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สุวรรณา วิริยะประยูร
โลกปจจุบันอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – Based Economy) ซึ่งเปน
เศรษฐกิจที่อาศัยการสราง กระจาย และใชความรูเปนตัวหลักในการทําใหเกิดความเจริญเติบโตและสราง
ความมั่นคงใหหนวยงาน องคกรที่มีฐานความรู ขอมูล หรือบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ยอมไดเปรียบเชิงแขงขัน
สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหสนิ คาและบริการที่มีอยู ความรูจึงเปนเรื่องที่องคกรตางๆ กําลังใหความสําคัญ
อยางยิ่ง เปรียบเสมือนสินทรัพยที่มีคุณคายิ่งขององคกร เพราะมีมูลคาไมจํากัด ยิ่งใชยิ่งเพิ่มมูลคามากขึ้น จึงมี
ความพยายามที่จะหาวิธีเก็บรวบรวมความรู ทักษะ ความชํานาญ และประสบการณของพนักงานอยางเปน
ระบบ เพื่อเปนฐานความรูขององคกร แมปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทอยางมากในการ
จัดระบบการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing System) แตยังไมเพียงพอที่จะเปนหลักประกัน
วา จะเปนชองทางในการรวบรวมองคความรู หรือเปนชองทางใหพนักงานมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
อยางมีประสิทธิภาพ การจัดการองคความรู (Knowledge Management) ที่มีประสิทธิภาพจึงมิใชเพียงการมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมองคความรูที่ทันสมัย แตอยูที่สามารถกระตุนหรือสงเสริม
ใหพนักงานนําความรูออกมาประยุกตใชในการทํางาน และมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันดวย
ดังนั้น การสงเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing Behavior)
จึงเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่ง ในการจัดองคความรูขององคกรใหประสบความสําเร็จ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) หมายถึง พฤติกรรมการถายทอด
แบงปน และแลกเปลีย่ นความรูระหวางพนักงานคนหนึ่งกับเพื่อนพนักงานคนอืน่ หรือเพื่อนรวมวิชาชีพ
ภายในองคกร ซึ่งอาจทําไดโดยผาน การเปนวิทยากร Book Briefing การตอบคําถาม การเผยแพรเอกสาร
และอื่นๆ หากองคกรมีระบบการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางพนักงานอยางเปนระบบ จะชวยลดความ
ซ้ําซอน ลดเวลาในการแสวงหาความรูใหมๆ และหากมีการเผยแพรแนวปฏิบัตใิ นการทํางานที่ดี (Best
Practice) ขอมูลเชื่อถือได มีระบบจัดเก็บองคความรูท ี่ดี สามารถเขาถึงและคนหาไดงาย ก็จะยิ่งทําให
พนักงานสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาการทํางานไดดยี ิ่งขึ้น
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การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูจะไดผลหรือไม ตองประเมินจากระดับความเขาใจของผูรับ
การแบงปนวาสามารถเก็บรวบรวมความรู ทักษะ ประสบการณ คานิยม สรางเครือขายสัมพันธภาพ และ
วิธีการทํางานจากผูแบงปนไดมากนอยเพียงใด การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูจะตองประกอบดวยทักษะ
ตางๆ ไดแก การคนควาแสวงหาขอมูล (Searching) การทําความเขาใจในความรูทศี่ ึกษา (Understanding
Knowledge) การยืนยันใหความเห็นตอขอมูลที่ไดวาตรงตามความตองการหรือไม (Confirming) การซึมซับ
ใสใจ (Absorbing) และการแปลงความรูไปสูการปฏิบัติ (Transforming) เปนตน นอกจากนี้ สมาชิกของกลุม
จะตองมีความเต็มใจและสามารถถายทอดความรูใหผูอื่นเขาใจได จึงจะเปนการเพิ่มระดับความรูในเรื่อง
นั้นๆ ในทางปฏิบัติแลวการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูม ี 2 มุมมองที่ตองพิจารณา คือ มุมมองดานพฤติกรรม
และ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสงเสริมใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมิใชเรื่องงาย โดยทัว่ ไป แลว ไมใชทุกคน
ที่เต็มใจจะถายทอดความรูทมี่ ีอยูออกไป นอกเสียจากจะคิดวา การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหกบั คนอื่นนั้น
เปนสิ่งมีคุณคาสําหรับเขา จากกงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ผานมาพบวา ความทาทายที่ยิ่งใหญทสี่ ุดในการจัด
องคความรู (Knowledge Management) ที่องคกรเผชิญอยู คือ ทําอยางไรจึงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
พนักงานในองคกรใหมี พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูตอกันใหมากขึ้น จากความสําคัญดังกลาว
ทําใหมีผูสนใจศึกษาวิจยั เกีย่ วกับเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงมีการศึกษาวิจยั พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนดวย
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior : TpB) นําเสนอโดย
Ajzen ซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต ป 1985 – [ปลาสุด คือ 2002] เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
ที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ Ajzen and Fishbein (1975 /, 1980) โดยมีโครงสรางพื้นฐาน
ทางทฤษฎี ดังนี้
TpB Diagram (โครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน : Ajzen , 2002)
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จากภาพ : โครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TpB) นั้น การแสดงพฤติกรรม
ของมนุษยจะเกิดจากการชี้นาํ โดยความเชื่อ 3 ประการ ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral
Beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง (Normative Beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคุม (Control Beliefs) ซึ่งความเชื่อแตละตัวจะสงผลตอตัวแปรตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
1. ถาบุคคลมีความเชื่อวา ถาทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดรับผลทางบวก ก็จะมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติ
ที่ดีตอพฤติกรรมนั้น ในทางตรงขามหากมีความเชื่อวา ถาทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดรับผลในทางลบ ก็จะมี
แนวโนมที่จะมีทัศนคติที่ไมดีตอพฤติกรรมนั้น (Attitude Toword the Behavior) และเมื่อมีทัศนคติทางบวก
ก็จะเกิดเจตนาหรือตั้งใจ (Intention) ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น
ตัวอยางเชน สมใจ มีความเชือ่ วา การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเกีย่ วกับเรื่องนวัตกรรม (Innovation)
ใหกับเพื่อนรวมงาน จะไดรับคําชมจากเพื่อนๆ วาเธอเปนคนที่มีความรอบรูเชี่ยวชาญ เรื่องการสราง
นวัตกรรม เธอก็จะมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และเกิดเจตนา หรือความตั้งใจที่
จะถายทอดความรูใหแกเพื่อนรวมงาน
2. ถาบุคคลไดเห็น หรือรับรูว าบุคคลที่มีความสําคัญตอเขา (กลุมอางอิง : Subjective Norm) ไดทํา
พฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโนมที่จะคลอยตามและทําตามดวย ซึ่งบุคคลหรือกลุมอางอิงที่สําคัญแตละเรื่องจะ
ขึ้นอยูกับประเด็นเรื่องหรือพฤติกรรมที่สอดคลองกับกลุมอางอิงนั้น
ตัวอยางเชน สมหวังเห็นพอ แม ซึ่งเปนผูที่เขาเคารพรัก มีพฤติกรรมการใชจายอยางประหยัดตัง้ แต
เขายังเปนเด็ก เขาก็ทําตาม หรือเขาไดเห็นผูบังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมรับฟงและเปดโอกาสใหผูอื่นแสดง
ความคิดเห็น ก็จะทําตาม ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจมีความสําคัญในเรื่องพฤติกรรมรับฟงความคิดเห็นมากกวา
ภรรยาของสมหวัง เปนตน
3. ถาบุคคลเชื่อวา มีความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมในสภาพการณนั้นได และสามารถควบคุม
ใหเกิดผลดังตัง้ ใจ เขาก็มแี นวโนมที่จะทําพฤติกรรมนั้น
ตัวอยางเชน ถาสมทรงไปรวมงานปารตี้ของบริษัท และเธอมัน่ ใจวาตนเองสามารถรองเพลงได
ไพเราะ ถูกตอง ไมประหมา และมีทาเตนประกอบเพลงที่สนุกสนาน อีกทั้งผูบังคับบัญชาก็ขอใหเธอไปรอง
เพลงที่เขาชอบใหฟง เธอก็มีแนวโนมที่จะรองเพลงในงานปารตี้นั้น
การใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพื่อทํานายพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เริ่มมีผูสนใจ
ศึกษาและวิจัยมากขึ้น เชน WU (2002) ไดศึกษากับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย NSYSU ประเทศไตหวัน Seewon และคณะ (2003) ไดศึกษากับคณะแพทยในโรงพยาบาล
ประเทศเกาหลี Lin and Lee (2004) ไดศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานอาวุโสของบริษัทเอกชน ใน
ไตหวัน ซึ่งทุกงานวิจัยพบผลการทํานายทีส่ อดคลองกับทฤษฎี ประเด็นสําคัญที่แตละคณะพบเพิม่ เติมก็คือ
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การถูกคาดหวังจากเพื่อน, การเห็นประโยชนตอสวนรวม, การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการทํางาน, ความ
ไววางใจ มีผลตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนควารมรู (Knowledge Sharing Behavior)
ตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนดังกลาว หากตองการใหพนักงานมีพฤติกรรม
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู องคกรควรดําเนินการสงเสริมและสรางสภาพการณตางๆ ใหเอื้ออํานวย ซึ่ง
สามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการ ดังนี้
1.
สงเสริมและชวยจัดสภาพการณใหพนักงานรับรูวาสามารถควบคุมพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู (Perceived Behavioral Control to Knowledge Sharing) โดยทําใหพนักงานเกิดความ
มั่นใจวา ตนมีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ชํานาญการในดานนั้นๆ เพียงพอ (Self – Identity) สามารถ
ควบคุมอารมณ (Emotional Control) ขณะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ไมประหมา วิตก เครียดหรือกลัว ไดมี
โอกาสเห็นตัวแบบที่ประสบความสําเร็จ (Vicarious Modeling) ไดรบั รางวัลและคําชมเชย (Reward and
Recognition) มีการพูดชักจูงจากผูอื่น (Verbal Persuasion) และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
(Information Technology Support) ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
2. มีการกําหนดบทบาทของผูบริหารระดับสูง และผูบังคับบัญชาทุกคน ซึ่งเปนบุคคลที่พนักงานมี
แนวโนมจะแสดงพฤติกรรมคลอยตาม ใหแสดงตนเปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ในการแสดงพฤติกรรม
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหกับพนักงาน ตองสนับสนุนและสงเสริมสรางพฤติกรรมแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูโดยการสรางเปนวัฒนธรรม มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศตางๆ ใหเอื้ออํานวย เชน จัดสรร
งบประมาณใหเพียงพอ จัดเวทีหรือกิจกรรม ใหพนักงานมีโอกาสแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
อยางทั่วถึง สม่ําเสมอ และตอเนื่อง
3. เพื่อใหพนักงานมีความรูส ึกวาสามารถควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูที่มีอยูจริง
(Actual Behavioral Control) ตามแนวคิดทฤษฎีแลว องคกรควรพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ ความสามารถ
และประสบการณตรง ดังนี้
- ใหมีประสบการณการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูที่ประสบความสําเร็จ (Mastery Experience) โดย
ในครั้งแรกๆ อาจเลือกเรื่องงายๆ ไมซับซอนหรือมีความเชี่ยวชาญรอบรูอยูแลว
- ฝกฝนหรืออบรมใหมีสมรรถนะในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing
Competency) ซึ่งทักษะที่จาํ เปน ไดแก
o ทักษะการคนควา/แสวงหาขอมูล (Information Seeking Skills)
o ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
o ทักษะการใชภาษาอังกฤษ (Language Literacy)
o ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
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พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing Behavior) นับเปนตัวแปรหรือปจจัย
สําคัญตัวหนึ่งที่จะทําใหองคกรมีฐานความรู (Knowledge – Based) ที่มคี ุณคา และสามารถตอยอดความรูให
เกิดเพิ่มมากขึน้ จนเปนประโยชนตอองคกรตอไป
ความรูท ี่มีมูลคาไมจํากัดเปนสินทรัพยอันมีคายิ่งของ
องคกร การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จึงเปนเรื่องเรงดวนและจําเปนที่องคกร
ควรบริหารจัดการใหปรากฏอยางเปนรูปธรรม
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