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บทคัดย่อ

	 การปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	การเรียนการสอน	การผลิตงานสร้างสรรค์และการวิจัย	การให้
บริการวิชาการ	 และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	สามารถส่งเสริมให้บุคลากร	ผู้เรียน	ชุมชน	และผู้เกี่ยวข้องเกิดการสร้างองค์ความรู้
ใหม่และนวัตกรรมต่างๆ	ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสำาคัญ	ดังนั้น	เพื่อ
ศึกษาถึงการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชนจะสามารถเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างความรู้	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำา
ความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิความเปน็เลศิในการบรรลภุารกจิหลกั	อนัจะนำาไปสูก่ารสรา้งสงัคมแหง่ความรูแ้ละสงัคมอดุมปญัญา
ที่ยั่งยืน

Abstract

 The four main missions of private universities are learning and teaching, producing creative work and research, 
giving academic services, and preserving Thai culture.  These missions can support individuals, learners, communities, in 
the continuous creation of ‘new’ knowledge and innovations through the use of knowledge management strategies that 
focus on human resource development. Therefore, this paper was to study that knowledge management in private universities 
is the key to creating knowledge, sharing learning and knowledge, and the application of knowledge in order to implement 
the best practices to accomplish these main missions. This can lead to a knowledge-based and sustainable intellectual 
society.
 
บทนำ�

	 การบริหารความรู้หรือการจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	เรียกย่อว่า		“KM”		โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์		
พานิช		(2547)	กล่าวไว้ว่า	การจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียนจากการปฏิบัติเป็นตัวนำาไม่ใช่แค่เรียนจากครูหรือตำารา	แต่
เนน้ทีก่ารเรยีนรูแ้บบการปฏบิตัซิึง่ทำาใหเ้กดิประสบการณ	์และเนน้ความรูท้ีเ่ปน็ความรูใ้นคน	ทีเ่รยีกกนัวา่	ความรูฝ้งัลกึ	(Tacit	Knowledge)	
ส่วนความรู้ที่ได้จากเอกสารตำาราต่างๆ	นั้น	 เรียกว่า	 ความรู้ชัดแจ้ง	(Explicit	Knowledge)	 เป็นความรู้ที่ค้นหาได้จากสาธารณะทั่วไป	
ทำาให้หน่วยงานมักเกิดการละเลยความรู้ที่อยู่ในคน	 จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคนให้ออกมาเป็นความรู้ที่ชัด
แจ้ง	ซึ่ง	สมชาย		นำาประเสริฐชัย	(2546)	กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า	การบริหารจัดการความรู้ของบุคคลหรือองค์กรเป็นไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทีต่อ้งการ	โดยแตล่ะบคุคลหรอืองคก์รลว้นแลว้แตม่เีปา้หมายทีอ่าจจะเหมอืนหรอืแตกตา่งกนั	ดงันัน้	กระบวนการยอ่ยในการจดัการความ
รู้จึงมีการนำาเสนอในมุมมองและแนวคิดต่างๆ	จำานวนมาก	 โดยที่กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ	นั้นสามารถแบ่งออกเป็น	
กระบวนการย่อยๆ	 ได้ดังนี้คือ	1)	 การกำาหนดความรู้และแหล่งของความรู้	(Knowledge	Identification)	2)	 การแสวงหาความรู้จาก
ภายนอก	(Knowledge	Acquisition)	3)	การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่	(Knowledge	Creation)	4)	การผสานความรู้ต่างๆ	เข้า
ดว้ยกนั	(Knowledge	Integration)	5)	การถา่ยทอดความรู	้(Knowledge	Transfer)		และ	6)	การจดัเกบ็ความรูใ้นรปูแบบตา่งๆ	(Knowledge	
Storage	and	Maintenance)	เพื่อนำาไปใช้ใหม่ในอนาคต	และกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรที่มีประสิทธิผลยังสามารถส่งผลต่อ
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้ในสองระดับ	คือ	ผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล	(Individual	Performance)	และผลการปฏิบัติ
งานระดับองค์กร	(Organizational	Performance)	ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานควรสร้างให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้
ขององค์กรร่วมกันทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน	 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเอกชนและเกิด
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การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
	 ดังนั้น	 กระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเอกชนจึงมักประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ	ดังนี้คือ	ขั้น
ตอนที่	1	 การกำาหนดความรู้/แหล่งของความรู้	 และขั้นตอนที่	2	
การแสวงหาความรู้จากภายนอก	ด้วยมหาวิทยาลัยเอกชนจัดเป็น
แหล่งความรู้ที่มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศใน
สถานภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ	 จึง
เป็นแหล่งของความรู้และการแสวงหาความรู้ตามสาขาวิชาชีพที่มี
การจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะตา่งๆ	และมหาวทิยาลยัเอกชน
จะดำาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ในขั้นตอนที่	3	 คือ	
การสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจหลักทั้งของสถานศึกษา	4	 ด้าน
ไดแ้ก่	การเรยีนการสอน	การผลติงานสรา้งสรรคแ์ละการวจิยั	การ
ให้บริการวิชาการ	 และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 โดยจะเป็น
ลักษณะการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรด้วยการดำาเนิน
กจิกรรมตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในชวีติประจำาวนัของหนว่ยงาน
ต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยเอกชน	แล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่	4	การประมวล
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในภารกิจหลักทั้ง	4	ด้าน	ขั้นตอนที่		
5	 เป็นการเผยแพร่ความรู้และแบ่งปันความรู้ไปสู่อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 และขั้นตอน
ที่	6	 การนำาความรู้ไปใช้ในการดำาเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและ
เพิ่มคุณค่าต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับต่างๆ	โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความตระหนักถึงความรู้ที่มีอยู่ภายในตัวอาจารย์และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเอกชน	และต้องส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรมของการให้ความสำาคัญกับความรู้	 การ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบต่างๆ	 เช่น	 การมีเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการความรูอ้ยา่งเปน็ระบบ	โดยทีก่ารสง่เสรมิ
กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเหล่านี้	ถือเป็นเครื่องมือ
สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุก
ระดับที่สอดรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	2550-2554)	 และการปฏิรูปการศึกษาตาม								
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รคว�มรู้

	 “ความรู้”	 ถือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่ได้
ตลอดเวลา	ซึง่สภาวะดงักลา่วขององคค์วามรูจ้งึกอ่ใหเ้กดิความได้
เปรียบทางการแข่งขัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐาน
ความรู้	(Knowledge-Based	Economy)	ความรู้ได้กลายเป็นตัว
ขับเคลื่อนที่สำาคัญ	 กรอบแนวคิดยุคต้นๆ	 ของการประเมินการ
จัดการความรู้ของ	Arthur	Andersen	Business	Consulting	and	
American	Productivity	and	Quality	Center:	APQC	(1996)	

เสนอกรอบแนวคดิไวว้า่	ความรูใ้นดา้นตา่งๆ	ขององคก์รตอ้งมกีาร
บริหารด้วยการจัดการความรู้ด้วย	7	กระบวนการ	คือ	การสร้าง	
การแยกแยะ	การรวบรวม	การปรบั	การจดักลุม่	การประยกุตแ์ละ
การแบง่ปนั	ซึง่การจดัการความรูจ้ะอยูภ่ายใตป้จัจยั	4	ดา้นในการ
สร้างประสิทธิภาพในการจัดการความรู้	คือ	1)	กลยุทธ์และภาวะ
ผู้นำา	2)	วัฒนธรรม	3)	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	4)	การประเมิน
ผล	ซึ่งปัจจัยทั้ง	4	ด้านนี้จะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่าง
ใกลช้ดิในการพฒันาการจดัการความรูใ้หม้ปีระสทิธผิลดงัแสดงใน
ภาพที่	1	ดังนี้คือ

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการจัดการความรู้
ที่มา:	Arthur	Andersen	Business	Consulting	and	APQC	(1996)	

	 จากกรอบแนวคิดการจัดการความรู้ภายใต้ปัจจัย	4	ด้าน
ตามแผนภาพที่	1	นัน้	ยงัมปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งโดย	Marquardt	(2002	
อ้างใน	บดินทร์		วิจารณ์,	2550)	ได้กล่าวเสริมไว้ว่า	การจัดการ
ความรู้ในองค์กรจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักๆ	 ดังนี้คือ	 คน	
กระบวนการ	 และเทคโนโลยี	 ภายใต้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ		
และสอดคล้องการจัดการความรู้ของ	Gorelick	ตามแผนภาพที่	2	
(2004	อ้างใน	ปรียานุช	ชัยกองเกียรติ,	2551)	ที่ให้ความเห็นว่า	
ปกติองค์กรทั่วไปมักเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน	3	เรื่อง	ได้แก่	คน
โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 กระบวนการมักเน้นคุณภาพ	
และเทคโนโลยทีีเ่นน้ระบบขอ้มลูขา่วสาร	แตใ่นปจัจบุนัสิง่ทีท่า้ทาย
การจัดการความรู้ในรูปแบบใหม่	 คือ	 การบูรณาการทั้งองค์
ประกอบ	คือ	คน	กระบวนการและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันภายใต้
วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 จะ
ทำาใหผ้ลการดำาเนนิงานขององคก์รดขีึน้	โดยกรอบแนวคดินีจ้ะชว่ย
ใหเ้หน็แนวทางการปฏบิตัใินการจดัการทีต่อ้งอาศยัความรูไ้ดด้ขีึน้
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เพิ่มคุณค่าต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับต่างๆ	โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความตระหนักถึงความรู้ที่มีอยู่ภายในตัวอาจารย์และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเอกชน	และต้องส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรมของการให้ความสำาคัญกับความรู้	 การ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบต่างๆ	 เช่น	 การมีเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการความรูอ้ยา่งเปน็ระบบ	โดยทีก่ารสง่เสรมิ
กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเหล่านี้	ถือเป็นเครื่องมือ
สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุก
ระดับที่สอดรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	2550-2554)	 และการปฏิรูปการศึกษาตาม								
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รคว�มรู้

	 “ความรู้”	 ถือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่ได้
ตลอดเวลา	ซึง่สภาวะดงักลา่วขององคค์วามรูจ้งึกอ่ใหเ้กดิความได้
เปรียบทางการแข่งขัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐาน
ความรู้	(Knowledge-Based	Economy)	ความรู้ได้กลายเป็นตัว
ขับเคลื่อนที่สำาคัญ	 กรอบแนวคิดยุคต้นๆ	 ของการประเมินการ
จัดการความรู้ของ	Arthur	Andersen	Business	Consulting	and	
American	Productivity	and	Quality	Center:	APQC	(1996)	

เสนอกรอบแนวคดิไวว้า่	ความรูใ้นดา้นตา่งๆ	ขององคก์รตอ้งมกีาร
บริหารด้วยการจัดการความรู้ด้วย	7	กระบวนการ	คือ	การสร้าง	
การแยกแยะ	การรวบรวม	การปรบั	การจดักลุม่	การประยกุตแ์ละ
การแบง่ปนั	ซึง่การจดัการความรูจ้ะอยูภ่ายใตป้จัจยั	4	ดา้นในการ
สร้างประสิทธิภาพในการจัดการความรู้	คือ	1)	กลยุทธ์และภาวะ
ผู้นำา	2)	วัฒนธรรม	3)	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	4)	การประเมิน
ผล	ซึ่งปัจจัยทั้ง	4	ด้านนี้จะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่าง
ใกลช้ดิในการพฒันาการจดัการความรูใ้หม้ปีระสทิธผิลดงัแสดงใน
ภาพที่	1	ดังนี้คือ

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการจัดการความรู้
ที่มา:	Arthur	Andersen	Business	Consulting	and	APQC	(1996)	

	 จากกรอบแนวคิดการจัดการความรู้ภายใต้ปัจจัย	4	ด้าน
ตามแผนภาพที่	1	นัน้	ยงัมปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งโดย	Marquardt	(2002	
อ้างใน	บดินทร์		วิจารณ์,	2550)	ได้กล่าวเสริมไว้ว่า	การจัดการ
ความรู้ในองค์กรจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักๆ	 ดังนี้คือ	 คน	
กระบวนการ	 และเทคโนโลยี	 ภายใต้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ		
และสอดคล้องการจัดการความรู้ของ	Gorelick	ตามแผนภาพที่	2	
(2004	อ้างใน	ปรียานุช	ชัยกองเกียรติ,	2551)	ที่ให้ความเห็นว่า	
ปกติองค์กรทั่วไปมักเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน	3	เรื่อง	ได้แก่	คน
โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 กระบวนการมักเน้นคุณภาพ	
และเทคโนโลยทีีเ่นน้ระบบขอ้มลูขา่วสาร	แตใ่นปจัจบุนัสิง่ทีท่า้ทาย
การจัดการความรู้ในรูปแบบใหม่	 คือ	 การบูรณาการทั้งองค์
ประกอบ	คือ	คน	กระบวนการและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันภายใต้
วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 จะ
ทำาใหผ้ลการดำาเนนิงานขององคก์รดขีึน้	โดยกรอบแนวคดินีจ้ะชว่ย
ใหเ้หน็แนวทางการปฏบิตัใินการจดัการทีต่อ้งอาศยัความรูไ้ดด้ขีึน้
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ภาพที ่2	กรอบความคดิการจดัการความรูภ้ายใตว้ฒันธรรมองคก์ร
ของ	Gorelick
ที่มา:	ปรียานุช	ชัยกองเกียรติ,	2551

	 เครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเอกชน	 อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	 รวมถึง
องค์กรที่เกี่ยวข้องในชุมชนและสังคมนั้นสามารถนำาความรู้ที่มีอยู่
หรือที่สร้างขึ้นใหม่ในมหาวิทยาลัยเอกชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้ก้าวทันกับความ
เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในยุคปัจจุบัน	โดยในทางปฏิบัติ
แลว้การจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยัเอกชน	ถอืเปน็เครือ่งมอืเพือ่
การบรรลุเป้าหมาย	3	ประการ	คือ	1)	การบรรลุเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงาน	2)	 การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาตัวบุคคล	 และ		
3)	 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้	ซึ่งสอดคล้องกับที่	วิจารณ์	พานิช	(2547)	ได้สรุป
เป้าหมายสำาคัญ	3	ประการของการจัดการความรู้	 ดังนี้	1)	 เพื่อ	
การพัฒนาคนหรือพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน	2)	 เพื่อพัฒนางาน	 ให้มี
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น	3)	 เพื่อการพัฒนา	 “ฐานความรู้”	
ขององคก์รหรอืหนว่ยงาน	เปน็การเพิม่พนูทนุความรูห้รอืทนุปญัญา
ขององค์กร	 ซึ่งการพัฒนาคน	 งานและฐานความรู้จะช่วยทำาให้
มหาวิทยาลัยเอกชนมีศักยภาพในการฟันฝ่าอปุสรรคหรือความไม่
แน่นอนในอนาคตที่เกิดขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	
เศรษฐกิจและนโยบายทางการศึกษา
	 การจัดการความรู้นั้นมีกระบวนการและยุทธศาสตร์ใน
การนำาไปใชท้ีห่ลากหลายและมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหนว่ย
งานแต่ละแห่งแตกต่างกันไป	 ซึ่ง	American	Productivity	and	
Quality	Center:	APQC	(1998)	 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการ
จัดการความรู้ไว้อย่างหลากหลายและครอบคลุม	 โดยเป็น
ยทุธศาสตรท์ีม่จีดุมุง่หมายและรปูแบบการจดัการความรูท้ีแ่ตกตา่ง
กัน	6	ยุทธศาสตร์	คือ
	 1.	ยทุธศาสตร์จดัการความรูท้ัว่ทัง้องค์กร	มผีูบ้รหิารระดบั
สูงเป็นผู้นำาอย่างเป็นทางการในด้านการจัดการความรู้	 มีการ
ดำาเนนิการจดัการความรูอ้ยา่งครบถว้น	และเปน็ระบบทัว่ทัง้องคก์ร	
และมักมีความเชื่อว่าความรู้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งขององค์กร	

ซึ่งยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในข้อนี้ถือว่าเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ต้องคำานึงถึงการสร้างองค์
ความรู้	 รวมถึงงานสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการ
ประเมนิถงึคณุภาพการจดัการศกึษาของแตล่ะมหาวทิยาลยัอกีดว้ย
	 2.	ยทุธศาสตร์ถ่ายทอดความรูแ้ละวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ	(Best	
Practice)	 มักใช้เป็นยุทธศาสตร์เสริม	 จะเน้นการทำางานเป็นทีม	
สร้างความสัมพันธ์และการทำางานเป็นเครือข่ายสำาหรับเป็นเครื่อง
มอืถา่ยทอดความรู	้เชน่	หนว่ยงานพฒันาการปฏบิตังิานทีเ่ปน็เลศิ	
(Best	Practice	Centers)	 ชุมชนนักปฏิบัติ	 (Community	of	
Practices)	สำาหรบัการนำายทุธศาสตรน์ีไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานของ
มหาวทิยาลยัเอกชน	เปน็ไปเพือ่การสนบัสนนุการแลกเปลีย่นเรยีน
รู้	 เพื่อให้เกิดการได้มาซึ่งความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	 แล้วสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด
หรือทำาให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศต่อไป
	 3.	ยุทธศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย	
เปน็การจดัการความรูท้ีเ่นน้การจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้หรอื
กลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลซึ่งเน้นความรู้ที่ได้มาจากการสอบถาม
ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นสำาคัญ	 ไม่ใช่กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
ทั่วไป	 ยุทธศาสตร์ในด้านลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย	 สำาหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนนั้นจะเกี่ยวข้องกับผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	
เครือข่ายทางสังคมและองค์กรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง		โดยสามารถใช้
เครือ่งมอืการสือ่สาร	เทคโนโลยสีารสนเทศตา่งๆ	ในการเขา้ถงึและ
ถ่ายทอดความรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนไปยังผู้เกี่ยวข้อง	ซึ่งขณะ
เดียวกันก็จะประเมินและรับข้อมูลข่าวสารกลับ	(Feedback)	จาก
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย	ถอืเปน็การแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละการเรยีน
รูร้ว่มกนัในการดำาเนนิงานหรอืปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยัเอกชน
	 4.	ยทุธศาสตร์ปัจเจกบคุคล	เปน็ยทุธศาสตรท์ีใ่ชม้าตรการ
สนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้ค้นหาความรู้	 คงไว้ซึ่งความรู้	
และขยายความรู	้โดยมเีปา้หมายใหค้วามรูม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ	
ด้วยการสร้างวัฒนธรรมแห่งความรู้ที่เข้มข้น	ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่
เนน้การสรา้งวฒันธรรมทัง้ระดบัปจัเจกบคุคลและระดบัหนว่ยงาน
ในมหาวทิยาลยัเอกชน	เพือ่สรา้งบรรยากาศของการปฏบิตังิานโดย
สร้างให้คณาจารย์และบุคลากรทุกคนมีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง
	 5.	ยุทธศาสตร์จัดการสินทรัพย์ทางปัญญา	(Intellectual	
Asset)	 เป็นการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในกลุ่ม
สทิธบิตัร	ขัน้ตอนการทำางานทีม่ลีกัษณะเฉพาะ	ลกูคา้สมัพนัธแ์ละ
สินทรัพย์เชิงโครงสร้าง	 ซึ่งเน้นการประเมินผลการดำาเนินงาน		
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในข้อนี้เป็นการเผยแพร่และสร้าง
มลูคา่เพิม่ใหก้บัหนว่ยงานของมหาวทิยาลยัเอกชนใหเ้ปน็ทีย่อมรบั	

วัฒนธรรมองค์กร
คน

กระบวนการ เทคโนโลยีKM
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และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ
	 6.	ยุทธศาสตร์สร้างความรู้และนวัตกรรม	เน้นการจัดการ
สร้างความรู้ใหม่โดยการยกระดับความรู้เดิม	 เครื่องมือที่ใช้	 คือ	
เกลยีวความรู	้(SECI)	ซึง่ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายอยา่ง	ทัง้ดา้น
วฒันธรรม	ความสมัพนัธ	์ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค	์เปน็ยทุธศาสตร์
ที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเกลียวความรู้และความ
คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นพลวัตรไม่หยุดนิ่ง	 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรูน้ีเ้ปน็ทีน่ยิมอยา่งกวา้งขวาง	เนือ่งจากมคีวามสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดำาเนินชีวิตของคนในภูมิภาคเอเซีย
	 ยทุธศาสตร์สร้างความรูแ้ละนวตักรรมเนน้การสรา้งความ
รู้ด้วยรูปแบบการหมุนเกลียวการเรียนรู	้ (Knowledge	Spiral)	 นี้
คิดค้นโดย	Nonaka	and	Takeuchi	 (1995)	 ซึ่งเป็นการสร้าง
กระบวนการปรับเปลี่ยนและสร้างความรู้ใน	4	ลักษณะดังนี้	
	 1)	 การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	(Socialization)	 เป็นขั้น
ตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความรู้ที่ฝังลึกในตัว
บุคคล	(Tacit	Knowledge)	 จากความรู้ฝังลึกของผู้ร่วมงานโดย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงที่แต่ละคนมีอยู่	
	 2)	 การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันความรู้	(Externalization)	
เปน็ขัน้ตอนทีส่องในการสรา้งและแบง่ปนัความรูจ้ากสิง่ทีม่อียูแ่ละ
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการแปลงความรู้จาก	
ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล	(Tacit	Knowledge)	เป็นความรู้ที่ชัด
แจ้ง	(Explicit	Knowledge)		
	 3)	 การเชื่อมโยงความรู	้ (Combination)	 เป็นขั้นตอนที่
สามในการแปลงความรู้ขั้นต้น	 เพื่อการสร้างความรู้ที่ชัดแจ้ง	
(Explicit	Knowledge)	 จากความรู้ที่ชัดแจ้งที่ได้เรียนรู้	 เพื่อการ
สร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ๆ	
	 4)	การนำาความรู้ไปใช้	(Internalization)	เป็นขั้นตอนที่สี่
และขั้นตอนสุดท้ายในการแปลงความรู้จากความรู้ที่ชัดแจ้ง	
(Explicit	Knowledge)	 กลับสู่ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล	(Tacit	
Knowledge)	ซึง่จะนำาความรูท้ีเ่รยีนมาใชใ้นการปฏบิตังิานหรอืใช้
ในชีวิตประจำาวัน	
	 นอกจากนี้	Nonaka	(2004)	ยังเสนอแนวคิดว่า	ปัจจุบันนี้
เป็นยุคของสังคมที่มีฐานจากความรู้	 (Knowledge	 Based	
Management)	 ซึ่งในเชิงทฤษฎีแล้วน่าจะหมายถึง	 การบริหาร
จัดการด้วยความรู้หรือในเชิงความรู้	 นั่นเอง	 ซึ่งจะมีความสัม-																																															
พันธ์กันอยู่	 ได้แก่	 ความรู้ที่ชัดแจ้ง	(Explicit	Knowledge)	และ
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล	(Tacit	Knowledge)	 โดยจะต้องบริหาร
จัดการความรู้ทั้ง	2	 ประเภท	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และ
กระบวนการในการสร้างความรู้	ซึ่งเกิดจากการผสมผสานความรู้

ทั้ง	2	ประเภท	สามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นแบบจำาลอง	SECI	
(SECI	Model)	 อย่างไรก็ตาม	 การสร้างความรู้ตามกระบวนการ	
SECI	ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย	มหาวทิยาลยัเอกชนจะตอ้งสรา้งแนวคดิทีเ่ปน็
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการจัดการหรือส่งเสริมกระบวนการในการ
สร้างความรู้นี้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการสร้างความรู้
ของหน่วยงานต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยเอกชน	โดยจะต้องมีการนำา
ความรู้ไปลงมือปฏิบัติ	และมีการหมุนเวียนกระบวนการ	SECI	ไป
เรื่อยๆ	อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด	เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงตนเองของ
บคุลากรและหนว่ยงานในมหาวทิยาลยัเอกชนอยา่งตอ่เนือ่งตลอด
เวลา	ดงัลกัษณะการเรยีนรู	้Knowledge	Spiral	ทีแ่สดงในแผนภาพ
ที่		3	ต่อไปนี้	

ภาพที่ 3	ลักษณะการเรียนรู้	Knowledge	Spiral	 ของ	Nonaka	
and Takeuchi
ที่มา:	Nonaka	and	Takeuchi	(1995)

	 กระบวนการในการสร้างความรู้ขององค์กร	 (Nonaka,	
2004)	นั้น	เริ่มต้นจากการมีวิสัยทัศน์	(Vision)	ความรู้	ว่าจะทำา
อะไร	 โดยถามตนเองว่ามหาวิทยาลัยเอกชนนั้นอยู่เพื่ออะไร	 ควร
จะอยู่ตรงจุดไหน	 ทำาไมจึงต้องสร้างสรรค์ความรู	้ และเมื่อมีวิสัย
ทศันท์ีช่ดัเจนแลว้	สิง่ตอ่มาทีต่อ้งม	ีคอื	วตัถปุระสงคห์รอืเปา้หมาย
ที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นตัวผลักดัน	(Driving	Objectives)	 เชื่อม
โยงกับวิสัยทัศน์	 เพราะวิสัยทัศน์นั้นอาจเป็นเพียงอุดมการณ์	 ซึ่ง
หากไมม่คีวามพยายามจรงิๆ	ทีจ่ะบรรลถุงึเปา้หมายนัน้	วสิยัทศัน์
ขององคก์รกจ็ะเปน็เพยีงคำาพดูเปลา่ๆ	ดงันัน้	มหาวทิยาลยัเอกชน
จะตอ้งมวีตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนเพือ่ใหก้ารใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการ
ความรู้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานและหน่วยงานของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	องคป์ระกอบทีส่ำาคญัประการ
ต่อมาของกระบวนการในการสร้างความรู้	 ก็คือ	 การสนทนา	
(Dialogue)	 เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตรรกวิทยา	(Dialectic)	
หรือการโต้แย้งกันด้วยเหตุผล	ด้วยการชี้แจงความเห็นของตนเอง	
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และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ
	 6.	ยุทธศาสตร์สร้างความรู้และนวัตกรรม	เน้นการจัดการ
สร้างความรู้ใหม่โดยการยกระดับความรู้เดิม	 เครื่องมือที่ใช้	 คือ	
เกลยีวความรู	้(SECI)	ซึง่ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายอยา่ง	ทัง้ดา้น
วฒันธรรม	ความสมัพนัธ	์ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค	์เปน็ยทุธศาสตร์
ที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเกลียวความรู้และความ
คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นพลวัตรไม่หยุดนิ่ง	 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรูน้ีเ้ปน็ทีน่ยิมอยา่งกวา้งขวาง	เนือ่งจากมคีวามสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดำาเนินชีวิตของคนในภูมิภาคเอเซีย
	 ยทุธศาสตร์สร้างความรูแ้ละนวตักรรมเนน้การสรา้งความ
รู้ด้วยรูปแบบการหมุนเกลียวการเรียนรู	้ (Knowledge	Spiral)	 นี้
คิดค้นโดย	Nonaka	and	Takeuchi	 (1995)	 ซึ่งเป็นการสร้าง
กระบวนการปรับเปลี่ยนและสร้างความรู้ใน	4	ลักษณะดังนี้	
	 1)	 การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	(Socialization)	 เป็นขั้น
ตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความรู้ที่ฝังลึกในตัว
บุคคล	(Tacit	Knowledge)	 จากความรู้ฝังลึกของผู้ร่วมงานโดย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงที่แต่ละคนมีอยู่	
	 2)	 การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันความรู้	(Externalization)	
เปน็ขัน้ตอนทีส่องในการสรา้งและแบง่ปนัความรูจ้ากสิง่ทีม่อียูแ่ละ
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการแปลงความรู้จาก	
ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล	(Tacit	Knowledge)	เป็นความรู้ที่ชัด
แจ้ง	(Explicit	Knowledge)		
	 3)	 การเชื่อมโยงความรู	้ (Combination)	 เป็นขั้นตอนที่
สามในการแปลงความรู้ขั้นต้น	 เพื่อการสร้างความรู้ที่ชัดแจ้ง	
(Explicit	Knowledge)	 จากความรู้ที่ชัดแจ้งที่ได้เรียนรู้	 เพื่อการ
สร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ๆ	
	 4)	การนำาความรู้ไปใช้	(Internalization)	เป็นขั้นตอนที่สี่
และขั้นตอนสุดท้ายในการแปลงความรู้จากความรู้ที่ชัดแจ้ง	
(Explicit	Knowledge)	 กลับสู่ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล	(Tacit	
Knowledge)	ซึง่จะนำาความรูท้ีเ่รยีนมาใชใ้นการปฏบิตังิานหรอืใช้
ในชีวิตประจำาวัน	
	 นอกจากนี้	Nonaka	(2004)	ยังเสนอแนวคิดว่า	ปัจจุบันนี้
เป็นยุคของสังคมที่มีฐานจากความรู้	 (Knowledge	 Based	
Management)	 ซึ่งในเชิงทฤษฎีแล้วน่าจะหมายถึง	 การบริหาร
จัดการด้วยความรู้หรือในเชิงความรู้	 นั่นเอง	 ซึ่งจะมีความสัม-																																															
พันธ์กันอยู่	 ได้แก่	 ความรู้ที่ชัดแจ้ง	(Explicit	Knowledge)	และ
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล	(Tacit	Knowledge)	 โดยจะต้องบริหาร
จัดการความรู้ทั้ง	2	 ประเภท	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และ
กระบวนการในการสร้างความรู้	ซึ่งเกิดจากการผสมผสานความรู้

ทั้ง	2	ประเภท	สามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นแบบจำาลอง	SECI	
(SECI	Model)	 อย่างไรก็ตาม	 การสร้างความรู้ตามกระบวนการ	
SECI	ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย	มหาวทิยาลยัเอกชนจะตอ้งสรา้งแนวคดิทีเ่ปน็
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการจัดการหรือส่งเสริมกระบวนการในการ
สร้างความรู้นี้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการสร้างความรู้
ของหน่วยงานต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยเอกชน	โดยจะต้องมีการนำา
ความรู้ไปลงมือปฏิบัติ	และมีการหมุนเวียนกระบวนการ	SECI	ไป
เรื่อยๆ	อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด	เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงตนเองของ
บคุลากรและหนว่ยงานในมหาวทิยาลยัเอกชนอยา่งตอ่เนือ่งตลอด
เวลา	ดงัลกัษณะการเรยีนรู	้Knowledge	Spiral	ทีแ่สดงในแผนภาพ
ที่		3	ต่อไปนี้	

ภาพที่ 3	ลักษณะการเรียนรู้	Knowledge	Spiral	 ของ	Nonaka	
and Takeuchi
ที่มา:	Nonaka	and	Takeuchi	(1995)

	 กระบวนการในการสร้างความรู้ขององค์กร	 (Nonaka,	
2004)	นั้น	เริ่มต้นจากการมีวิสัยทัศน์	(Vision)	ความรู้	ว่าจะทำา
อะไร	 โดยถามตนเองว่ามหาวิทยาลัยเอกชนนั้นอยู่เพื่ออะไร	 ควร
จะอยู่ตรงจุดไหน	 ทำาไมจึงต้องสร้างสรรค์ความรู	้ และเมื่อมีวิสัย
ทศันท์ีช่ดัเจนแลว้	สิง่ตอ่มาทีต่อ้งม	ีคอื	วตัถปุระสงคห์รอืเปา้หมาย
ที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นตัวผลักดัน	(Driving	Objectives)	 เชื่อม
โยงกับวิสัยทัศน์	 เพราะวิสัยทัศน์นั้นอาจเป็นเพียงอุดมการณ์	 ซึ่ง
หากไมม่คีวามพยายามจรงิๆ	ทีจ่ะบรรลถุงึเปา้หมายนัน้	วสิยัทศัน์
ขององคก์รกจ็ะเปน็เพยีงคำาพดูเปลา่ๆ	ดงันัน้	มหาวทิยาลยัเอกชน
จะตอ้งมวีตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนเพือ่ใหก้ารใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการ
ความรู้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานและหน่วยงานของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	องคป์ระกอบทีส่ำาคญัประการ
ต่อมาของกระบวนการในการสร้างความรู้	 ก็คือ	 การสนทนา	
(Dialogue)	 เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตรรกวิทยา	(Dialectic)	
หรือการโต้แย้งกันด้วยเหตุผล	ด้วยการชี้แจงความเห็นของตนเอง	
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และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	ซึง่เปน็กระบวนการของการเสรมิ
ซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้ได้มาซึ่งการยกระดับของความรู้	 โดยอาจ
กล่าวได้ว่า	 ความรู้นั้นจะเป็นความรู้ที่ได้จากการวิพากษ์เพื่อ
สร้างสรรค์	นั่นเอง		สิ่งสุดท้ายของกระบวนการในการสร้างความ
รู้ขององค์กร	 คือ	 การปฏิบัติ	 (Practice)	 ซึ่งมีความสำาคัญมาก	
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการนำาความรู้ที่ได้ไปใช้	 ซึ่งในการ
ปฏิบัตินั้นจะต้องคิดถึงความหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติและผล
ของการปฏิบัตินั้นๆ	 รวมถึงการลงมือปฏิบัติจนกลายเป็นกิจวัตร
ประจำาวัน
	 การดำาเนนิการจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยัเอกชนนัน้	ผู้
บริหารระดับคณะวิชาถือปัจจัยสำาคัญในการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน	โดยจะมีบทบาทที่สำาคัญ	คือ	1)	การกำาหนดวิสัยทัศน์
ความรู้	 และวัตถุประสงค์ที่เป็นตัวผลักดัน	2)	 การพัฒนาและให้
นยิามความรูใ้หม	่วา่มหาวทิยาลยัมคีวามรูอ้ะไร	และจะสรา้งความ
รู้อะไร		3)	การสร้าง	รักษา	และเชื่อมโยงบริบทของการสนทนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งผูบ้รหิารระดบัสงูและบคุลากรเขา้ดว้ยกนั		
4)	การใหค้วามสำาคญักบัการตอบคำาถามวา่	“ทำาไม”	มากกวา่เรือ่ง
ของวิธีการหรือการตอบคำาถามว่า	“อย่างไร”	5)	การสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรสามารถหาความหมายในงานของตน									
6)	 การมีความรอบรู้	 รอบคอบ	 และสามารถตัดสินว่าอะไรคือสิ่ง	
ที่ดี
	 การศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย	(บุญส่ง		หาญพานิช,	2546)		พบว่า	รูป
แบบการบรหิารจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยัเอกชนไทยทีน่ำาเสนอ	
เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู	้ ซึ่ง
ประกอบด้วย	10	ด้าน	ด้านวิสัยทัศน์	คือ	การเป็นสถาบันแห่งการ
เรียนรู้และชุมชนนักวิชาการ	ด้านภารกิจ	คือ	การผลิต	ถ่ายทอด	
และบริการความรู้	ด้านนโยบาย	คือ	ให้มีการแบ่งปันความรู้อย่าง
ทัง่ถงึทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั	ดา้นเปา้หมาย	คอื	การพฒันา
วฒันธรรมการแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู	้และวฒันธรรมการบรกิาร
ความรู	้พฒันานอลลดิจเ์วอรเ์คอร	์พฒันาฐานความรูอ้เิลก็ทรอนกิส์
ของสถาบัน	และพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ความรู้	ด้านการประเมิน	
คือ	 ประเมินความสามารถและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอกชน		
ดา้นยทุธศาสตร์	ไดก้ำาหนดยทุธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการความ
รู้ไว้	6	ยุทธศาสตร์	คือ	ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร	ยุทธศาสตร์นอลลิดจ์
เวอร์เคอร์	 ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ความรู้	 ยุทธศาสตร์การสื่อสาร
ความรู้และเทคโนโลยี	 ยุทธศาสตร์การไว้วางใจ	 และยุทธศาสตร์
ร่วมพลัง	ด้านสำานักบริหารจัดการความรู้	คือ	การวางแผนกลยุทธ์
การบรหิารการจดัการความรู	้ดา้นกระบวนการแบง่ปนัแลกเปลีย่น
และบริการความรู้	คือ	การเตรียมความพร้อม	การกำาหนดวิธีการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการความรู้	 การประเมินและปรับปรุง
แก้ไข	ด้านผลการดำาเนินการ	คือ	ทำาให้ได้วัฒนธรรมการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู้	 ชุมชนนอลลิดจ์เวอร์				
เคอร์	ฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ความรู้	นวัตกรรมการ
เรียนรู้	 ผลิตภัณฑ์และการบริการ	 และผลการวิจัยของ	Migdadi	
(2005;	Tasmin	and	Woods,	2007)	ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัย	 ได้แก่	 ภาวะผู้นำา	 วัฒนธรรมองค์กร	 โครงสร้าง	 ความรู้		
การจดัการความรู้	เทคโนโลยี	ทีส่ง่ผลตอ่ผลงานสรา้งสรรคแ์ละผล
การปฏบิตังิานขององคก์ร	พบวา่	ปจัจยัเหลา่นีม้คีวามสมัพนัธท์าง
บวกกบัผลงานสรา้งสรรคแ์ละผลการปฏบิตังิานขององคก์ร	โดยใช้
ตวัแปรดา้นภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง	วฒันธรรมการเรยีนรู	้ความ
รว่มมอื	และความไวว้างใจในองคก์ร	และกระบวนการจดัการความ
รู้ของ	Nonaka	(1995,	2004)	 เป็นตัวแปรในการศึกษาและได้ผล
การวิจัยที่สนับสนุนและสอดคล้องกับการศึกษาของ	Brachos	D.	
Kostopoulos	K.	Soderquist	K.E.,	Prastacos	G	(2007)	 พบว่า	
ประสิทธิผลจากการจัดการความรู้ในด้านการถ่ายทอดความรู้มี
ความสมัพนัธก์บับรบิทขององคก์รในตวัแปรตา่ง	ๆ 	และยงัมคีวาม
สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขององค์กร	 ซึ่งได้เสนอกรอบความ
สัมพันธ์ของประสิทธิผลการจัดการความรู้กับผลการปฏิบัติงาน	
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง	Knowledge	Effectiveness,	 Social	
Context	and	Innovation	โดยมีปัจจัยที่ศึกษาดังแผนภาพต่อไป
นี้

ภาพที ่4	กรอบความสมัพนัธข์องประสทิธผิลการจดัการความรูก้บั
ผลการปฏิบัติงาน
ที่มา:	Brachos	D,	Kostopoulos	K,	Soderquist	K.E.,	Prastacos	G.	
(2007)
	 นอกจากนี้	วิจารณ์		พานิช	(2547)	ได้กล่าวถึงจุดเน้นของ
การจัดการความรู้ว่ามี	4	เป้าหมาย	คือ	1)	เพื่อให้คนหลายทักษะ	
หลายวิธีคิด	ทำางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	ความแตกต่างหลาก
หลายคือพลังของการจัดการความรู้	 เป็นพลังของการสร้างสรรค์	
2)	เพื่อพัฒนางานรูปแบบใหม่ๆ	เป็นจินตนาการ	สร้างสรรค์สิ่งที่

บริบทขององค์กร

-	การปฏิสัมพันธ์

-	ความไว้วางใจ

-	การจูงใจ

-	การเรียนรู้

-	การสนับสนุน

		การบริหาร

ประสิทธิผล

การถ่ายทอด

ความรู้

-	ประโยชน์ของ

		ความรู้

ผลการปฏิบัติ

งานองค์กร

-	เกิดผลผลิต					

		ใหม่
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เป็นเลิศซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่	3)	 เพื่อการทดลองและเรียนรู้	
วิธีการใหม่ๆ	หาวิธีที่ดีที่สุด	(Best	Practice)	ไปใช้ในการทำางาน
หาทางทำาให้ดีกว่าเดิม	 โดยอาจไปหาความรู้จากที่อื่น	 แล้วนำามา	
ทดลองปรบัเปลีย่นใหม้คีณุภาพดขีึน้เปน็การปรบัปรงุคณุภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง	 การจัดการความรู้จึงเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์			
อื่นๆ	ด้วย	4)	เพื่อการนำาเข้าความรู้ในวิธีการ	(Know	How)	อย่าง
เหมาะสม	 คือ	 นอกจากการใช้ความรู้ในองค์กรแล้ว	 ต้องรู้จักไป
หาความรู้ข้างนอกมาใช้อย่างเหมาะสม	 โดยต้องนำามาสร้างใหม่
ให้บางส่วนเป็นของตนเอง	ในการจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ	
มักควบคู่หรือเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นอยู่กับการพัฒนาสินค้าตัว
ใหมห่รอืพฒันาวธิกีารผลติและการปฏบิตังิาน	แตใ่นมหาวทิยาลยั
เอกชนทีม่เีปา้หมายเชงิพฒันาทรพัยากรบคุคลควบคูก่บัการพฒันา
สังคม	หรือด้านการบริการ	ดังนั้น	ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
จงึควรควบคูอ่ยูก่บัการพฒันาคณุภาพภารกจิหลกั	4	ดา้นหรอืการ
พัฒนาประสิทธิผล	(Effectiveness)	 ของการปฏิบัติงานในแต่ละ
ดา้นใหต้รงเปา้หมาย	(Responsiveness)	ของผูเ้รยีน	ชมุชน	สงัคม		
และตรงเป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง	 4	 ด้านของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละแห่ง

บทสรุป

	 ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารการจัดการความรู้ให้ประสบ
ความสำาเร็จมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดการความรู้	
(KM	Process)	 ผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการความรู้	(KM	Enablers)	
และการประเมินผลการจัดการความรู้	 (KM	Evaluation)	 ซึ่ง							
บุญดี	 	บุญญากิจ	และคณะ	(2548)	 ได้สรุปให้เห็นถึงบริบทของ
การจัดการความรู้ที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ประสบความสำาเร็จโดยจำาแนกออกเป็น	5	ปัจจัย	ดังนี้คือ
	 1.	ภาวะผู้นำาและกลยุทธ์	 ผู้บริหารหน่วยงานของ
มหาวทิยาลยัเอกชนจะตอ้งเขา้ใจแนวคดิและตระหนกัถงึประโยชน์
ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดการความรู้	 เพื่อที่จะสื่อสารและผลัก
ดันให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานโดยมีทิศทางและกลยุทธ์ที่
ชัดเจน	 นำาไปสู่แผนงานและกิจกรรมต่างๆ	 ที่จำาเป็นเพื่อให้
มหาวิทยาลัยเอกชนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้	 สิ่งสำาคัญคือ
กลยุทธ์ของการจัดการความรู้จะต้องสอดคล้องกับทิศทางการ
ดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยัเอกชน	เพือ่ชว่ยเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันได้
	 2.	 วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเอกชน	 เนื่องจาก
ยทุธศาสตรท์ีน่ำามาใชก้บักจิกรรมการจดัการความรูเ้ปน็เรือ่งทีเ่กีย่ว
กับวัฒนธรรมองค์กรโดยตรง	 โดยเฉพาะวัฒนธรรมของการแลก
เปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ของอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน

เปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะชว่ยใหห้นว่ยงานบรรลผุลสำาเรจ็ได	้ซึง่ตอ้งไดร้บั
การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่	 เพื่อที่จะทำาให้บุคลากร
ตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของการเปลี่ยนแปลง
	 3.	 เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้	 โดย
เฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลักดันสำาคัญที่ช่วย
ทำาใหก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ำาไดง้า่ยขึน้	ระบบฐานขอ้มลูทีท่นัสมยั
จะช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เทคโนโลยี
สารสนเทศมีส่ วนสำาคัญที่ทำ าให้อาจารย์และบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัเอกชนสามารถคน้หาความรู	้สามารถดงึความรูไ้ปใช	้
และช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล	รวมถึงจัดเก็บข้อมูลความรู้ให้เป็น
ระบบ	 ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนต้องมั่นใจในการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้	โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงและอำานวยความ
สะดวกให้การแลกเปลี่ยนความรู้นั้นเกิดได้รวดเร็วและสะดวกยิ่ง
ขึ้น
	 4.	การวดัผลของการจดัการความรู	้จะชว่ยใหม้หาวทิยาลยั
เอกชนสามารถทบทวน	ประเมินผล	ปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรม
ต่างๆ	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ได	้ และช่วย
ชักจูงให้อาจารย์และบุคลากรทุกระดับเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการจัดการและการแลกเปลี่ยนความรู้	 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ
การวัดผลการจัดการความรู้กำาลังเป็นที่สนใจ	 เช่น	 การวัดและ
ประเมินการจัดการทุนทางปัญญา	 การหาความเชื่อมโยงระหว่าง
ผลตอบแทนการลงทุนกับความรู้ขององค์กร	 หรือความเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้ความสามารถในตัวบุคคลกับผลการปฏิบัติงาน	
อยา่งไรกต็ามตวัชีว้ดัทีด่ตีอ้งสอดคลอ้งและเชือ่มโยงกบักลยทุธก์าร
จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชนด้วย	
	 5.	 โครงสร้างพื้นฐาน	 เป็นโครงสร้างหรือระบบรองรับ
สำาหรับอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน	 สามารถเกิด
การแลกเปลีย่นความรูก้นัไดส้ะดวก	โครงสรา้งดงักลา่วอาจเปน็สิง่
ที่จับต้องได้	เช่น	สถานที่	เครื่องมือ	อุปกรณ์	หรือสิ่งที่จับต้องไม่
ได	้เชน่	โครงสรา้งหรอืระบบงานทีเ่อือ้ใหเ้กดิสภาพทีส่นบัสนนุการ
แลกเปลี่ยนความรู้และกลไกในการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ	 ใน
ชีวิตการทำางานประจำาวัน	 รวมถึงโครงสร้างองค์กรและระบบการ
บรหิารทรพัยากรบคุคล	เชน่	การประเมนิผลงาน	การยกยอ่งชมเชย
และให้รางวัล	 ที่ต้องเอื้อต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเอกชน	
	 สรุปได้ว่า	 ความสำาเร็จของการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชนต้องเกิดขึ้นจากการผสมผสานการ
ทำางานระหว่างปัจจัยทั้ง	5	ที่กล่าวมาข้างต้นกับองค์ประกอบของ
การจัดการความรู้ในองค์กร	3	องค์ประกอบคือ	1)	คน	(	People)	
ยุทธศาสตร์หลักที่องค์กรใช้เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
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แขง่ขนัมุง่ทีค่วามสามารถของอาจารยแ์ละบคุลากรในมหาวทิยาลยั
เอกชน	โดยที่จะสร้างนวัตกรรมและมีความคล่องตัวเพื่อที่จะปรับ
เปลี่ยนยุทธศาสตร์ตามสภาวการณ์	 การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชนจึงมีความสำาคัญเป็นอันดับแรก	
เนื่องจากการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะต้องมี
บคุลากรทีม่คีณุภาพหรอืบคุลากรทีม่คีวามรู้	(Knowledge	Worker)	
โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนำาการจัดการความรู้มาทำาการ
ปฏบิตัจิะตอ้งมคีวามสามารถในการนำาสิง่ทีต่นเองปฏบิตัแิละความ
เข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานของตนเอง	2)	ยุทธศาสตร์	(Strategy)	
ของกระบวนการจดัการความรู้	ประกอบดว้ยแนวทางและขัน้ตอน
ของการจัดการความรู้โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่
ต้องการ	 ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เอกชน	 เป็นการแยกแยะว่า	 ความรู้ชนิดใดที่ควรนำามาใช้ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน	 แล้วนำาความรู้นั้นมากำาหนดโครงสร้าง	 รูป
แบบและตรวจสอบความถูกต้อง	 คือ	 มีระบบการจัดการที่เอื้อ
อำานวยที่เหมาะสม	 เน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอำานาจ	 โดย

ระบบการจดัการนีจ้ะเอือ้อำานวยใหก้ารจดัการความรูถ้กูใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพจะต้องทำาการปลูกฝังให้บุคลากรได้รับรู้ถึงความ
สำาคญัในการนำาเอาการจดัการความรูม้าปฏบิตัิ	และ	3)	เทคโนโลยี
สารสนเทศ	(Information	Technology)	เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานของความรูใ้นมหาวทิยาลยัเอกชนใหเ้ปน็ความรู้
ที่เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากรในช่วงเวลาและรูปแบบที่
ต้องการ	โดยมีการจัดและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	การ
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	ตลอดจนมี
การปรบัปรงุเทคโนโลยใีหท้นัสมยัพรอ้มสำาหรบัการปฏบิตังิานและ
การเรียนรู้	
	 ดังนั้น	 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย
เอกชนจะเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างความรู้	การแบ่งปันหรือ
การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการนำาความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตังิานเพือ่ให้
เกิดความเป็นเลิศในการบรรลุภารกิจหลัก	อันจะนำาไปสู่การสร้าง
สังคมแห่งความรู้และสังคมอุดมปัญญาที่ยั่งยืน



Executive Journal 19

 

American	Productivity	and	Quality	Center	(APQC).	(2000).		
 Valuing KM.	Retrieved	2007,	25	March,	from	http://
	 www.apqc.org/knowledge-base/documents/
 valuing-km
Anderson,	A.	&	the	American	Productivities	and	Quality	
	 Center.	(1996).	The Knowledge Management 
 Assessment Tool: External Benchmarking Vision. 
	 Houston,	TX:	Author.				
Brachos,	D.,	Kostopoulos	K.,	Soderquist	K.	E.,	&	Prastacos,	G.	
	 (2007).	Knowledge	Effectiveness,	Social	Context	and		
	 Innovation.	Journal of Knowledge Management, 
 11(5),	31-44.
Lyons,	K.,	Acsente,	D.,	&	Waesberghe,	M.	(2008).	Integrating 
 Knowledge Management and Quality Management 
 to Sustain Knowledge Enabled Excellence in 
 Performance. VINE, 38(2),	241-253.
Marquardt,	M.,	&	Reynolds,	A.	(1994).	The Global Learning 
 Organization.	Burr	Ridge,	IL:	Irwin	Professional	Pub.
Migdadi,	M.	M.	(2005).	An Integration View and Empirical 
 Examination of the Relationships among Knowledge 
 Management Enables, Processes, and Organizational 
 Performance in Australian enterprises [manuscript]. 
	 (Dotoral		dissertation,	University	of	Wollongong,	
	 Wollongong	NSW,	Australia).
Nonaka,	I.	&	Takeuchi,	H.	(1995).	The Knowledge-Creating 
 Company: How Japanese Companies Create the 
 Dynamics of  Innovation.		New	York:	Oxford	University	
	 Press.
_____.	(2004).	Hitotsubashi on Knowledge Management. 
	 Singapore:	John	Wiley	&	Sons	(Asia).
Singapore	Productivity	and	Standard	Board.	(2001).	 Primer 
 on Knowledge Management.	Singapore:	Integrated	
	 Press.
Tasmin,	R.	&	Woods,	P.	(2007).	Relationship	between	
	 Corporate	Knowledge	Management	and	the	Firm’s	
	 Innovation	capability.	International Journal of Services 
 Technology and Management, 8(1),	62-79.

บรรณ�นุกรม

กระทรวงศกึษาธกิาร.	สถาบนัพฒันาผูบ้รหิารการศกึษา.	(2548).		
 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา.	กรุงเทพฯ:	
	 โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว.
ฐิติพร		ชมภูคำา.	(2548,	มกราคม-มีนาคม).	การบริหารเพื่อ
	 จดัการความรู.้	จฬุาลงกรณธ์รุกจิปรทิศัน,์ 27(103),	21-29.
บดินทร์	วิจารณ์.	(2550).	การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้
	 (พิมพ์ครั้งที่	4).	กรุงเทพฯ:	เอ็กสเปอร์เน็ท.						
บุญดี		บุญญากิจ	และคนอื่นๆ.	(2548).	การจัดการความรู้ 
 จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพฯ:	
	 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
บุญส่ง		หาญพานิช.	(2546).	การพัฒนารูปแบบการบริหาร
 จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย	(วิทยานิพนธ์
	 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาอุดมศึกษา,	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
ปรียานุช		ชัยกองเกียรติ.	(2551).	รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
 สาเหตรุะหวา่งการจดัการทนุทางปญัญา การจดัการความ
 รู้และประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล 
 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
	 ศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาการบริหารการศึกษา,	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
ประไพ	จรูญนารถ	และวีรวุธ	มาฆะศิรานนท์.	(2547).	การสร้าง
 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้.	กรุงเทพฯ:	เอ็กซเปอร์เน็ท.		
วิจารณ์	พานิช.	(2547).	สถานศึกษากับการจัดการความรู้เพื่อ
 สังคม.	กรุงเทพฯ:	สำานักเลขาธิการสภาการศึกษา.
_______	.	(2549).	การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ	(พิมพ์ครั้ง
	 ที่	3).	กรุงเทพฯ:	สุขภาพใจ.
วีรวุธ	มาฆะศิรานนท์.	(2548).	การพัฒนาองค์การแห่งความรู้. 
	 กรุงเทพฯ:	เอ็กซเปอร์เน็ท.
สมชาย	นำาประเสริฐชัย.	(มิถุนายน,	2546).	เทคโนโลยีกับการ
	 จัดการความรู้.	ไมโครคอมพิวเตอร์, 21(215),	103-107.
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.	(2548).	การจัดการความรู้จาก
 ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.	กรุงเทพฯ:	จิรวัฒน์เอ็กเพรส.	
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	(2544).	แนวทาง
 การปฏริปูการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ตามพระราชบญัญตัิ
 การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.	กรุงเทพฯ:	ผู้แต่ง.


