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บทคัดยอ
 บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะอธิบายคําจํากัดความและความหมายของความรูที่ซอนเรน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของความรูที่ซอนเรนตอการพัฒนาองคกร รวมถึงศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการแบงปนความรูที่ซอนเรนในองคกร  ทั้งนี้ 
คําถามท่ีสําคัญสําหรับทุกองคกร คือ จะทําอยางไรเพ่ือเปล่ียนความรูท่ีซอนเรนในตัวพนักงานในรูปความเช่ือ ประสบการณ และ
ความชํานาญการ ใหเปนความรูที่ชัดแจงเพื่อใหผูอื่นสามารถเขาถึงไดงาย และมีการถายทอดความรูนั้นตอไป โดยสามารถระบุ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแบงปนความรูที่ซอนเรนไดหลายมิติ เชน มิติลักษณะสวนบุคคล มิติการทํางานเปนทีม มิติวัฒนธรรม
องคกรที่ทํางาน มิติสภาพแวดลอมในการทํางาน และมิติเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําสําคัญ: ความรูที่ซอนเรน การแบงปนความรู การถายทอดความรู องคกรแหงการเรียนรู 

Abstract
 This paper describes the defi nition of tacit knowledge, highlights the importance of tacit knowledge in 
organization, and explores the important factors that infl uence tacit knowledge sharing in organization. The 
key challenge is how to convert tacit knowledge embedded in employees’ personal beliefs, experiences 
and values to explicit knowledge, so that it is in a format that can be readily and easily accessed by others. 
The factors infl uencing tacit knowledge sharing can be identifi ed in several dimensions such as personal 
characteristics dimension, teamwork dimension, organization culture dimension, working environment 
dimension, information technology dimension.  
  
Keywords: Tacit Knowledge, Knowledge Sharing, Knowledge Transfer, Learning Organization
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บทนํา
 คําวา “องคกรแหงการเรียนรู” (Learning Organization) 
นับเปนคําในกลุมของการพัฒนาองคกรซึ่งเปนที่รูจักกัน
อยางกวางขวางในปจจุบัน และเปนรูปแบบขององคกรใน
อุดมคติ เพราะทุกองคกรตางตองการสรางองคความรูและ
นวัตกรรมใหม เพ่ือความอยูรอดและเติบโตตอไปไดอยางย่ังยืน
ในยุคโลกาภิวัตน  โดยเปาหมายสําคัญของการสรางองคกร
แหงการเรียนรู คือ การสรางองคกรที่สามารถเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่อง เรียนรูไดเร็วกวาคูแขง และเรียนรูเหตุตางๆ ที่ทําให
องคกรสําเร็จหรือลมเหลว  กลาวคือ รูถึงปจจัยแหงความสําเร็จ
ขององคกร และสามารถรักษาภาวะแหงการเรียนรูไวไดอยาง
ตอเนื่องยั่งยืนตลอดไป  ดังนั้น การที่จะพัฒนาไปสูองคกร
แหงการเรียนรูนั้น องคกรตองเริ่มจากการศึกษาและพัฒนา
ความรูขององคกร (Organizational Knowledge)  ทั้งนี้
ทามกลางการเปล่ียนแปลงของธุรกิจในปจจุบัน ประเด็นเร่ือง
ความรูขององคกรถือเปนประเด็นหนึ่งที่นักวิจัย ที่ปรึกษา 
และผูบริหารใหความสนใจเปนอยางย่ิง เพราะเปนที่ยอมรับ
กันอยางกวางขวางวา การแขงขันทางธุรกิจจําเปนจะตองมี
ความรูเปนองคประกอบขั้นพื้นฐาน และความรูนี้เองเปน
แหลงสรางความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืนใหกับธุรกิจ
โดยเฉพาะอยางย่ิงความรูท่ีเปนทักษะการปฏิบัติ โดยท่ัวไแลว 
องคกรทุกแหงมักมีเคล็ดลับความรูที่สําคัญทั้งในรูปแบบ
ความรูที่ซอนเรนในตัวพนักงาน (Tacit Knowledge) และ
ความรูที ่ชัดแจง (Explicit Knowledge)   ในรูปแบบของ
คูมือการทํางานหรือคูมือปฏิบัติงานขององคกรนั้น แมวา
ความรูเหลาน้ีไมมีตัวตน จับตองไมได แตกลับเปนองคประกอบ
ที่จะสรางคุณคาใหกับธุรกิจไดเปนอยางดี และเปนสินทรัพย 
(Asset) ที่ธุรกิจจําเปนจะตองบริหารจัดการและวัดผลอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการสรางความรู (Knowledge Creation) 
การถายทอดความรู (Knowledge Transfer)  การแบงปน
ความรู (Knowledge Sharing)  และการนําความรูไปใช
(Knowledge Usage) อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการที่ธุรกิจ
ตองสรางองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันเพ่ือความอยูรอดอยางย่ังยืน       ธุรกิจจึงตองแสวงหา
แนวทางในการสรางนวัตกรรมขององคกรอยางตอเน่ือง ไมวา
จะเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ  นวัตกรรมดานกระบวนการ 
หรือนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ ปจจัยสําคัญในการ
สรางนวัตกรรมเหลาน้ีก็คือ องคความรูท่ีซอนเรนอยูใบุคลากร
 คําวา   “ความรูท่ีซอนเรน”   ถูกนํามาใชอยางกวางขวาง   ในดาน
การบริหารจัดการความรู และการศึกษาองคกร ตลอดจนมี
คํานิยามและแนวทางท่ีหลากหลายในการอธิบายและตรวจ

สอบความรูแบบดังกลาว  Michael Polanyi ศาสตราจารย
สาขาเคมีและสังคมศาสตร  เปนบุคคลแรกที่ใชคําวา Tacit
Knowledge หรือความรูที่ซอนเรน โดยเขียนไวในหนังสือ
เรื่อง Tacit Dimension  ทั้งนี้ Polanyi (1966) ไดเนน
ความสําคัญของความรูที่ซอนเรนวาเปนความรูที่มีคุณคา
ตอองคกรแตมักถูกลืม เพราะไมไดบันทึกความรูเหลานี้ไวใน
ฐานขอมูล  ดังน้ัน องคกรโดยมากมีความรูแตกลับไมสามารถ
เขาถึงความรูนั้นได เนื่องจากความรูเหลานั้นยังถูกเก็บอยูใน
ตัวบุคคล  
 นอกจาก Polanyi (1966) แลว ยังมีนักวิชาการสาขา
ตางๆ ที่ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของความรูที่ซอนเรน ซึ่ง
สามารถสรปุคุณลักษณะท่ีสําคัญได ดังนี้   
 1. ยากที่จะเขียนใหเปนรูปราง (Formalization)
(Nonaka, 1991)  ผูที่เปนเจาของความรูไมสามารถอธิบาย
กฎเกณฑที่ใชตัดสินใจในการกระทําพฤติกรรมอยางใด
อยางหนึ่งได แตการตัดสินใจนั้นอาจเกิดจากการมองเห็น
กฎเกณฑที่จะนํามาประกอบเพื่อใชในการตัดสินใจ
 2. เปนความรูสวนบุคคล (Individual Tacit Knowledge)  
(Ambrosini & Bowman, 2001) 
 3. มีมิติของความรูความเขาใจ (Cognitive Dimension) 
(Nonaka, 1991) ท่ีสามารถกล่ันกรองออกมาเพ่ือเขียนบันทึก
ได   
 4. ประกอบไปดวยแบบแผนความคิด (Mental 
model) (Nonaka, 1991)  กลาวคือ บุคคลแตละคนจะ
ดําเนินการบางอยางในสถานการณหนึ่งๆ ดวยสิ่งท่ีฝงลึกอยู
ในตัวตน และมีแนวโนมที่จะใชประโยชนจากสิ่งนั้น
 5. สามารถนําไปใชงาน (Ambrosini & Bowman,
2001) หมายถึง เปนความรูและทักษะในการปฏิบัติ (Kogut 
& Zander, 1992; Nonaka, 1991) โดย Nonaka (1991) 
ยังระบุเพิ่มเติมวา ความรูและทักษะในการปฏิบัตินี้ อาจมี
ความหมายเดียวกับความรูท่ีซอนเรน เพราะความรูท่ีซอนเรนน้ัน
ประกอบดวยทักษะทางเทคนิคสวนบุคคล ซึ่งเปนทักษะที่
ไมเปนทางการและยากที่จะเขียนบันทึกออกมา 
 6. มีความเฉพาะเจาะจงในเชิงบริบท หมายถึง ความรู
ที่ตองสอนกนัหนางาน หรือสอนในสถานการณเฉพาะที่ตอง
ใชความรูนั ้นๆ (Ambrosini & Bowman, 2001)  ทั้งนี้
Nonaka (1991)  ระบุวา ความรูท่ีซอนเรน คือ ส่ิงท่ีฝงรากลึก
อยูในการทํางานท่ีมุงมั่นของแตละบุคคลในบริบทที่มีความ
เฉพาะเจาะจง เชน กลุมชางฝมือ กลุมอาชีพหรือผูเชี่ยวชาญ
ในเทคโนโลยีหรือตลาดที่เฉพาะเจาะจง เปนตน
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 จากคุณลักษณะของความรูท่ีซอนเรนท่ีกลาวมาขางตน
จึงทําใหนิยามความหมายของความรูท่ีซอนเรนชัดเจนมากข้ึน
โดยสามารถสรุปคํานิยามไดวา ความรูที่ซอนเรน คือ ความรูที่
เปนสวนบุคคล (Personal)  อยูในจิตใตสํานึก (Unconscious)
ไมสามารถจัดทําเปนระบบ (Uncodifi ed)  และไมสามารถ
แสดงออกมาหรือเห็นไดอยางชัดเจน โดยเปนความรูท่ียากจะ
จัดทําเปนรูปแบบท่ีแนนอน  ดังน้ัน จึงยากท่ีจะแบงปนใหกับ
ผูอ่ืน  ความรูท่ีซอนเรนประกอบดวย 2 มิติ คือ มิติเชิงเทคนิค 
(Technical Dimension)  และมิติเชิงการรับรู (Cognitive 
Dimension)  โดยมิติเชิงเทคนิค หมายถึง “การรูวิธีการ”
(Know-How) เพราะความรู ของพนักงานเปนความรู ที ่
ไมเปนทางการ ขึ้นกับความชํานาญของผูเชี่ยวชาญ สวนมิติ
เชิงการรับรู  ประกอบดวย โครงสรางทางความคิดในสมอง
(Schemata)  แบบแผนความคิด (Mental Models)  ความ
เช่ือ (Beliefs)  และการรับรู (Perceptions) (Polanyi, 1966; 
Reber, 1989; Zander & Kogut, 1995; Haron 2005)
  ทั้งน้ี ในระยะตอมา Bennet และ Bennet (2008) 
ไดแบงประเภทของความรูที่ซอนเรนเปน 4 ประเภท คือ 
 1. แบบฝงลึกในตัวบุคคล (Embodied) เปนความรูที่
ถูกเก็บไวในตัวบุคคล

 2. แบบการหย่ังรูดวยตัวเอง (Intuitive) เปนความรูที่
มีรากฐานมาจากประสบการณชีวิต เปนกลไกท่ีลึกลับที่ทําให
เราสามารถแกไขปญหาตางๆ โดยปราศเหตุผลอธิบาย
 3. แบบอารมณความรูสึก (Affective) เปนความรูที่
แสดงถึงความรูสึกซ่ึงไมไดถูกเปดเผยออกมาหรืออาจจะไมรู
ถึงความรูสึกนั้น 
 4. แบบจิตวิญญาณ (Spiritual) เปนความรูในรูปของ
การแนะแนวทางขั้นสูง การใหกรอบแนวคิดที่เหนือกวา
ทําใหเห็นภาพที่ใหญขึ้น 
 นอกจากการศึกษาดานนิยามความหมายและ
คุณลักษณะของความรูที ่ซอนเรนแลว Ambrosini และ
Bowman (2001)  ยังไดเสนอมุมมองเก่ียวกับบทบาทท่ีสําคัญ
ของความรูท่ีซอนเรนในฐานะท่ีเปน “ทรัพยากร (Resource)” 
ขององคกร  และเปล่ียนคําเรียกจาก “ความรูท่ีซอนเรน (Tacit 
Knowledge)” เปน “ทักษะท่ีซอนเรน (Tacit Skills)” โดย
ทักษะที่ซอนเรนนี้มีคุณสมบัติคลายคลึงกับความรูที่ซอนเรน 
กลาวคือ เปนทักษะที่เฉพาะเจาะจง สามารถนํามาใชงาน
เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับองคกร  พรอมกันนี้ Ambrosini 
และ Bowman (2001) ยังไดแบงระดับของทักษะท่ีซอนเรน
ตามลําดับความซอนเรน 4 ระดับ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 ระดับความซอนเรน (Degree of Tacitness)
ที่มา: Ambrosini และ Bowman (2001)

 โดยสรุป คําวา ความรูที่ซอนเรน มีขอบเขตที่กวาง
ตั้งแตการเปนความรูที่อยูในตัวบุคคล จนถึงความรูที่ฝงลึก
อยูในผลิตภัณฑ กระบวนการ และวิธีการดําเนินงานตางๆ 
ในองคกร 

ความสําคัญและคุณคาของความรูที่ซอนเรนตอองคกร
 จากคํานิยามและคุณลักษณะของความรูที่ซอนเรน
ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาความรูที่ซอนเรนนั้นมีคุณคา
และความสําคัญตอองคกรหลายดานดังนี้ 

 

1. ทักษะซอนเรนที่ติดแนนฝงลึก 

2. ทักษะซอนเรนที่สามารถทําใหเห็นไดชัดเจนพอสมควร 

3. ทักษะซอนเรนที่สามารถทําใหชัดเจน 

4. ทักษะที่แสดงออกมาอยางชัด 

สูง 

 ต่ํา 

 1. การสรางนวัตกรรม (Innovation)
 มีการนําความรูที่ซอนเรนมาเปนจุดเริ่มตนในการ
สรางนวัตกรรมใหกับองคกร โดยทั่วไปแลวคนทํางานจะเริ่ม
จากการใชความรูที่ซอนเรนในตนเองกอน แลวจึงพัฒนาตอ
เปนความรูที่มีรูปแบบ หรือมีการบันทึกองคความรูนั้น ซึ่ง
จะเปนแหลงความรูสําหรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต 
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ความรูที่ซอนเรนมีบทบาทสําคัญตอการ
สรางนวัตกรรม  ตัวอยางเชน การพัฒนาเครื่องทําขนมปง
แบบอัตโนมัติของ บริษัท มัทซึสชิตะ ที่สงวิศวกรอาวุโสไป
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เรียนรูงานจากพอครัวของโรงแรมช้ันนําในกรุงโตเกียว โดย
ความรูที่ไดจากการเรียนรูจะเปนเร่ืองเก่ียวกับรูปรางหนาตา 
(Look) ความรูสึก (Feel) และรสชาติ (Taste) ของขนมปง 
ซึ่งไดนําส่ิงที่เรียนรูเหลานี้มาใชในการออกแบบกลไกการ
นวดแปงสําหรับเครื่องทําขนมปงอัตโนมัติเพื่อใหผลิตผลตาม
ความตองการ (Nonaka, 1991) 
 2. การเปนตวัอยางที่ดี (Best Practices)
 การใหความสนใจตอความรูที่ซอนเรน ชวยใหองคกร
สามารถกําหนดและถายทอดตัวอยางที่ดีในการทํางานได
อยางมีประสิทธิผล พนักงานสามารถสรางความรูที่ซอนเรน
ข้ึนมา  เพ่ือชวยแกปญหาตางๆ  ซ่ึงจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
ขององคกร  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความรูที่ซอนเรนมีความ
สัมพันธใกลชิดกับการทํางานมากกวาความรูที่ชัดแจง
(Explicit Knowledge) และบอยครั้งที่มักพบวา ตัวอยาง
การทํางานท่ีดีมักไมไดอยูในรูปแบบของเอกสารหรือระบุไวใน
แผนผังการทํางาน (Szulanski, 1996)  ส่ิงสําคัญประการหน่ึง
ที่ควรตระหนัก คือ ตัวอยางการทํางานที่ดีตองมีการอางอิง
ไปสูความรูที่ซอนเรนของผูที่ทํางานน้ันจริงๆ เพราะผูทํางาน
ที่มีความเขาใจอยางถองแทในงานนั้น จะสามารถถายทอด
ตัวอยางงานท่ีดีไดอยางมีประสิทธิผล  
 3. การเลียนแบบ (Imitation)
 ความรูที่ ซ อนเรนช วยปองกันไม ใหองคกร ถูก
ลอกเลยีนแบบจากคูแขง (Winter, 1987, อางถึงใน Zander 
& Kogut, 1995) เพราะความรูที่ซอนเรนในตัวบุคคลและใน
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นเปนความรูที่เหนียวแนน  และยากที่จะ
ถายโอนไปสูคนกลุมใหม  อยางไรก็ตาม Kogut และ Zander 
(1992)  กลาววา แมความรูที่ซอนเรนจะเหนียวแนน แตก็
ทาทายคูแขงใหพยายามศึกษาและลอกเลียนแบบไดเชนกัน
ดังนั้น ธุรกิจควรนําความรูที ่ซอนเรนนี้มาพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมท้ังความสามารถในการสรางนวัตกรรม
และความสามารถในการสกัด (Extract) องคความรูที่มีอยูใน
ตลาดมาใชใหเกิดประโยชนตอธุรกิจของตนเอง
 4. การสรางความสามารถหลัก (Core Com-
petencies)
   ความรูที่ซอนเรนชวยสรางคุณคาที่โดดเดน (Unique 
Value Added) ใหกับองคกร โดยสรางขึ้นมาจากทักษะ
และประสบการณของพนักงาน รวมเขากับเรื่องราวในอดีต 
สถานการณเฉพาะอยาง และสภาพแวดลอมตางๆ ขององคกร
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความรูที่ซอนเรนถูกนํามาใชเปนตัวชี้วัด
ในการประเมินระดับความสามารถหลักขององคกรและ
ความแตกตางจากคูแขง  ดังนั้น การสรางคุณคาใหกับองคกร

จึงตองนาํความรูที่ซอนเรนนี้มาใชประโยชน เพราะจะชวยทํา
ใหธุรกิจเขาใจถึงสถานการณการแขงขัน ตลอดจนเลือกและ
กําหนดตลาดไดอยางเหมาะสม (Badaracco, 1991)

การแบงปนความรูที่ซอนเรน
 ความรูที่ซอนเรนมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
หลายดาน แตดวยความรูท่ีซอนเรนท่ีเปนความรูท่ีฝงลึกอยูใน
แตละบุคคลและยากท่ีจะแสดงออกมา จึงจําเปนตองทําความ
เขาใจถึงนิยามความหมายของกระบวนการในการแบงปน
ความรูที่ซอนเรนใหชัดเจน  เพื่อใหเห็นองคประกอบตางๆ  ที่
จะชวยสนับสนุนใหการแบงปนความรูที่ซอนเรนเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  โดยทั่วไป การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) 
หมายถึง พฤติกรรมที่เก่ียวของกับการแลกเปล่ียนขอมูลหรือ
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตกตางจากการแบงปนขอมูล 
(Information Sharing) ท่ีใชในองคกร เชน ขอมูลทางการเงิน
ขอมูลการผลิต ฯลฯ  ซึ่งเปนเรื่องที่พนักงานทุกระดับตอง
เก่ียวของ ในขณะท่ีการแบงปนความรูเนนท่ีการพ่ึงพาอาศัยกัน
(Reciprocity) และเปนพฤติกรรมที ่เกิดอยางมีทิศทาง
ระหวางบุคคลแตละคนหรือภายในองคกร ซึ่งการแบงปน
ความรูภายในองคกรน้ี ถือเปนหน่ึงในองคประกอบของปจจัย
การมุงเนนการเรียนรูซึ่งเปนปจจัยท่ีมีผลทางบวกตอความ
สามารถทางนวัตกรรมขององคกร (ปรารถนา หลีกภัย, 2556) 
 Nonaka และ Konno (1998) ไดนําเสนอแนวคิด
“Ba” ซึ่งหมายถึง สถานที่ที่ความรูถูกสรางขึ้น โดยอาจเปน
สถานที่ที่จับตองได (Physical) หรือสถานที่เสมือน (Virtual) 
หรือในจิตใจของคน (Mental) ก็ได “Ba” เปนเสมือนกับ
แพลตฟอรมท่ีเปนจุดศูนยรวมและเช่ือมโยงความรูจากที่
ตางๆ เขาดวยกัน Nonaka และ Konno (1998) ไดนําเสนอ
แบบจําลอง SECI ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนในกระบวนการ
เปล่ียนรูปความรู 4 ขั้นตอน (Nonaka, 1991; Nonaka & 
Konno, 1998) ไดแก 
 1. การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) คือ
กระบวนการท่ีความรูท่ีซอนเรนถูกเผยแพรผานประสบการณ  
แบบแผนความคิดอานและทักษะทางเทคนิคระหวาง
ผูเชี่ยวชาญ
 2. การขยายผลสูภายนอก (Externalization) คือ
กระบวนการท่ีความรูที่ซอนเรนถูกถายทอดเปนความรูที่
ชัดแจง  โดยผานการพูด การนําเสนอ และการสะทอนความ
คิดเห็นของเพื่อนรวมงานหรือสมาชิกในกลุม 
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 3. การผนวกรวม (Combination) คือ กระบวนการ
เปลี่ยนความรูที่ชัดแจงใหเปนความรูที่ชัดแจงที่ละเอียด
ซับซอนมากย่ิงขึ้น
 4. การปรับเปลี่ยนสูภายใน (Internalization) คือ
กระบวนการเปล่ียนความรูที่ชัดแจง เชน จากคูมือการทํางาน 
ใหเปนความรูที่ซอนเรนโดยผานกระบวนการเรียนรู 

 จากขั้นตอนขางตน การแบงปนความรูที่ซอนเรนนั้น 
จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการขัดเกลาทางสังคม  และการขยายผล
สูภายนอก  นอกจากน้ี Hooff และ Ridder (2004) ไดกลาว
ถึงองคประกอบของกระบวนการแบงปนความรูวาเปน
กระบวนการที่แตละคนแลกเปลี่ยนความรูของตนเองอยาง
สมบูรณ และรวมกันสรางองคความรูใหม โดยแปลงความรู
สวนบุคคลใหเปนความรูขององคกร  ดังนั ้น กระบวนการ
แบงปนความรูจึงประกอบไปดวย 2 องคประกอบหลัก คือ 
 1. การใหความรู (Knowledge Donating) คือ การ
สื่อสารกับผูอื่นเกี่ยวกับความรูและทุนทางปญญาของแตละ
บุคคล
 2. การสะสมความรู (Knowledge Collecting) คือ 
การที่ผูรวมงานปรึกษาหารือกันเพื่อแบงปนความรูและสราง
องคความรูใหมรวมกัน
 กระบวนการแบงปนความรูตามนิยามความหมาย
ของ Hooff และ Ridder (2004) สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Ardichvili, Pagae, และ Wentling (2003)  ที่พบวา การ
แบงปนความรูเปรียบเสมือนตลาดที่ประกอบดวยการเสนอ
ความรูใหม และความตองการความรูใหมมาผนวกกัน  

ปจจัยที่มีผลตอการแบงปนความรู 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแบงปน
ความรูพบวา มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการแบงปนความรู
อยูจํานวนมาก โดยเปนทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยมีการนําทฤษฎีจากหลายศาสตรมาใชกําหนด
กรอบดําเนินการวิจัย เชน ทฤษฎีการปฏิบัติเชิงเหตุผล
(Theory of Reasoned Action: TRA) ทฤษฎีทุนทางสังคม
(Social Capital Theory)  ทฤษฎีสภาวะวิกฤตทางสังคม
(Social Dilemma Theory)  ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม
(Social Exchange Theory)  ทฤษฎีจิตวิทยาทางสังคม
(Social Psychology Theory) และทฤษฎีพฤติกรรมความ
เปนสมาชิกขององคกร (Organizational Citizenship
Behavior Theory: OCB) เปนตน  จึงเห็นไดวา การแบงปน
ความรูไดรับความสนใจในสาขาวิชาตางๆ       รวมท้ังภาคธุรกิจดวย

 จากการสังเคราะหงานวิจัยพบวา สามารถแบงปจจัย
ที่มีผลตอการแบงปนความรูที่ซอนเรนทั้งปจจัยสนับสนุน
และปจจัยที่เปนอุปสรรคเปน 5 กลุมหลัก ดังตอไปนี้
 1. ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานนี ้ เก ี ่ยวของกับ
คุณลักษณะ บุคลกิภาพ และแรงขับเคลื่อนภายในตัวบุคคล 
ไดแก ความรู ภาษา ความสามารถของตนเอง ความสามารถ
ในการรับรู ประสบการณ ความเชื่อ แรงจูงใจ ความไววางใจ 
เปนตน ถือไดวาเปนปจจัยที่หลากหลายแตกตางกันในแตละ
องคกร จึงเปนปจจัยที่ยากตอการบริหารจัดการ โดยปจจัย
ดานบุคคลที่สงผลกระทบตอการแบงปนความรูที่ซอนเรน 
ไดแก (ก) แรงจูงใจสวนบุคคล เชน ความสุขที่ไดแบงปน
ความรู ชื่อเสียงในเรื่องความเปนมืออาชีพ ฯลฯ  (ข) ความ
เชี่ยวชาญของตนเองในความรูสาขานั้นๆ รวมถึงอายุงานใน
สาขานั้น  (ค) ประสบการณในการแบงปนความรู  (ง) ความ
สามารถในการซึมซับความรู  (จ) ความเขาใจในความรูที่ไดรับ
การถายทอด  (ฉ) ความสามารถดานภาษาท่ีใชในการถายทอด
(ช) ความผูกพันและความสัมพันธที่เหนียวแนนระหวางกัน
รวมถึงความสัมพันธระหวางผูถายทอดความรูและผูรับความรู  
(ซ) ความไววางใจซึ่งกันและกัน  (ฌ) การสื่อสารระหวางกัน
อยางเปดเผยและมีประสิทธิภาพ  (ญ) การเคารพซ่ึงกันและกัน
(ฎ) ความมีทิฐิ หรืออคติตอผูอื่น และ (ฏ) การตอตานตอการ
เปล่ียนแปลง (Szulanski, 1996;  Herrgard, 2000; Wasko &
Faraj, 2005; Lin, 2007; Alawi, Marzooqi, & Mohammed,
2007, Majewski & Usoro, 2011)
 2. ปจจ ัยด านกล ุ มงานหร ือท ีมงาน ปจจ ัยน ี ้
ครอบคลุมเครือขายทางสังคม (Social Network)  และ
การรวมกลุมแบบคลัสเตอร (Cluster) โดยปจจัยที่เกี่ยวของ
กับดานกลุมคนหรือทีมงานที่สําคัญ ไดแก การทํางานเปนทีม
ความสัมพันธระหวางกัน ความไวใจทางสังคม การพึ่งพากนั
เปนตน    ปจจัยดานกลุมงานหรือทีมงานที่สงผลกระทบตอ
การแบงปนความรูที่ซอนเรน มีดังนี้ (ก) ความไวใจทางสังคม
(ข) การมีเปาหมายรวมกัน  (ค) ทัศนคติของกลุมตอการ
แบงปนความรู  (ง) บรรทัดฐานของกลุมเก่ียวกับการแบงปน
ความรู  (จ) ทักษะการทํางานเปนทีมที่ดี  (ฉ) ความรูสึกเปน
พวกเดียวกันทั้งเชิงบวก เชน ความสนุกสนาน ความผูกพัน
ระหวางกัน ฯลฯ และเชิงลบ เชน ความวิตกกังวล  (ช) ความ
เหนียวแนนของกลุม และ (ซ) ความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูนํากับสมาชิกในทีม) (Wasko & Faraj, 2005; Cabrera & 
Cabrera, 2005; Yu & Chu, 2007; Lin 2007;  Alawi, 
Marzooqi, & Mohammed, 2007; Chow & Chan, 2008; 
McNichols, 2010) 
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 3. ปจจัยดานองคกรและการบริหารจัดการ ไดแก
ปจจัยที่เกี ่ยวของกับวัฒนธรรมองคกร  (Organizational 
Culture)  บรรทัดฐานขององคกร (Norms)  ระบบบริหาร
จัดการดานตางๆ เปนตน  โดยปจจัยดานองคกรและการ
บริหารจัดการที่มีผลกระทบตอการแบงปนความรู ไดแก
(ก) โครงสรางองคกร  (ข) วัฒนธรรมแหงการแบงปน  (ค)
วัฒนธรรมการส่ือสารอยางเปดเผย  (ง) คานิยมในการแบงปน
ความรู   (จ) บรรทัดฐานขององคกร เชน ความยุติธรรม
ความเปนสมาชิกขององคกร ความเปนนวัตกรรม เปนตน
(ฉ) ระบบการใหรางวัลขององคกร  (ช) ระบบการสรางคุณคา
ใหกับตัวพนักงาน และ (ซ) การสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง
(Herrgard, 2000; Cabrera & Cabrera, 2005; Bock, 
Zmud, Kim, & Lee, 2005; Lin, 2007; Alawi, Marzooqi, 
& Mohammed, 2007; Yu, Lu, & Liu,  2010; McNichols, 
2010; Wang & Noe, 2010, Majewski & Usoro, 2011)
 4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  เปน
ปจจัยที่สนับสนุนใหการแบงปนความรูในองคกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เชน เวลาที่ใชในการทํางานและการ
แบงปนความรู (Time)  ระยะทางในการเดินทาง (Distance)  
บรรยากาศในการส ื ่อสาร (Communication) และ
งบประมาณ (Budget) เปนตน  แตในขณะเดียวกัน หาก
ขาดการบริหารจัดการที่ดี ก็จะกอใหเกิดอุปสรรคตอการ
แบงปนความรูไดเชนกัน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่มีผลตอการแบงปนความรูที ่ซอนเรน ไดแก (ก)
การจัดสรรเวลาสําหรับการทํางานและการแบงปนความรู
(ข) ระยะหางระหวางผูใหความรู (Source)  และผูรับความรู 
(Receipt)  (ค) บรรยากาศในการส่ือสาร  (ง) องคความรูท่ีจะ
แลกเปลี่ยนหรือแบงปน  (จ) มาตรฐานของระบบการจัดการ
ความรู  และ (ฉ) การจัดสรรงบประมาณสําหรับการแบงปน
ความรู (Herrgard, 2000; Hooff & Ridder, 2004; Ma & 
Agarwal, 2007)
 5. ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปจจัยนี้เปน
สิ่งอํานวยความสะดวกใหกับการแบงปนความรูในปจจุบัน 
เชน ระบบฐานขอมูล ระบบอินเทอรเน็ต ระบบออนไลนตางๆ 
เปนตน ซึ่งนับวันปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานี้ มี
สวนชวยสนับสนุนใหการแบงปนความรูเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ปจจัยที่สนับสนุนการแบงปน
ความรูที ่ซอนเรน ไดแก (ก) การปรากฏตัวบนเครือขาย
(Virtual Copresence)  (ข) ระยะเวลาที่อยูบนเครือขาย
อยางตอเนื่อง (Persistent Labeling)  (ค) การแสดงตัวตน
(Self-presentation) และ (ง) การรวบรวมขอมูลที่เปน

ประโยชนอยางละเอียด (Deep Profi ling)  ซึ่งท้ัง 4 ปจจัยนี้
จะรวมเรียกวา การรับรองความเปนอัตลักษณที่ไดรับการ
ยอมรับ (Perceived Identity Verifi cation)  หรือหาก
เปรียบเทียบปจจัยทั้ง 4 ประการขางตน ก็จะคลายคลึงกับ
ปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีกลาวมาแลว คือ ตองสรางความไวเน้ือเช่ือใจ
ระหวางกัน ตองเปดเผยหรือสื่อสารอยางตรงไปตรงมา ตอง
มีความเชี่ยวชาญในความรูและการใชระบบสารสนเทศ ฯลฯ 
นอกจากนี้ ในงานวิจัยยังระบุเชนกันวา การรับรองความเปน
อัตลักษณนั้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับการแบงปนความรู
บนเครือขายอีกดวย (Hooff & Ridder, 2004; Ma & Agarwal, 
2007;  Lin, 2007)
 ปจจัยขางตนเปนปจจัยสนับสนุนและปจจัยที่เปน
อุปสรรคสําคัญตอการแบงปนความรูที่ซอนเรนท่ีไดรวบรวม
และสังเคราะหมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ซึ่งสะทอน
ใหเห็นวาธุรกิจที่จะอยูรอดและเติบโตอยางรวดเร็วไดนั้น
นอกจากจะตองมีการบมเพาะและสรางเสริมผูที่มีความรู
ความสามารถขององคกรแลว ยังตองมีแนวทางการกําหนด
ยุทธวิธีในการแบงปน บริหารและจัดการองคความรูท่ีซอนเรน
อยูในองคกรที่เหมาะสม  ทั้งนี้ หลังจากที่บุคลากรคนหนึ่ง
ลาออกหรือเกษียณอายุ องคกรไมเพียงแตสูญเสียกําลังคน
ในการปฏิบัติงาน  แตยังหมายถึงการสูญเสียความรูและ
ประสบการณท่ีแฝงอยูในตัวของบุคลากรคนน้ันท่ีเกิดจากการ
สั่งสมจากทํางานมานานในองคกร และถึงแมองคกรจะลงทนุ
สรางพนักงานใหมมาทดแทนคนท่ีลาออกดวยเงินจํานวนมาก
ก็ไมมีหลักประกันวาองคกรจะไดคนเกงที่มีองคความรูที่
ซอนเรนที่เปนประโยชนตอองคกรท่ีเทียบเทากับคนเดิมที่
ลาออกไป (พรรัตน แสดงหาญ, 2556)  ในทางปฏิบัตินั ้น
พบวา แนวทางที่ดีที่จะแบงปนความรูที่ซอนเรนหรือความรูที่
มีอยูเฉพาะตัวไปสูบุคคลอ่ืนๆ  คือการสรางโอกาสใหบุคลากร
ที่มีความรูและบุคลากรที่ตองการความรูมาอยูรวมกัน เพื่อ
กอใหเกิดการแบงปนความรูอยางเต็มท่ีผานการพูดคุย ถามตอบ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางการทํางาน โดยองคกร
สามารถสรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมแรงจูงใจและเอ้ืออํานวย
ตอการแบงปนความรู เชน การใหอิสระในการทํางาน โดยให
บุคลากรสามารถรวมตัวกันสรางทีมงานโดยสมัครใจเพ่ือหาวิธี
แกไขปญหา หรือคิดโครงงานเพ่ือตอบโจทยท่ีไดรับมอบหมาย
การสรางสภาพแวดลอมดังกลาวจะเปนประโยชนตอการ
แบงปนความรูที่ซอนเรนในตัวบุคลากร อีกทั้งยังสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพันธของบุคลากร รวมไปถึงความรูท่ีซอนเรน
ในแตฝาย อันจะนําไปสูการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
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บทสรุป 
 ความรูที่ซอนเรนหรือความรูที่ฝงอยูในตัวพนักงาน 
เปนความรูที่มีความสําคัญตอการพัฒนาองคกร เนื่องจาก
เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ การเรียนรู หรืออาจจะเปน
ลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล ซึ ่งความรู ที ่ซอนเรน
ดังกลาวเปนประโยชนตอทั้งการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหกับ
องคกร ชวยปองกันไมใหองคกรถูกลอกเลียนแบบจากคูแขง
และยังเปนการสรางคุณคาที่แตกตางใหกับองคกรนั้นๆ แต
เนื่องจากความรูที่ซอนเรนนั้นยังไมไดรับการบันทึกอยางเปน
ลายลักษณอักษร และมีโอกาสสูญหายไดงาย จากการยายงาน
ของพนักงานท่ีมีองคความรูน้ัน        องคกรแตละแหงจึงจําเปนตอง
มีการบริหารจัดการความรูที่ซอนเรน เพื่อนําไปสูการแบงปน
ความรูที่ซอนเรนนั้นภายในองคกร  ทั้งนี้ มีปจจัยสนับสนุน
และปจจัยที่เปนอุปสรรคที่สงผลตอการแบงปนความรู เชน 
ปจจัยลักษณะบุคคล ปจจัยดานกลุมงาน ปจจัยดานองคกร 
วัฒนธรรมการทํางาน ปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางาน 
และปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยองคกรตองศึกษา
เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการปจจัยเหลานั้น
อันจะนําไปสูการแบงปนความรูที่ซอนเรนที่จะพัฒนาองคกร
ไปสูองคการแหงการเรียนรูอยางย่ังยืนตอไปในอนาคต
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