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บทคัดย่อ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กรสู่ Smart University จึงมี
นโยบำยผลักดันให้มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ทั่วทั้งมหำวิทยำลัย สำนักหอสมุดจึงได้ขับเคลื่อน
กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรอย่ำงจริงจัง โดยเริ่มต้นจำกกำรออกแบบแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ที่
เหมำะสมกับบริบทของห้องสมุด ซึง่ ได้คิดวิธีกำรและรูปแบบตำมวิธีกำรแห่งศำสตร์พระรำชำเพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 คือ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ และนำมำ
เชื่อมโยงกับวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA: Plan Do Check Act) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่
1. ตั้งทีมงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้
2. จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด
3. จัดทำโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนงำน
4. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และแนะนำวิธีกำรจัดกำรควำมรู้
5. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรสำนักหอสมุดผ่ำน KU Workplace
6. ให้กำรสนับสนุนและติดตำมกำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ของฝ่ำยงำน
7. ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้
จำกผลกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมแนวทำงที่กำหนด พบว่ำ ในรอบ 4 เดือน
ที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุดได้มีกำรตื่นตัวในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ ทำให้เกิด
องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน อันนำมำซึ่งกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำฐำนควำมรู้
ภำยในสำนักหอสมุด

คาสาคัญ:
กำรจัดกำรควำมรู้, กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้, สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

Abstract:
Kasetsart University focuses on the organization to achieve the goal of
Smart University, with policy to encourage all organization in KU to accumulate and
create the knowledge management in the university. KU Library has truly driven itself

to be knowledgeable of each other in library. Starting with designing the approach
that most suitable to library context, which was developed and processed according
to His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej's Philosophy of Sustainable
Development : Understanding Connecting Development; together with PDCA model
(Plan Do Check Act), it’s comprised of 7 steps as following:
1. Develop working group to drive knowledge management within
organization.
2. Develop knowledge management plan for KU Library.
3. Develop projects to drive the plan success.
4. Hold the activities to educate KU library personnel’s knowledge and
how-to.
5. Encourage KU Library personnel to share knowledge via KU Workplace.
6. Support and follow up the operation progress of department’s
knowledge management.
7. Evaluate the operating plan of knowledge management.
As a result of knowledge management having been operated for 4 months,
it found out that the departments within KU Library are keen to share their
knowledge to improve organization efficiency, thus resulted in the increasing of
personnel skill, work proficiency and amount of knowledge sharing within KU Library.
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บทนา
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร จึงได้กำหนดนโยบำยผลักดันให้มีกำรจัดกำร
ควำมรู้ทั่วทั้งมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ในทุก
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ซึ่งสำนักหอสมุดในฐำนะเป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัย เล็งเห็นถึง
ควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร โดยที่ผ่ำนมำทำงสำนักหอสมุดได้มีกำรจัดกำรควำมรู้
ภำยในหน่วยงำนมำอย่ำงยำวนำน แต่ยังขำดกำรดำเนินงำนที่สม่ำเสมอและไม่ครอบคลุมทุกฝ่ำยงำน
ตลอดจนบุคลำกรของสำนักหอสมุดยังไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้
เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ดำเนินกำรได้อย่ำงครบกระบวนกำร มีควำมถูกต้อง และมีผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เกิดค่ำนิยมกำรจัดกำรควำมรู้แก่บุคลำกรสำนักหอสมุด จนมุ่งสู่ควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงมีควำมจำเป็นต้องหำรูปแบบ “แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สำนักหอสมุด” ที่เหมำะสมกับบริบทของสำนักหอสมุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดค่ำนิยมกำรจัดกำรควำมรู้แก่บุคลำกรสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. เพื่อให้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรจัดกำรควำมรู้ในทุกฝ่ำยงำน
อย่ำงต่อเนื่อง
3. เพื่อให้บุคลำกรของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ และเสริมสร้ำงศักยภำพตนเองให้เหมำะสมกับกำรขับเคลื่อน
องค์กรสู่วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ที่กำหนด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด ได้คิดวิธีกำรและรูปแบบตำมวิธีกำรแห่ง
ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 คือ เข้ำใจ
เข้ำถึง พัฒนำ โดยเชื่อมโยงกับวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA: Plan Do Check Act) มีทั้งหมด
7 ขั้นตอน ได้แก่
เข้ำใจ จะเชื่อมโยงกับ Plan มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
1. ตั้งทีมงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรและหัวหน้ำฝ่ำยถึงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรคัดเลือกบุคลำกรในฝ่ำยเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด

ภำพที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- กำหนดแผนและขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของห้องสมุด
- กำหนดแบบฟอร์มเพื่อใช้นำเสนอหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะดำเนินกำร
- ผลักดันให้มีกำรนำ “กำรจัดกำรควำมรู้” เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของภำระงำนฝ่ำย โดยให้
เป็นตัวชี้วัดหลักในกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำฝ่ำย
3. จัดทำโครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด”
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- นำเสนอโครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด” ต่อผู้บริหำร เพื่อขออนุมัติ
ดำเนินกำร
- ดำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด

ภำพที่ 2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในฝ่ำย
เข้ำถึง จะเชื่อมโยงกับ Do มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
4. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- ให้ควำมรู้ในภำพรวมของกำรจัดกำรควำมรู้
- แนะนำวิธีกำรจัดทำคลิปวีดิโอหรือโปรแกรมนำเสนอผลงำนเพื่อใช้ในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ต้องกำรเผยแพร่
- แนะนำวิธีกำรจัดเก็บควำมรู้เพื่อกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบ KU
Workplace กับ KUKR (Kasetsart University knowledge Repository)

ภำพที่ 3 กิจกรรมให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้
5. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรสำนักหอสมุดผ่ำน KU Workplace
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- ตั้งคำถำมเพื่อให้บุคลำกรสำนักหอสมุดได้เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น
- เริ่มมีกำรบันทึกควำมรู้และนำไฟล์ขึ้นไปไว้บน KU Workplace

ภำพที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บน KU Workplace
เข้ำถึง ก็จะเชื่อมโยงกับ Check ด้วย มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
6. สนับสนุนและติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในฝ่ำยให้ดำเนินกำรครบขั้นตอนที่กำหนด
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จะคอยให้คำปรึกษำและช่วยเหลือในเรื่องต่ำง ๆ ระหว่ำง
กำรจัดทำ KM ของแต่ละฝ่ำย

- มีกำรติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรควำมรู้ของฝ่ำยงำนผ่ำนที่ประชุม
ผู้บริหำรทุกเดือน
พัฒนำ จะเชื่อมโยงกับ Act มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
7. ประเมินผลกำรดำเนินงำน
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สำนักหอสมุด
- ทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดต่อผู้บริหำร
- นำผลสรุปมำพัฒนำ ปรับปรุงแผนกำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ต่อไป

ภำพที่ 5 ภำพสรุป “แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ในสำนักหอสมุด”
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
หลังจำกที่สำนักหอสมุดได้นำ “แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด”
มำขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน-กันยำยน 2561 พบว่ำ บุคลำกรของ
สำนักหอสมุดให้ควำมสนใจ มีควำมตื่นตัว และให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้ควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้เป็นอย่ำงดี ตลอดจนเริ่มมีกำรสนทนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผ่ำนช่องทำง KU Workplace ของสำนักหอสมุด ตลอดจนเริ่มมีกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร
เกิดขึ้น ซึ่งหลังจำก 4 เดือนที่สำนักหอสมุดเริ่มใช้แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ตำมรูปแบบนี้ ทำให้เกิด
องค์ควำมรูใ้ หม่ในสำนักหอสมุดจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. องค์ควำมรู้เรื่อง “วิธีกำรถ่ำยทอดงำนของผู้ที่ใกล้เกษียณอำยุงำน” ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุดในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ รวมทั้ง
ยังสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันของสำนักหอสมุดในเรื่องของบุคลำกร โดยในปี 2561-2564 จะมี
บุคลำกรที่จะเกษียณอำยุงำนรวมกันถึง 13 คน ซึ่งบุคลำกรบำงท่ำนที่กำลังเกษียณอำยุงำนมีควำมรู้
ที่เกิดจำกกำรสะสมประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และสมรรถนะรำยบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และหำกไม่มีกระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของแต่ละท่ำน ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
ขององค์กรได้ ดังนั้นกำรจัดทำองค์ควำมรู้ในเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อสำนักหอสมุดอย่ำงยิ่ง
2. องค์ควำมรู้เรื่อง “KULIB Talk: แชร์องค์ควำมรู้ สู่แรงบันดำลใจ” ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุดในเรื่องกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย
กำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมบริกำรร่วมสมัย รวมทั้งยังเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่
ในกำรจัดกำรควำมรู้ในตัวคน (Tacit knowledge) ด้วยวิธีกำรถ่ำยทอดแบบใหม่ผ่ำน Facebook
Live ซึ่งผู้ถ่ำยทอดและผู้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้สำมำรถสื่อสำรกันได้ในแบบทันที (Real time) และ
สำมำรถใช้เป็นคลังในกำรเก็บองค์ควำมรู้ได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้
ที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตลอดจน
ประชำชนทั่วไป โดยปัจจุบันนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรและรับข่ำวสำร
ซึง่ ตัง้ แต่เดือนกรกฎำคม-กันยำยน 2561 ได้มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม “KULIB
Talk: แชร์องค์ควำมรู้ สู่แรงบันดำลใจ” บน Facebook Live ผ่ำนเพจชื่อ “สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” จำนวน 6 เรื่อง อำทิเช่น เรื่อง "เครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนต้นกล้ำ"
โดย อำจำรย์ปัญญำ เหล่ำอนันต์ธนำ เรื่อง “ประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมแข่งขันโครงกำร Booster
Bond for Startup” โดย นำงสำวปริณดำ กระโจมแก้ว นิสิตชั้นปี ที่ 4 คณะเศรษฐศำสตร์
เรื่อง “โดมแสงนวลระบำยอำกำศประหยัดพลังงำน” โดย ดร.โสภำ วิศิษฏ์ศักดิ์ และนำงสำวณัฏรี
ศรีดำรำนนท์ เป็นต้น ทั้งนี้องค์ควำมรู้ทั้งหมดที่นำมำเสนอใน KULIb Talk คือ องค์ควำมรู้ของ
นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนิสิตเก่ำมหำวิทยำเกษตรศำสตร์ ที่สร้ำงสรรค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งยินดีที่จะถ่ำยทอดและแบ่งปันควำมรู้ให้กับทุกคน
อภิปรายผล
กำรมีรูปแบบ “แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด” ส่งผลให้สำนักหอสมุดเริ่มมี
องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรควำมรู้ โดยในระยะเวลำ 4 เดือน สำนักหอสมุดมีองค์ควำมรู้ที่
เกิดขึ้นจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ องค์ควำมรู้เรื่อง “วิธีกำรถ่ำยทอดงำนของผู้ที่ใกล้เกษียณอำยุงำน”
และองค์ควำมรู้เรื่อง “KULIB Talk: แชร์องค์ควำมรู้ สู่แรงบันดำลใจ” ซึ่งรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้
ที่สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์นำเสนอ ขอให้เป็นแนวทำงที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมำะสม
กับบุคลำกรและหน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด เพรำะแต่ละหน่วยงำนก็มีลักษณะของคน ของงำน และ
วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่ำงกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหำรควรมีกำรสื่อสำรในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ให้แก่บุคลำกรภำยในสำนักหอสมุด
ได้รับทรำบโดยทั่วถึงกัน เพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจ จนนำมำสู่กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ควำมรู้
2. กำรสร้ำงแรงจูงใจมีควำมสำคัญมำกสำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นในกำรจัดกำรควำมรู้
ดังนั้นผู้บริหำรสำนักหอสมุดควรมีกำรให้รำงวัลที่ชัดเจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลำกรที่ทำ
หน้ำที่ในกำรจัดกำรควำมรู้ เปิดเวทีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้บุคลำกรได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงำน ซึง่ เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ในสำนักหอสมุดขึ้น
3. กำรกำกับ ดูแล และติดตำมผลกำรจัดกำรควำมรู้เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรต้องดำเนินกำร
อย่ำงเป็นระบบและสม่ำเสมอ เพื่อให้กำรจัดกำรควำมรู้มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
กำรที่สำนักหอสมุดได้จัดทำแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ขึ้น ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนดังนี้
1. กำรจัดกำรควำมรู้ได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของงำนประจำ โดยเป็นภำระงำนหลักที่หัวหน้ำ
ฝ่ำยต้องรับผิดชอบและกำกับ ติดตำม ให้เกิดขึ้นภำยในฝ่ำย จึงเกิดองค์ควำมรู้ที่ดี และเป็นประโยชน์
แก่ห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะนำมำสู่ค่ำนิยมในเรื่อง “กำรจัดกำรควำมรู้”
2. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ในกำรขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ของห้องสมุดอย่ำงชัดเจน
3. องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น นำไปสู่กำรลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำนที่ลดลง
ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนคน ด้ำนเวลำ ด้ำนงบประมำณ หรือด้ำนวัสดุอุปกรณ์
รายการอ้างอิง
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