเสียอ�านาจ
หรอือาวธุทางปัญญา (Knowledge power) จากการแบ่งปันความ
รูเ้ฉพาะตวัของบคุคล มอีทิธพิลทางลบต่อความตัง้ใจหรอืเจตนาใน
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (Hopple & 
Orhun, 2006) ดังนั้น ความกลัวการสูญเสียอ�านาจทางปัญญาจึง
เป็นปัจจยัทีท่�าให้พนกังานไม่แบ่งปัน แต่จะเกบ็สะสมความรูไ้ว้กบั
ตัวเอง
 Cho, Li และ Su พบว่ากลุ่มบุคคลที่มีความส�าคัญต่อ
พนักงาน (Subjective norm) และ เชื่อว่าตนเองสามารถแบ่งปัน
ความรูต้ามทีก่�าหนดไว้ (Perceived Self-efficacy) ส่งผลต่อระดบั
ความตั้งใจหรือเจตนาในการแบ่งปันความรู้ เมื่อพนักงานมีความ
มั่นใจในความรู้ความสามารถของตนในการให้ความรู้หรือข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เขาจะมีแรงจูงใจที่จะแบ่งปันความรู้ 
(Cho, Li, & Su, 2007) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Bockและคณะ ในส่วนของผลตอบแทน ดังนั้น องค์กรจึงไม่ควร
เน้นรางวัลเป็นปัจจัยหลักในการจูงใจให้พนักงานแบ่งปันความรู้

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้และแนวทางการปฏิบัติ

พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ต้องมา
จากความตั้งใจหรือเจตนา ของทั้งสองฝ่ายในการแบ่งปันความรู้ 
ความตั้งใจและเจตนาในการแบ่งปันความรู้เกิดจากหลายปัจจัย 
ได้แก่ ทัศนคติที่ดีและเป็นไปในทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้ 
การทีก่ลุม่บคุคลทีม่คีวามส�าคญัต่อตวัพนกังานมกีารแบ่งปันความ
รู้ พนักงานก็จะปฏิบัติตามพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ และความ
สามารถในการควบคมุพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูใ้ห้เกดิผลตาม
ที่ต้องการ ดังนั้น การส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ต้องเริ่มจากการ
สร้างทัศนคติในทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้ เช่น การแบ่งปัน
ความรูจ้ะก่อให้เกดิประโยชน์กบัองค์กร ท�าให้งานในองค์กรด�าเนนิ
ไปได้อย่างรวดเรว็ขึน้ แบ่งเบาภาระของผูป้ฏบิตัเิองจากการมแีหล่ง
ความรูเ้พิม่ขึน้ แทนทีจ่ะมเีพยีงบคุคลคนเดยีวในองค์กรทีม่คีวามรู้
และสามารถท�างานเฉพาะได้ 

ผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้น�าในองค์กรต้องเป็นแบบ
อย่างในการแบ่งปันความรู้ เพราะบุคคลเหล่านี้มีความส�าคัญและ
มอีทิธพิลต่อการท�างานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ท�าให้พนกังานคล้อย
ตาม ผู้น�ามีบทบาทส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีการแบ่ง
ปันความรู้มากขึ้น โดยการเข้ามามีอิทธิพลในทางบวกเพื่อท�าให้
บุคลากรมีความเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน 
การก�าหนดเป้าหมายและวิธีการแบ่งปันความรู้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร จะช่วยให้บคุลากรสามารถควบคมุ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ให้เกิดผลตามที่ต้องการได้

การสร้างบรรยากาศของความความยุติธรรม ความไว้
วางใจกัน บุคคลที่เป็นแหล่งความรู้ต้องได้รับการอ้างอิงถึง เมื่อ
คนสองฝ่ายเริ่มมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ก็จะมีความเต็มใจ
ในการแบ่งปันความรูแ้ละความเชีย่วชาญมากขึน้ โดยไม่ต้องกงัวล
ว่าจะถูกเอาเปรียบจากอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ความไว้วางใจยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ในส่วนการ
ให้รางวัลตอบแทนแก่การแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร 
รางวลัต้องเป็นสิง่ทีจ่งูใจผูป้ฏบิตัไิด้โดยค�านงึถงึความต้องการของ
แต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม การให้ผลตอบแทนในการแบ่งปันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้าจใช้เป็นสิง่จงูใจให้บคุลากรยอมแบ่งปันความ
รูไ้ด้เพยีงชัว่คราว จงึไม่ควรเน้นผลตอบแทนเป็นปัจจยัจงูใจหลกัใน
การกระตุ้นให้พนักงานแบ่งปันความรู้ แต่ควรส่งเสริมการท�างาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีความเชื่อใจกัน พร้อมทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับพนักงานในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรต่อไป

บทสรุป

 จากทฤษฎีตามแบบแผน ปัจจัยทั้งสามซึ่งได ้แก ่ 
ทัศนคติในทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้ พฤติกรรมการแบ่งปัน 
ความรู ้ของบุคคลอ้างอิงและความสามารถในการควบคุมผล
ของการแบ่งปันความรู ้ได้มาก จะส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้ แรง
ผลักดันภายใน จากบรรยากาศในการท�างานที่มีความยุติธรรม  
การท�างานอย่างสร้างสรรค์ ความร่วมมือกัน และความไว้วางใจ
กันของบุคลากร จะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้กระบวนการจัดการ
ความรู้ขององค์กรประสบความส�าเร็จได้ ด้วยการแบ่งปันความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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