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บทคัดย่อ 

การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ส านักหอสมุดกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าเอกสารที่ได้จากการจัดการความรู้ที่มีใน
ตัวบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้บุคลากรของหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ ต าแหน่งเชี่ยวชาญ ช านาญการ ร่วมสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการเชิง
ประจักษ์ เพื่อสร้างบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้เขียนหรือจัดท า
ผลงานทางวิชาการรุ่นใหม่ จากการจัดการความรู้ และเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการ
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร(คน) ส าหรับ เรื่อง(กลุ่มงาน) อื่นๆ ต่อไป   ก าหนดให้
ผู ้ช านาญการ/เชี ่ยวชาญจ านวน 7 ราย เป ็นที ่ปร ึกษา ก าหนดให้บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และนักบริหารงานทั่วไป จ านวน 9 ราย  เป็นหัวหน้า
คณะท างาน ท าหน้าที ่เร ียบเรียงข ้อมูลที ่ได้บ ันทึกไว้จากการจ ัดการความรู ้ของ
คณะท างาน จ านวน 9 คณะท างาน ผลการจัดการความรู้ท าให้ได้บทเรียนจากการ
จัดการความรู้ทั ้งที่เป็นรูปเล่มและแผ่นซีดี จ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ 1) การท าความ
สะอาดห้องน้ า อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  2) การบริหารงานนอกเวลา
ราชการ  3) การท าความสะอาดส่วนบริการ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
4) การบริการยืม-คืนหนังสือ  5) การเก็บและจัดชั้นหนังสือ อาคารหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ 6) การท าความสะอาดส่วนท างาน อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
7) การท าความสะอาดอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 8) การเก็บและจัดชั้นวารสาร 
9) การดูแลภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
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Knowledge management in the personnel at Sanamchandra Palace Library , 
the Central Library, Silpakorn  University 

 

 
ABSTRACT 

Knowledge management at Sanamchandra Palace Library, the Central 
Library, Silpakorn University aimed for the Library’s personnel whom be the expert 
and special person create their academic performances and also publishing 
each manual that creating from knowledge management in personnel that 
assigned as follow : the 7 expert and special persons were the consultant and 
another 9 persons whom be librarian and general administrative officers/workers 
whom be acting as head, compiled 9 knowledge management manuals, storage 
in books and CD-ROMs.  There are 1) Clean bathrooms at Sanamchandra 
Palace Library Building 2) Library management in overtime period hours  3) Cleaning 
the service areas at Sanamchandra Palace Library Building 4) Book circulation 
services 5) Collecting and sorting bookshelves at Sanamchandra Palace Library 
Building 6) Cleaning the staff areas at Sanamchandra Palace Library Building  
7) Cleaning at M.L. Pin Malakul  8) Collecting and sorting journalshelves  
9) Landscape outside area management around the Sanamchandra Palace 
Library. 
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ค าปรึกษาของตนเอง รับการทดลองด าเนินการทุกเรื่อง ถือเป็นการน าร่องเป็นอย่างดี 
ตามที่หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ท าหน้าที่คุณเอื้อ ประสงค์สร้างความ
เชื่อมั่น ก่อนก าหนดโครงร่างเนื้อหาการจัดการความรู้ส าหรับคณะท างานทุกคณะ และ
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ปกส าหรับเอกสารคู่มือการจัดการความรู้ทุกเล่มอย่างดีงาม 

อีกทั้งขอขอบคุณบุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ทุกคน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ท าให้การจัดการความรู้ส าเร็จลุล่วงลงได้จนมีผลงานเชิงประจักษ์ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และเป็นต้นแบบการจัดการความรู้เรื่องอื่นๆ ได้ต่อไป 
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บทที่ ๑ 

บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ผู้ศึกษาในต าแหน่งหัวหน้าหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ โดยประกาศเป็นนโยบาย ทั้งก าหนด
และมอบหมายงานวิชาการของหอสมุดฯ รับผิดชอบด าเนินการตลอดมา มีการแจ้งให้ทุก
คนปรับปรุงตนเอง สนับสนุนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ขณะเดียวกันก็หาช่องทางให้
ทุกคนได้ปรับเปลี่ยน  ได้เลื่อนระดับให้สูงขึ้น อาทิ การเปลี่ยนต าแหน่งนักการภารโรง
เป็นต าแหน่งพนักงานเข้าและเย็บเล่ม ต าแหน่งช่างฝีมือระดับ ๓ และจากต าแหน่ง
พนักงานห้องสมุด เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นต้น 

เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถกระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนของหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์มีโอกาสพัฒนาตนเองตลอดเวลา อาจกล่าวได้ว่าบุคลากรของ
หอสมุดฯ หลายคน มีโอกาสก้าวหน้า มีผลงานทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช านาญการ 
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บริหารขององค์กร   บุคลากรของหอสมุดฯ ส่วนใหญ่มี
ศักยภาพระดับสูง ได้รับเชิญไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอยู่เนืองๆ นักการภารโรงมีโอกาสไปแสดงศักยภาพความสามารถ
ของตนเองทั้งภายในและภายนอกหอสมุด เช่น เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร
อบรมความรู้เรื่อง การบ ารุงรักษาหนังสือ  เป็นต้น 

ในการท างานนั้น  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนเสนอแนวความคิด สร้างสรรค์
และพัฒนางานตามภาระที่รับผิดชอบ ก าหนดปรับลดกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
งานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และอย่างรวดเร็ว  ได้ร ับขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ดังผลงานพิเศษภายใต้โครงการ แผนงานต่างๆ นอกเหนือจากงานประจ าที่
ผ่านมา ผู้ท าหน้าที่ประธานหรือหัวหน้าโครงการ มิได้จ ากัดเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าฝ่าย/งาน
เท่านั้น ได้พิจารณาบุคลากรต าแหน่งอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะความสามารถด้วย  เช่น ต าแหน่ง
นักการภารโรง เป็นประธานโครงการจัดสวนหรือภูมิทัศน์หน้าอาคารหอสมุด มีบรรณารักษ์ 
และ เจ้าหน้าที่ต าแหน่งต่างๆ เป็นกรรมการ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็น
ประธานโครงการห้องสมุดสัญจร  เป็นต้น 



 ๒ 

นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนทุกคน สร้างผลงานทางวิชาการใหม่ และผลงานต่อเนื่อง
จากการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการ ผู้เชี่ยวชาญด้วย ดังปรากฏผลงานเขียนใน
วารสารลานจันทร์ และวารสารอื่นๆ  

ส าหรับความรู้ที่เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรซึ่งเกิดจากทักษะและประสบการณ์
การปฏิบัติงานในงานทั้งงานหลักและงานรองนั้น ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในตัวบุคลากร ยังไม่มี
การบันทึกไว้ ดังนั้นหากบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านั้น ต้องทยอยออกเกือบทุกปีเนื่องด้วย
ครบวาระเกษียณ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม สิ่งที่ติดตามตัวบุคลากรไปด้วยก็คือ องค์
ความรู้ที่สั่งสมไว้ในตัวบุคลากรผู้นั้น  แม้ว่าจะมีผู้ปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งผ่านกระบวนการคัด
สรรหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถมาทดแทนก็ตาม ยังมิอาจปฏิบัติงาน
ได้ทัดเทียมกับผู้ที่เคยผ่านงานนั้นๆ มาแล้ว (ผ่านการลองผิดลองถูก ผ่านการประเมินจาก
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และเพื่อนร่วมงาน)   

เหตุดังกล่าว จึงมีแนวคิดและประสงค์จัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของ
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ โดยก าหนดให้มีการเล่าเรื่อง สนทนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน มีการบันทึก เรียบเรียง   จัดท าเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงาน 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนอกจากได้เอกสาร
ส าหรับการท างานและพัฒนางานแล้ว ยังได้สร้างผู้เขียนหรือจัดท าผลงานทางวิชาการรุ่น
ใหม่และยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการต่อเนื่องออกมาใน
ฐานะเป็นที่ปรึกษา ผู้ร่วมเขียน  ผู้ร่วมจัดท าอีกทางหนึ่งด้วย 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจัดท าเอกสารที่ได้จากการจัดการความรู้ที่มีในตัวบุคลากรของหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร์ 

            ๒. เพื่อให้บุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต าแหน่งเชี่ยวชาญ 
ช านาญการ  ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์ 

๓. เพื่อสร้างบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้เขียนหรือจัดท า
ผลงานทางวิชาการรุ่นใหม่ จากการจัดการความรู้  

๔. เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร(คน) ส าหรับเรื่อง
(กลุ่มงาน) อื่นๆ ต่อไป 

 

 



 ๓ 

ตัวช้ีวัด 
มีเอกสารที่ได้จากการการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร (คน) ของหอสมุด

พระราชวังสนามจันทร์ จ านวน ๙ เล่ม 

ขอบเขต 

๑. ระยะเวลาที่ศึกษา  

ใช้เวลาระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ - เดือนพฤษภาคม พศ.๒๕๕๓ 
รวม ๖ เดือน 

๒. ผู้ควบคุมดูแลการจัดการความรู้ (ที่ปรึกษา) ได้แก่ 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน ๗ ราย 

๓. หัวหน้าคณะท างานจัดการความรู้ (ประธานคณะท างาน) ได้แก่ 

บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน ๙ ราย 

            ๔.  คณะท างานจัดการความรู้  ได้แก่ 

                 ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้เกี่ยวข้องกับงาน ต าแหน่งต่างๆ ของหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

๕. หัวข้อเรื่องที่ก าหนดส าหรับการจัดการความรู้  ได้แก่ 

๕.๑ ก าหนดเฉพาะเรื่องที่ท ุกคนต้องเรียนรู ้และ เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ 
จ านวน ๙ เรื่อง (ส าหรับ ๙ คณะท างาน) โดยก าหนด ที่ปรึกษา หัวหน้าคณะท างาน 
และคณะท างาน(บางคน) 

๕.๒ ก าหนดให้แต่ละคณะท างาน คัดสรรผู้ปฏิบัติงานหรือคุณกิจทั้งนี้ 
สามารถเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนหรือปรับลดได้  ตามความเหมาะสม เพื่อให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายของการจัดการความรู้แต่ละเรื่อง  และให้มีการด าเนินการพบปะ สนทนาหรือ
เล่าเรื่อง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ บันทึก เรียบเรียง ตรวจสอบข้อมูล/การเรียบเรียง จัดท า
เอกสารคู่มือ  ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

 



 ๔ 

ล าดับ เรื่อง (กลุ่มงาน) 
ผู้ควบคุมดูแล 

(ที่ปรึกษา) 
หัวหน้าคณะท างาน 

๑. การท าความสะอาดห้องน้ า  
อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ นางกาญจนา 

สุคนธมณี 

นางบุญตา กิจหว่าง 

๒. การบริหารงานนอกเวลาราชการ  
นางสาวกรุณา 

ศรีเจรญิ 

๓. การท าความสะอาดส่วนบริการ 
อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ นางสมปอง มิสสิตะ 

นางนัยนา สุคนธมณี 

๔. การบริการยืม-คืนหนังสือ นางสาวเกศินี เพญ็ศิร ิ

๕. การเก็บและจัดชั้นหนังสือ  
อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ 
กล่อมใจขาว 

นางสาวบรรจง รุ่งแผน 

๖. การท าความสะอาดส่วนท างาน 
อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

นางสุกัญญา โภคา นางพนิดา จมูศรี 

๗. การท าความสะอาด 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

นางสาวยุพดี  
จารุทรพัย ์

นางสาวรสรินทร์ 
ยางงาม 

๘. การเก็บและจัดชั้นวารสาร นางฐิติมา กลิ่นทอง 
นางศิริญญา 
ฐากุลวีรนันท์ 

๙. การดูแลภูมิทัศน์ภายนอก            
บริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ 

นายปัญญา  
พูพะเนียด 

นายกวี ชุติมานนท์ 

 

๖. ก าหนดรูปแบบตัวเล่มเอกสารคู่มือฯแต่ละเล่ม  

๗. ก าหนดท าปกและเข้าเล่มเอกสารคู่มือฯแต่ละเล่มเพื่อให้เป็นชุดเดียวกัน 

 

 

 



 ๕ 

นิยามศัพท์ 

๑. การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๒. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หมายถึง หอสมุดในสังกัดส านักหอสมุด 
กลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม  แหล่งให้บริการสารสนเทศหรือ
องค์ความรู้สาขาวิชาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรและชุมชน  

๓. ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรทุกระดับของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ประกอบ 
ด้วย บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักการภารโรง และต าแหน่งอื่นๆ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. มีเอกสารเผยแพร่ เป็นเอกสารที่ผลิตโดยบุคลากรของหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ มีเนื้อหาหลากหลายที่ได้จากการจัดการความรู้ เป็นการประมวลผลข้อมูล
ขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติงาน ปัญหาและการแก้ไขจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างองค์
ความรู้เรื่องต่างๆ  จ านวน ๙ เรื่อง 

            ๒. บุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต าแหน่งเชี่ยวชาญ ช านาญการ 
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์ 

๓. สร้างบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้เขียนหรือจัดท า
ผลงานทางวิชาการรุ่นใหม่ จากการจัดการความรู้ จ านวน ๙ คน  

            ๔. ได้ต้นแบบการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร(คน) ส าหรับเรื่อง(กลุ่ม
งาน) อื่นๆ ต่อไป 

 



 
บทที่ ๒ 

ความรู้และการจัดการความรู้ 

 

สภาพสังคมในปัจจุบัน ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ กล่าวได้ว่า 
มีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วมากทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าใหห้ลายองคก์รตอ้ง
เปลี่ยนแปลง (change) ปรับตามสภาวะและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นไป รวมทั้งองค์กร
ที่เรียกว่า หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ด้วย สิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงและน่าเป็นห่วง
เป็นอย่างยิ่งก็คือ อัตราก าลังบุคลากรลดลงและจะลดลงต่อๆไปเกือบทุกปี ท าให้ความรู้ที่มี
อยู่ในตัวบุคลากรแต่ละคน ต้องสูญเสียไปพร้อมกับการเกษียณอายุราชการ  เมื่อบุคลากร
ลดลง ภาระงานที่เคยเป็นของผู้ที่เกษียณยังคงอยู่ แน่นอนผู้บริหารย่อมต้องจัดการให้ผู้ที่
ยังคงอยู่รับภาระต่อไป  ส าหรับการท างานหลังปริมาณบุคลากรลดลง ปริมาณงานของแต่
ละคนย่อมเพิ่มมากขึ้นขณะที่งานเดิมที่รับผิดชอบยังคงอยู่  การบริการที่ทุกคนมีส่วนร่วมก็
ต้องให้ตรงความต้องการ  ตรงใจผู้ใช้บริการมากขึ้น  ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนางาน
ใหม่ด้วย  ท าคู่ขนานกันไป 

            ทางหนึ่งที่คิดและคาดว่า จะช่วยให้การท างานทุกเรื่องทั้งงานเดิมและงานใหม่ที่
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดีได้ก็คือ การเรียนรู้งานของ
บุคคลอื่นโดยที่เป็นงานซึ่งแต่ละคนต้องเกี่ยวข้อง งานเทคนิค  งานบริหาร เฉพาะอย่างยิ่ง
งานบริการส่วนหน้าที่ต้องเผชิญกับผู้ใช้หอสมุด  มีการจดบันทึก  จัดท าเป็นคู่มือหรือ
แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานแต่ละงาน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีการด าเนินงาน
ลักษณะนี้ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่าสิบปีตามนโยบายของหัวหน้าหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์  บุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการ
ท างาน ผ่านการฝึกอบรม  การฝึกปฏิบัติ  การท างานเป็นทีม   ทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างมี
ส่วนร่วม  ช่วยกันเสนอแนะความเห็น  และเลือกความเห็นที่ดีที่สุดในขณะนั้นมาปฏิบัติ 
อาจกล่าวได้ว่า หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
องค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต่อมาเมื่อค าว่าการจัดการความรู้(Knowledge management) แพร่หลายอย่างเป็น
ทางการจึงท าให้ทราบว่า สิ่งที่จัดการตลอดมาเรียกว่า  การจัดการความรู้   เมื่อแรกเริ่ม
เข้าใจว่า ความรู้มาจากการจัดระบบและการตีความ เป็นสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด 
เปรียบเทียบ การน าข้อมูลหลายด้านมาเชื่อมโยงจนกลายเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดกับภาระหน้าที่ที่ท าอยู่ให้ออกดอกผลงดงามมากขึ้นเท่านั้น 



 ๗ 

สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัยต่อมาเกิดค าถามที่ว่า อะไรคือความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้  รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้มีบทบาทส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิต  ช่วยการตัดสินใจ  และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กรอย่างไร  
และควรท าอย่างไรจึงจะท าให้บุคลากรขององค์กรรับรู้ว่า  การจัดการความรู้ที่ดีมีระบบ 
นอกจากเป็นคู่มือการท างาน  ยังเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถน าเสนอพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  เสนอประกอบขอปรับเปลี่ยนต าแหน่ง  หรือขอเลื่อนระดับ
ได้ด้วย 

ความรู้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๖ : 
๒๔๒) นิยามค าว่า “ความรู้” คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ
ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่
ได้รับมาจากประสบการณ์ องค์วิชาในแต่ละสาขา 

ฮิเดโอะ ยามาซากิ (Hideo Yamazaki) ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น (บุญดี บุญญากิจ 
และคนอื่นๆ ๒๕๔๙ : ๑๔ ) นิยามค าว่า “ความรู้” พร้อมทั้งแบ่งล าดับชั้นของความรู้ในรูปปิ
รามิด จากฐานรากขึ้นไปเป็น ๔ ล าดับคือ ข้อมูล (data)  สารสนเทศ (information) ความรู้ 
(knowledge) และ ภูมิปัญญา (wisdom) ดังนี้ 

ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อมูลดิบ ข้อเท็จจริง ตัวเลข รูปภาพ ที่ยังไม่ได้ผ่านการ
แปรความหมาย ซึ่งน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ยังไม่ได้ 

สารสนเทศ (information) เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ 
เรียบเรียงและแปลความหมาย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการในขั้นตอนของ
การตัดสินใจ 

ความรู้ (knowledge) คือสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด การเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา  

ภูมิปัญญา (wisdom) คือความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ 



 ๘ 

 
ล าดับชั้นความรู้ 

 

อิคูชิโร โนนากะ และ ไมเคิล โพลานยี (บุญดี บุญญากิจ และคนอื่นๆ ๒๕๔๙ : ๑๖) 
ได้จ าแนกความรู้ ออกเป็น ๒ ประเภทคือ 

๑. ความรู้แบบซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน เกิดจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ อธิบายออกมาได้ยาก แต่สามารถพัฒนา
และแบ่งปันได้  

๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถ
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร รายงานต่างๆ เป็นต้น 

ประเภทของความรู้ 

            โนนากะและโพลานยี กล่าวว่า ความรู้ทั้งแบบซ่อนเร้นและแบบชัดแจ้ง สามารถ
แปรเปลี่ยนถ่ายเทหากันได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ 
ตามรูปแบบของเซซี (SECI Model) โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดความรู้ การ
ผสานความรู้ และการซึมซับความรู้ 

๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ การคบหาสมาคม (Socialization) เมื่อมีการ
สมาคม จึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในคนหนึ่งถ่ายทอดไปสู่
อีกคนหนึ่ง ผ่านการปฏิบัติตามหรือสังเกตการณ์หรือเลียนแบบ เช่น นาย ก. สอนงานเรื่อง
การร่างหนังสือราชการให้นาย ข. และนาย ค. ซึ่งเป็นข้าราชการมาบรรจุใหม่ที่หน่วยงาน
แห่งหนึ่ง  



 ๙ 

๒. การถอดความรู้ (Externalization)  ที่ฝังแน่นอยู่ในคนให้ปรากฏหรือเปิดเผย
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง เช่น นาย ข. และนาย ค. ต่างก็น าความรู้และประสบการณ์จากการร่าง
หนังสือราชการที่เรียนรู้มาจากนาย ก. มาเขียนเป็นคู่มือการท างานของตนเอง  

๓. การผสานความรู้ (Combination) โดยน าความรู้แบบที่ ๑ และ ๒ มาสร้างเป็น
ความรู้ใหม่โดยผ่านการประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนเอกสาร แล้วน ามาจัดกลุ่มหรือประเภทให้
ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เช่น นาย ง. ซึ่งเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ได้ศึกษาระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการร่างหนังสือราชการ และอ่านคู่มือการท างานเกี่ยวกับการร่างหนังสือ
ราชการที่ นาย ข. และนาย ค. ได้เขียนไว้ มาสรุปเป็นแนวทางการร่างหนังสือราชการใน
ภาพรวม ที่รวมทั้งรูปแบบและขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการของหน่วยงาน มาจัดท า
เป็นคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้คนอื่นได้ศึกษา
เรียนรู้ 

๔. การซึมซับความรู้ (Internalization) เป็นการน าความรู้แบบชัดแจ้งที่ปรากฎ
ในเอกสารหรือเว็บไซต์ มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงและสะสมจนกลายเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน
คน เช่น เมื่อมีข้าราชการใหม่มาบรรจุหรือโอนมาท างานที่หน่วยงานดังกล่าวอีก สามารถ
ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และส านวนการร่างหนังสือได้จากคู่มือการปฏิบัติงาน น าไปทดลอง
ปฏิบัติจริง  

การจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆว่า KM (Knowledge Management) นายแพทย์ 
วิจารณ์ พานิช (๒๕๔๗) เสนอความหมายว่าคือ เครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมาย  
แต่แรงจูงใจที่ผลักดันให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้ก็คือ งาน คน และองค์กร เมื่อใดที่มีการ
เข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย แม้จะได้องค์ความรู้มาก็ถือว่าเป็นวิธีการ
จัดการความรู้แบบเทียม ซึ่งจะน าไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด เช่น ท าเพราะถูกบังคับตาม
ข้อก าหนด  ท าเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่า ท า หรือท าเพื่อชื่อเสียงเพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กร
ดูดี ต้องการใช้การจัดการความรู้ในการสร้างความเด่นหรือสร้างผลงานของตน หรืออาจมา
จากคนเพียงไม่กี่คนที่ชอบของเล่นใหม่ๆ ชอบกิจกรรมที่ดูทันสมัย เป็นแฟชั่น แต่ไม่เข้าใจ
ความหมายและวิธีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง   

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า หลังจากพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ มีผล
บังคับใช้ ก าหนดให้หน่วยราชการต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์การเรียนรู้ และต้อง
ด าเนินการจัดการความรู้ กอปรกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
ก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการประเมินหน่วยราชการ กระแส



 ๑๐ 

ของการจัดการความรู้ในหน่วยราชการกลายเป็นแฟชั่น พฤติกรรมของหลายหน่วย
ราชการเป็นไปในลักษณะของการด าเนินการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ได้
ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ ไม่ได้ด าเนินการเพื่อหวังผลของการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 
ซึ่งจะท าให้สูญเสียทรัพยากรไปโดยไม่เกิดผล และได้เสนอข้อปฏิบัติ ๑๐ ประการที่เป็น
อุปสรรคส าคัญต่อผลส าเร็จในการด าเนินการจัดการความรู้ที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในหน่วย
ราชการ (วิจารณ์ พานิช ๒๕๔๘) ได้แก่ 

 ๑. วิบัติที่ ๑ ภาวะผู้น าที่พิการหรือบิดเบี้ยว เกิดจากผู้น าไม่รู้จักและไม่
สนใจการจัดการความรู้ ไม่สนับสนุนหรือสนับสนุนแบบไม่จริงใจ ถือประโยชน์ส่วนตน
ส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนองค์การ หรือไม่เอื้อให้ทุกคนในองค์การสามารถท าหน้าที่เป็น
ผู้น า ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ท าหน้าที่ค้นหาทดลองวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
ตนรับผิดชอบ 

 ๒. วิบัติที่ ๒ วัฒนธรรมอ านาจ เกิดจากการท าผลงานเพื่อสนองนโยบาย
ของนายเป็นหลัก ไม่ค านึงถึงเป้าหมายหลักของหน่วยงาน ขาดการสื่อสารระหว่างผู้มี
อ านาจและผู้ปฏิบัติ ถ้าจะมีก็ต้องท าเป็นทางการโดยผู้มีอ านาจอนุมัติให้ด าเนินการได้ 

 ๓. วิบัติที่ ๓ การที่ผู้น าไม่ให้คุณค่าต่อความแตกต่างหลากหลาย  เช่น
ก าหนดว่าทุกคนในหน่วยงานต้องมีวิธีคิดแบบเดียวกัน การปฏิบัติลักษณะนี้  การ
ด าเนินการความรู้จะไม่บรรลุผล 

 ๔. วิบัติที่ ๔ หน่วยงานที่ไม่เปิดโอกาสให้ทดลองวิธีท างานใหม่ๆ เน้นให้
ท างานตามกฎระเบียบหรือตามประเพณีแบบเดิมๆ ที่ปฏิบัติต่อกันมาอย่างเคร่งครัด ท าให้
บรรยากาศของที่ท างานถูกปิดกั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๕. วิบัติที่ ๕ หน่วยงานที่ไม่ยอมรับรู้ความเปลี่ยนแปลงภายนอก เพราะคิด
ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อตนหรือหน่วยงานของตน จึงไม่ตื่นตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

 ๖. วิบัติที่ ๖ หน่วยงานที่อยู่ในสภาพพึ่งพาความรู้จากภายนอกจนเคยชิน 
ท างานตามความรู้ที่ก าหนดในกฎระเบียบอย่างชัดเจนตายตัว โดยถือว่าตนเองเป็นหน่วย
ปฏิบัติ ไม่ใช่หน่วยสร้างความรู้  จึงขาดทั้งแนวความคิดและทักษะในการสร้างความรู้ขึ้นใช้
เองในงานของตน 

 ๗. วิบัติที่ ๗ การปฏิบัติงานในลักษณะชัดเจนตายตัวตามกฎเกณฑ์ที่
ก าหนด ยึดตัวผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลาง และผู้รับบริการต้องอนุโลมตามผู้ให้บริการ 
นอกจากก่อให้เกิดปัญหาความไม่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการแล้ว ถ้าผู้ให้บริการไม่ชัดเจนใน
แต่ละเรื่อง ด้วย ยิ่งสร้างปัญหาการแสวงหาความรู้จากบุคคลอื่นมากขึ้น 



 ๑๑ 

 ๘. วิบัติที่ ๘ วิธีด าเนินการจัดการความรู้ไม่ได้แทรกเป็นเนื้อเดียวกับงาน
ประจ า ท าให้ผู้ท ารู้สึกว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น ในที่สุดการจัดการความรู้จะล้มเหลว 

 ๙.  วิบัติที่ ๙ ผู้ดูแลระบบจัดการความรู้ (CKO - Chief Knowledge Officer) 
ไม่มีจุดยืนที่ท าให้การจัดการความรู้ก้าวไปในแนวทางเดียวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลัก
ของหน่วยงานแล้ว แม้ว่าลักษณะการจัดการความรู้จะด าเนินการถูกขั้นตอนทุกอย่าง มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้น เกิดการยกระดับความรู้ แต่ผลประเมินที่หน่วยงาน
ได้รับสนองตอบจะมีผลน้อยมาก 

 ๑๐. วิบัติที่ ๑๐ หน่วยงานไม่มีการจัดสรรพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคนใน
หน่วยงานไม่สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ลักษณะพื้นที่ที่
ให้คนมาพบปะกันมีทั้งที่เป็นพื้นที่จริงและพื้นที่เสมือน แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความสนุกสนานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับรู้ถึงน้ าใจไมตรีที่มีให้กัน 

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช มีความเห็นว่า หน่วยงานที่ต้องการจัดการความรู้
ให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องมีคุณภาพ ต้องปรับวิธีท างานใหม่จากที่เคยชินกับการได้ความรู้
จากปัญญาของผู้รู้  มาเป็นให้ความส าคัญต่อปัญญาของผู้ปฏิบัติ ให้ผู้ปฏิบัติยินยอม
ถ่ายทอดสิ่งที่สั่งสมมาด้วยตนเอง โดยผู้ด าเนินการจัดการความรู้ให้การยกย่องนับถือกลุ่ม
บุคคลผู้เข้าร่วมขบวนการ มีความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน เห็นข้อจ ากัดของตน เห็น
คุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกมั่นใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และ
คุณค่าของการท างานร่วมกัน และสามารถน าไปต่อยอดสู่ความมั่นใจที่จะทดลองหรือ
สร้างสรรค์วิธีท างานใหม่ๆ ต่อไปได้อีก 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ 

เครื่องมือส าคัญในการจัดการความรู้ท าได้หลายวิธี  อาทิเช่น การสนทนา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเล่าเรื่อง (storytelling) จากปากสู่ปาก ซึ่งเป็นความรู้สึกเชิงบวก มี
การซักถามด้วยความอยากรู้และเห็นคุณค่า  ท าให้ความรู้ที่ฝังลึกหลั่งไหลออกมามากและ
มีคุณภาพสูงอย่างไม่คิดว่าจะมีถึงขนาดนั้น ยิ่งมีการจดบันทึก ขุมความรู้ และช่วยกัน
ตีความหรือทบทวนขุมความรู้  ก็จะเกิดการยกระดับความรู้ขึ้นโดยอัตโนมัติ  หรืออาจใช้
วิธีเล่าเรื่องผ่านบล็อก (blog) เพื่อให้บล็อกท าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความรู้และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  แต่สิ่งส าคัญสุดคือ ต้องมีพลังจากการรวมตัวกันของบุคคลที่
ท างานร่วมกัน จากความรู้ชิ้นส่วนเล็กๆ จะรวมเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ (self-organization) 
เนื่องจากได้รับโอกาสแสดงความคิดอิสระ ทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อยมากมายภายใต้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน ให้ความเป็นอิสระส่งผลให้ชิ้นส่วน
เหล่านั้นประกอบกันเอง และก่อเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด  



 ๑๒ 

หลักการจัดการความรู้ 

หลักการส าคัญของการจัดการความรู้คือ ต้องให้มีคนหลากหลายทักษะ    หลากหลาย
วิธีการ หลากหลายความคิด ให้ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ที่มีพลังนั้นต้องท า
โดยคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน มีความเชื่อหรือวิธีคิดแตกต่างกัน แต่มีจุดรวมพลังคือมีเป้าหมายอยู่
ที่งานร่วมกัน พัฒนาวิธีการท างานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่
ก าหนดไว้  จึงต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการคือ  

๑. การตอบสนองความต้องการ (responsiveness) อาจเป็นความต้องการของ
บุคลากร ของผู้ใช้บริการ ความต้องการที่ก าหนดโดยผู้บริหาร หรือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของสังคมโดยรวม 

๒. การมีนวัตกรรม (innovation) การได้ผลิตผลใหม่ เพื่อประโยชน์ในการท างาน 
๓. สมรรถนะหรือขีดความสามารถ(competency) ของหน่วยงานและของบุคลากร

ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ของหน่วยงาน  
๔. ประสิทธิภาพ (efficiency) การท างานที่ได้ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การ

ท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมาก เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การ
ได้ชุดความรู้ที่ตนเองและทุกคนร่วมกันสร้างส าหรับใช้ในงานของตน 

บุคคลผู้ท าหน้าที่จัดการความรู้ 

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ได้จัดล าดับความส าคัญของบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหาร (CEO) 

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด ควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ 
โดยก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็น “คุณเอื้อ”  

๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer-CKO) 

เป็นผู้มีบทบาทรองจากผู้บริหาร ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหาร
สูงสุด บทบาทแรกของ“คุณเอื้อ” คือท าให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญและอนุมัติให้ด าเนินการ
จัดการความรู้ จากนั้นให้หาบุคคลที่เหมาะสมท าหน้าที่เป็น “คุณอ านวย” เพื่อร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมายให้บุคคลระดับปฏิบัติการหรือ”คุณกิจ” ไปด าเนินการต่อได้   

๓.  คุณอ านวย (Knowledge Facilitator-KF) 

บุคคลผู้ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ซึ่งศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ประเวศ วะสี เรียกว่าเป็นช่างเชื่อม เพราะมีหน้าที่เชื่อมโยงคนกับหน่วยงานให้
ท างานร่วมกัน ผู้ที่ท าหน้าที่นี้อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้บริหาร หรือเพื่อนร่วมงาน



 ๑๓ 

ก็ได้ ท าหน้าที่เชื่อมโยงความคิดที่ได้รับจากผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติหรือ”คุณกิจ” จุดประกาย
ความคิดให้คุณกิจยินยอมพร้อมใจถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่ฝังแน่นในตัว มาบันทึกเป็น
ความรู้ที่ชัดแจ้ง 

๔. คุณกิจ (Knowledge Practitioner-a KP) 

“คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตัวจริงของการจัดการ
ความรู้ เพราะเป็นเจ้าขององค์ความรู้นั้น 

เมื่อน าบุคคลทั้ง ๔ กลุ่มมาจัดเป็นรูปแบบอย่างง่ายที่เรียกว่า “โมเดลปลาทู” จะ
สามารถแบ่งตัวปลาทูเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนหัวปลาเป็นของคุณกิจ ถือเป็นบุคคลส าคัญที่ท า
ให้งานจัดการความรู้ก้าวเดินไปได้ โดยมีคุณเอื้อและคุณอ านวยคอยช่วยเหลือ ตัวปลาเป็น
ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งคุณอ านวยจะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้คุณกิจ  
ยอมเผยความรู้ที่ซ่อนเร้นในตน พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม 
ส่วนหางปลาเป็นส่วนของคลังความรู้ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” จากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  นอกจากนี้ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “คุณประสาน” (Network 
Manager) ท าหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น 

ในฐานะที่ผู้ศึกษาด ารงต าแหน่งหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคุณเอื้อ ท าหน้าที่คิด วางแผน ท าอย่างไรที่จะให้บุคลากรของหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ทุกคนที่มคีวามสามารถมากมายและที่แตกต่างกันไป แม้ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ต าแหน่งเดียวกัน แต่ทุกคนต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่ง ใน
ฐานะของหัวหน้าที่อยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมีความก้าวหน้า  ในฐานะพี่ของน้องๆ มี
ความห่วงใยและประสงค์ให้ทุกคนมีโอกาสน าเสนอองค์ความรู้ที่แต่ละคนมี  น ามาจัดท า
เป็นผลงานชิ้นใหม่ เป็นผลงานที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน สร้างโดยผู้ปฏิบัติงาน และเป็น
ประโยชน์สนองกลับให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน 

 



 
บทที่ ๓ 

การด าเนินการศึกษา 

 
การศ ึกษาครั ้งนี ้ เ ป ็นการศ ึกษาล ักษณะการว ิจ ัย เช ิงค ุณภาพ  โดยมี

วัตถุประสงค์   เพื ่อให้บุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต าแหน่งเชี่ยวชาญ 
ช านาญการ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์  และเพื่อจัดท าเอกสารที่ได้
จากการจัดการความรู้ที่มีในตัวบุคลากร(คน)ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านัก 
หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในประเด็นต่อไปนี้ 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  

๑. บุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษานับตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งมีเอกสารคู่มือจากการจัดการ
ความรู้ออกสู่สาธารณชนคือ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ช านาญการ  
จ านวน ๗ รายดังนี้ 

๑.๑ นางกาญจนา สุคนธมณี บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ 
๑.๒ นางสาวยุพดี จารุทรพัย ์ บรรณารักษช์ านาญการ ระดบั ๘ 
๑.๓ นางสมปอง มิสสิตะ บรรณารักษช์ านาญการ ระดบั ๘ 
๑.๔ นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว บรรณารักษช์ านาญการ ระดบั ๘ 
๑.๕ นางฐิติมา  กลิ่นทอง บรรณารักษช์ านาญการ ระดบั ๘ 
๑.๖ นางสุกัญญา  โภคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญ

การ ระดับ ๘ 
๑.๗ นายปัญญา พูพะเนียด นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ 

ระดับ ๘ 

๒. บุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ท าหน้าที่ประธานคณะท างาน(หัวหน้าคณะท างาน)  เป็นผู้ด าเนินการให้มีการ
เล่าเรื่อง สนทนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในงาน บันทึกและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการจัดการ
ความรู้  จัดท าเป็นเอกสารคู่มือออกสู่สาธารณชน  จ านวน ๙ รายคือ 

 



 ๑๕ 

 

๒.๑  นางสาวกรุณา  ศรีเจรญิ บรรณารักษ ์ 
   (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ) 

๒.๒  นางบุญตา  กจิหว่าง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๖ 

๒.๓  นางนัยนา          สุคนธมณี     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๖ 

๒.๔  นางสาวบรรจง    รุ่งแผน         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๖ 

๒.๕   นางสาวเกศินี     เพ็ญศิร ิ      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๖ 

๒.๖   นางศิริญญา      ฐากุลวีรนันท์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๖ 

๒.๗   นางพนิดา        จมูศรี           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๖ 

๒.๘  นางสาวรสรินทร์ ยางงาม นักบริหารงานทั่วไป 
   (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ) 

๒.๙   นายกวี   ชุติมานนท์ นักบริหารงานทั่วไป 
   (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ) 

     

๓. บุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน โดยการเล่าเรื่อง  สนทนา  
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คือ ผู้ปฏิบัติงาน  หรือผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ 

หัวข้อที่ก าหนดให้ศึกษา 

เป็นหัวข้อตามภาระงานที่บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง จ านวน ๙ 
กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑. การท าความสะอาดห้องน้ าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
๒. การบริหารงานนอกเวลาราชการ  
๓. การท าความสะอาดส่วนบริการ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
๔. การบริการยืม-หนังสือ 
๕. การท าความสะอาดส่วนท างาน อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
๖. การท าความสะอาดอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
๗. การเก็บและจัดชั้นหนังสือ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
๘. การเก็บและจัดชั้นวารสาร 
๙. การดูแลภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์



 ๑๖ 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

             การรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ต้องมีการบันทึกความรู้ที่ได้จากการบอกเล่า สนทนา 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภายในแต่ละคณะท างาน  ประกอบด้วย 
             ๑.   แบบบันทึก (แบบอิสระตามความคิดของคณะท างาน)  

๒.  เครือ่งบันทึกเสียง 
๓.  กล้องถ่ายวีดิทัศน ์
๔.  กล้องถ่ายภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการดังนี้ 

๑.  ก าหนดบคุลากรตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ ๓ กลุ่มคอื 

๑.๑  ผู้ควบคุมดูแลการจัดการความรู้(ที่ปรึกษา) ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการ จ านวน  ๗  ราย ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
ดูแลให้การจัดการความรู้ด าเนินไปได้จนสิ้นสุดและส าเร็จตามเป้าหมาย  

๑.๒ หัวหน้าคณะท างานจัดการความรู้(ประธาน) ได้แก่ บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน  ๙  ราย  

                 ๑.๓ คณะท างาน ได้แก่ ผู้ปฏบิัติงาน ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้เกี่ยวข้องกับงาน
ต าแหน่งต่างๆ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร   

            ๒. ประชุมบุคลากรกลุ่มที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นและพิจารณาความเป็นไปได้ 

๓. ประชุมบุคลากรกลุ่มหัวหน้าคณะท างาน เพื่อชี้แจงวิธีการปฏิบัติให้เข้าใจเป็น
แนวทางเดียวกัน 

๔. ประชุมบุคลากรทุกคนทุกระดับ เพื่อชี้แจงความส าคัญของการจัดการความรู้
และการจัดท าเอกสารคู่มือ เพื่อประโยชน์ของบุคลากรและหน่วยงาน โดยการถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยน องค์ความรู้หรือภูมิปัญญา และทักษะ ที่มีในแต่ละคนให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นการแสดงผลงานเชิงประจักษ์ตอ่สาธาณชนทั่วไป  แสดงถึงศักยภาพของกลุ่ม
บุคคลที่มีคุณภาพของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 



 ๑๗ 

การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล 

การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลครั้งนี้ เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ของแต่ละคณะท างาน  โดยที่แต่ละคณะท างานน าข้อมูลที่ได้จากการเล่าเรื่อง 
สนทนา  แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ ซึ่งมีการบันทึกไว้ น ามาประมวล  เรียบเรียง  ตรวจสอบผล
การเรียบเรียง น าไปปรับปรุง/แก้ไข จัดท าเป็นเอกสารคู่มือทั้งรูปเล่มและแผ่นซีดีหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น    
 



 

บทที่ ๔ 

ผลการจัดการความรู้ 

 

การจัดการความรู้ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง ครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าเอกสารที่ได้จากการจัดการความรู้ที่มีในตัวบุคลากรของหอสมุด 

พระราชวังสนามจันทร์  เพื่อให้บุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต าแหน่ง

เชี่ยวชาญ ช านาญการ  ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์    เพื่อสร้าง

บุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้เขียนหรือจัดท าผลงานทางวิชาการ

รุ่นใหม่จากการจัดการความรู้  และเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร
(คน) ส าหรับเรื่อง(กลุ่มงาน) อื่นๆ ต่อไป    ก าหนดให้บุคลากรของหอสมุดพระราชวัง

สนามจันทร์ ต าแหน่งเชี่ยวชาญ ช านาญการ ร่วมสร้างผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์  

และเพื่อจัดท าเอกสารคู่มือที่ได้จากการจัดการความรู้ที่มีในตัว (คน) บุคลากรของหอสมุด

พระราชวังสนามจันทร์  ก าหนดให้ผู้ช านาญการ/เชี่ยวชาญจ านวน ๗ ราย ต าแหน่ง

บรรณารักษ์ นักวิชาการช่างศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นที่ปรึกษา  ก าหนดให้

บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักบริหารงานทั่วไป จ านวน ๙ ราย เป็น

หัวหน้าคณะท างาน ท าหน้าที่เรียบเรียงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้จากการจัดการความรู้ของ

คณะท างาน  จ านวน ๙ คณะท างาน  ผลการจัดการความรู้ท าให้ได้ เอกสารคู่มือหรื่อที่

เรียกว่า บทเรียนจากการจัดการความรู้ทั้งที่เป็นรูปเล่มและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แผ่นซีดี) 

จ านวน ๙ เรื่อง  แต่ละเรื่องก าหนดรูปแบบและเนื้อหาภายในเล่ม (โครงร่างเรื่อง) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

หน้าปกใน 
ค าน า 
สารบัญ 
สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

ตอนที่ ๑ 
ความเป็นมา (เหตุผลที่ต้องจัดท า) 
วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ขอบเขต 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ตอนที่ ๒ 

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จัดท า 
วัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ตอนที่ ๓ 
องค์ความรู้และบรรยากาศของการจัดการความรู้ 

บรรณานุกรม (ถ้ามี) 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

ที่ปรึกษา คณะท างาน ผู้ให้ข้อมูล 

และก าหนดชื่อเรื่องเพื่อโยงสู่ชื่อชุด ได้แก่ คู่มือจากการจัดการความรู้เรื่อง ...   ส าหรับ

การเรียบเรียงเนื้อหาภายในเล่มนั้นขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของที่ปรึกษาของแต่ละ

คณะท างาน 

 

 



 ๒๐ 

ผลการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ครั้งนี้ มีเอกสารคู่มือ จ านวน ๙  เรื่องดังรายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพปกหน้าและปกหลังเอกสารคู่มือเรื่องต่างๆ 
ตัวเล่มเป็นขนาดกระดาษเอ๔  

 
 

 

 



 ๒๑ 

 

 

 
 

      

      



 ๒๒ 

๑. การท าความสะอาดอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

 
 

ผู้เรียบเรียงคือ นางสาวรสรินทร์ ยางงาม นักบริหารงานทั่วไป (พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา) ประสบการณ์การท างานอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ๘ 
ปี ท างานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ๑๔ ปี  นางสาวยุพดี จารุทรัพย์  เป็นที่
ปรึกษา 

เอกสารคู่มือเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มทดลองน าร่อ งโดยที่ทั ้งที่ปรึกษา  ผู้
เรียบเรียงและหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (นางกาญจนา  สุคนธมณี) ต้อง
มีการสนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้แนวทางการจัดท าเอกสาร 
คู่มือที่สมบูรณ์มากที่สุด จนกระทั่งมีรูปแบบและเนื้อหาภายในเล่ม (โครงร่างเรื่อง) 



 ๒๓ 

มีการสนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้แนวทางการจัดท าเอกสาร
คู่มือที่สมบูรณ์มากที่สุด  จนกระทั่งมีรูปแบบและเนื้อหาภายในเล่ม (โครงร่างเรื่อง)  
ส าหรับอีก ๘ เรื่อง    ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว จึงมีมติให้ศึกษาเพิ่มเติมมากกว่า
การจัดการความรู้ เป็นการศึกษาลักษณะการวิจัยสถาบันและน าเสนอต่อสาธารณชน
ต่อไป 

เนื้อหาภายในเล่ม เป็นคู่มือการท าความสะอาดอาคารที่ครบวงจร 
นับตั้งแต่ ชื่อผู้ท าความสะอาด ขนาดพื้นที่รับผิดชอบ ขอบเขตภาระหน้าที่ของแต่ละ
คน แผนปฏิบัติงานการท าความสะอาดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนของผู้ท าความ
สะอาด เกณฑ์กลางการท าความสะอาด     ข้ันตอนข้ันตอนการท าความสะอาดพื้น (พื้นภายใน
อาคาร พื้นทางเดินนอกอาคาร)  การขัดพื้นและเคลือบเงา  การเช็ดกระจก (แบบที่
ต้องท าทุกวัน และแบบที ่ต้องท าเป็นรายสัปดาห์)  การท าความสะอาดผนัง มู ่ลี่  
ผ้าม่าน พรมพื้นห้อง   การท าความสะอาดวัสดุครุภัณฑ์  (พรมเช็ดเท้า ดอกไม้
ประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ)  การท าความสะอาดห้องน้ า  ระเบียงกันสาด เพดานนอก
อาคาร  ส่วนท้ายเล่มยังได้ทราบถึงบรรยากาศของการจัดการความรู้อีกด้วย 

 

๒. การท าความสะอาดห้องน้ า อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

 

       ผู้เรียบเรียงคือ นางบุญตา กิจหว่าง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ประสบการณ์
การท างานอาคารสถานที่ ๑๑ ปี  ท างาน
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ รวม ๓๒ ปี 
น าความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
จากหนังสือ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งอยู่กระจัดกระจาย ตามที่เสาะแสวงหา 
มาเพิ่มเติมในภาคผนวก นอกเหนือจาก
ความรู้แบบซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ที่
มีอยู่ในตัวบุคคลของหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์  เป็นการรวมความรู้เรื่องการ
ท าความสะอาดห้องน้ าไว้ในแหล่งเดียวกัน  
สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี 

 



 ๒๔ 

๓. การบริหารงานนอกเวลาราชการ 

ผู้เร ียงเรียง นางสาวกรุณา ศรีเจริญ บรรณารักษ์ (พนักงานใน
สถาบัน อุดมศึกษา) ประสบการณ์การท างานหน้าที่ หัวหน้าเวรนอกเวลา
ราชการ ๑ ๓/๔ ปี ท างานในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ๒ ปี   

 

 

 
น าความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 

จากเอกสารคู่มือที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จัดท าไว้ 
รวมถึงเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง มาน าเสนอไว้ในส่วน
ภาคผนวกด้วย  เป็นการเพิ่มและเติมเต็มความรู้แบบซ่อน
เร้น (Tacit Knowledge) ที่ได้จากคณะบรรณารักษ์หัวหน้า
เวรนอกเวลาราชการด้วย  สามารถใช้คู่มือการท างานได้
เป็นอย่างดี 

 
 

 

 



 ๒๕ 

๔.  การท าความสะอาดส่วนบริการ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

 
 
ผู้เรียบเรียงคือ นางนัยนา สุคนธมณี เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป ๖ ประสบการณ์การท างานส่วนบริการ ๓๐ ปี 
ที่ปรึกษาคือ นางสมปอง มิสสิตะ บรรณารักษ์ช านาญการ ๘ 
เป็นการน าความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) จากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท าความสะอาดส่วนบริการทุกชั้น (ชั้น ๑-๔) 
มาเรียบเรียงน าเสนอต่อสาธารณชน ใช้เป็นคู่มือการท างานได้
เป็นอย่างดีอีกเล่มหนึ่ง 

 

 



 ๒๖ 

๕. การท าความสะอาดส่วนท างาน อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้เรียบเรียงคือ  นางพนิดา จมูศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖  ประสบการณ์
การท างานทั้งงานพัสดุและงานบริการ ๙ ปี   ที่ปรึกษาคือ นางสุกัญญา โภคา เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปช านาญการ ๘ เช่นเดียวกันเป็นการน าความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) 
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าความสะอาดส่วนท างานทุกชั้น (ชั้น ๑-๔) มาเรียบเรียงน าเสนอ
ต่อสาธารณชน สามารถใช้เป็นคู่มือการท างานได้เป็นอย่างดีอีกเล่มหนึ่ง 

 
 

๖. การดูแลภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้เรียบเรียงคือ นายกวี ชุติมานนท์ นักบริหารงานทั่วไป (พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา) ประสบการณ์การท างานหอสมุดพรราชวังสนามจันทร์ ๒๐ ปี ที่ปรึกษา
คือ นายปัญญา พูพะเนียด  นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ ๘ เนื้อหาภายในเล่มนอกจาก
สามารถน าความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) จากผู้เกี่ยวข้องกับการท าสวน การท า
ความสะอาดโดยรอบอาคาร ทั้งอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์และอาคารหม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุลแล้ว ยังท าให้ทราบชื่อต้นไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ (ภาพประกอบ) 



 ๒๗ 

บริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ด้วย  สามารถใช้เป็นคู่มือการท างานครบ
วงจรได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับเล่มอื่นๆ 

 

 

 

 

 
 

๗. การบริการยืม-คืนหนังสือ 

ผู้เรียบเรียงคือ นางสาวเกศินี เพ็ญศิริ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ 
ประสบการณ์การท างานบริการยืม -คืน ๒๔ ปี ที่ปรึกษาคือ นางสมปอง มิสสิตะ 
บรรณารักษ์ช านาญการ ๘ เป็นการน าความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge)  จากผู้ที่
คร่ าหวอดในวงการยืม-คืนหนังสือ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ มาเรียบเรียง
ไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จากที่เคยมีการจัดท าไว้เพื่อการฝึกงานให้กับนักศึกษา
วิชาชีพบรรณารักษ์ มีงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการยืม -คืน และมีกรณีศึกษาในการ
ให้บริการยืม-คืน  นอกจากนี้ยังมีความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ว่าด้วยเรื่อง
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติงานบริการยืม-คืนเพิ่มเติมด้วย  สามารถใช้เป็นคู่มือ
ท างานและต้นแบบการเรียนรู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 



 ๒๘ 

๘. การเก็บและจัดชั้นหนังสือ  

ผู้ เรียบเรียงคือ นางสาวบรรจง รุ่ งแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ 
ประสบการณ์การท างานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งงานบริการยืม-
คืน งานจัดหาทรัพยากร และงานเลขานุการ ๒๕ ปี  ที่ปรึกษาคือ นางสาว
จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว บรรณารักษ์ช านาญการ ๘ ผู้เรียบเรียงสามารถ
น าเสนอองค์ความรู้จากความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ของ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นหนังสือ ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานได้อย่างละเอียด 
พร้อมภาพประกอบแทรก ทั้งยังน าความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
มาน าเสนอเพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ้น  สามารถใช้เป็นคู่มือการท างานได้เป็น
อย่างดีอีกเล่มหนึ่ง 

           
 

๙. การเก็บและจัดชั้นวารสาร 

ผู้เรียบเรียงคือ นางศิริญญา ฐากุลวีรนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ 
ประสบการณ์การท างานวารสาร ๑๓ ปี ท างานหอสมุดพรราชวังสนามจันทร์ ๒๘ ปี ที่
ปรึกษาคือ นางฐิติมา กลิ่นทอง บรรณารักษ์ช านาญการ ๘ เป็นการน าความรู้ที่ซ่อนเร้น 
(Tacit Knowledge) จากผู้มาประสบการณ์การเก็บและจัดชั้นวารสารมาเล่าเรื่อง สนทนา 
แลกเปลี่ยนความรู้ เรียบเรียงออกมาน าเสนอต่อสาธารณชนได้ครบถ้วน  ทั้งยังน าความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างด้วย สามารถใช้เป็นคู่มือการ
ท างานและต้นแบบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 



 ๒๙ 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลจากการจัดการความรู้ครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
กล่าวคือ ผู้ช านาญการ/เชี่ยวชาญทุกท่านมีผลงานจากการเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
ท างานเต็มรูปแบบ สามารถให้ค าแนะน า เติมเต็มเอกสารคู่มือจากการจัดการความรู้ของ
บุคลากร จ านวน ๙ เรื่อง ซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
เป็นต้นแบบให้กับการจัดการความรู้เรื่องอื่นๆ ได้ต่อไป 

การจัดการความรู้ครั้งนี้ แม้ว่าแต่ละคณะท างานมีเวลาด าเนินการและจัดท า
เอกสารคู่มือจากการจัดการความรู้ประมาณ ๕ เดือน(มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓) ก็
สามารถท าได้ตามเวลาที่หอสมุดฯก าหนด ทั้งๆที่ทุกคนผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีงานประจ าในเวลาราชการหลากหลาย โดยที่บางงานต้องท าต่อเนื่องตลอดวัน อีกทั้งมี
บางคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้หลายเรื่อง และหลายคนต้องท างานนอก 
เวลาราชการซึ ่งเป็นเวลาที ่ต่อเนื ่องจากเวลาราชการ ท าให้เวลานัด หมาย  สนทนา
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ไม่ตรงกัน ต้องปรับและเลื่อนก าหนดเวลาหลายครั้งก็ตาม  อาจเนื่อง
การท างานเป็นทีมได้อย่างดียิ่ง ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กรของหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ ในส่วนการท างานของบุคลากรที่มีมาเป็นเวลานานหลายปีนั้น  
บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้ท างานเป็นทีมอย่างดียิ่งตลอดมา บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานและเป้าหมายตามที่ก าหนด หรืออาจเป็นผลจากได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น นับตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  
หัวหน้าหอสมุด  หัวหน้าฝ่าย/งาน  ตลอดจนเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าคณะท างาน 

ขอเสนอให้น าสิ่งที่ได้จากการท างานครั้งนี้ ปรับใช้กับการท างานครั้งต่อๆ ไป 
ได้แก่ 

๑. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรื่อง เวลา คน และตนเอง เพื่อให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่ก าหนดมากขึ้น 

๒. ควรเร่งด าเนินการเรียบเรยีงผลงานทางวิชาการเรื่องอื่น 

๓. ควรจัดท าเอกสารคู่มือจากการจัดการความรู้ครั้งนี้ลักษณะออนไลน์  

ข้อเสนอแนะต่อที่ปรึกษาคณะท างาน (ผู้ช านาญการ/เช่ียวชาญ) 

๑.  เสนอให้จัดท าผลงานทางวิชาการของตนเอง เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
๒. เสนอให้ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการใช้เอกสารคู่มือครั้งนี้ ตามที่มีการ

น าไปปฏิบัติแล้ว  เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนต่อไป 
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