การจัดการความรูใ้ นองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศินนั ท์ โชตธนจิ รฐั ฐากุล*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู **

บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ 1.เพื่ อศึกษาการจัดความรู้ในองค์กรของบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 3.เพื่อ
เปรียบเทียบการจัดการความรู้ในองค์กรและความคิดเห็นต่อปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ความรู้ในองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จาแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การดาเนินการเก็บข้ อมูลจากตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ การสัมภาษณ์
เจาะลึกแบบมีโครงสร้ าง ผู้ท่มี ีประสบการณ์และผู้ท่ที าหน้ าที่ของคณะกรรมการจัดการความรู้และ
ผู้มีประสบการณ์ของสานั กงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจานวน 4 คน และใช้
แบบสอบถามบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 156 เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาเพื่ออธิบาย
ลักษณะของข้ อมูลในส่วนต่างๆ ของแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจงความถี่ โดยใช้ ค่าสถิติร้อย
ละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง อนุ ม าน เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้ ค่าสถิติต่างๆ ในการทดสอบความแตกต่างระหว่ างค่าเฉลี่ย ค่าสถิติใช้ วิธีการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ T-test กับ F-test (One – Way
ANOVA) ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ สัมภาษณ์ ในภาพรวมส่วนใหญ่ ใช้ กระบวนการสอนงานโดย
หั ว หน้ า งานมี ลั ก ษณะแบบพี่ เ ลี้ ยงควบคู่ ก ารปฏิบั ติง านและเขีย นเป็ นคู่ มื อการทางานเพื่ อ ให้
บุคลากรในหน่วยงานมีการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานแทนกัน ผลการวิจัยพบว่าการจัดความรู้
ในองค์ ก รของบุ ค ลากรส านั ก งานอธิก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒอยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยเฉพาะในด้ า นการแสวงหาความรู้ ม ากที่สุ ด รองลงมาด้ า นพบว่ า ด้ า นเทคโนโลยี ท่ีใ ช้ ใ น
หน่ ว ยงาน และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นกระบวนการการวั ด ผลการจั ด การความรู้ ตามล าดั บ และ
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความคิ ด เห็น ต่ อ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด การความรู้ ในองค์ ก ร ด้ า น
วัฒนธรรมองค์กรมากที่สดุ รองลงมาด้ านภาวะผู้นา และด้ านเทคโนโลยี ตามลาดับ
คาสาคัญ: การจัดการความรู้, กระบวนการจัดการความรู้, ความคิดเห็น, ปัญหาและอุปสรรค
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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บทนา
เนื่องจากหน่วยงานสานักงานอธิการบดีเป็ นส่วนราชการมีหน้ าที่ต้องปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ วางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารความรู้ของส่วนราชการไว้ อย่างชัดเจน โดยจะต้ องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ
ให้ เพี ย งพอแก่ ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป บุ ค ลากรซึ่ ง
ปฏิบัติงานไปตามงานประจาแต่ขาดการจัดการความรู้ อย่างเป็ นระบบตามลักษณะการบริ หาร
จัดการสมัยใหม่ เช่น เมื่อบุคลากรลาออกหรือปลดเกษียณไป ควรทาอย่างไรให้ บุคลากรใหม่ท่มี า
รับหน้ าที่แทนสามารถทางานต่อในตาแหน่งนั้นได้ หรือเมื่อบุคลากรเข้ ารับการอบรมการสัมมนา
ต่าง ๆ ความรู้ท่ีบุคลากรได้ รับสามารถนามาถ่ายทอดสู่ผ้ ู อ่ ืนที่ไม่ ได้ รับการอบรมได้ โดยผู้ท่ีถูก
ถ่ายทอดนาความรู้จากผู้ถ่ายทอดมาปฏิบัติงานของตนได้ จนเกิดประโยชน์กับองค์กรจึงจะเรียกว่า
การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ทาให้ เกิดโอกาสในการพัฒนางานใหม่ให้ มี
ประสิท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น จึ ง ควรมี การประสานงานหรื อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการจั ดการความรู้
Knowledge Management (KM) ในหน่วยงานสานักงานอธิการบดีเพื่อการพัฒนางานที่มีคุณภาพ
และจัดหาวิธีก ารทาอย่างไรให้ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒมีการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน ดังนั้นการบริ หารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่ ององค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning
Organization) เป็ นอย่างยิ่ง สานักงานอธิการบดีจึงจาเป็ นต้ องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
ให้ เป็ นระบบเพื่อส่งเสริ มให้ บุคลากรเรียนรู้ได้ จริงและต่อเนื่องโดยมีเทคนิคการจัดเก็บความรู้
เฉพาะที่เหมาะสมไว้ กบั องค์กร ซึ่งเป็ นเรื่องสาคัญสาหรับผู้บริหารในองค์กรมีหน้ าที่ในการส่งเสริม
พัฒนาความรู้และการส่งเสริมให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน
ดังนั้นผู้วิจัยซึงเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรู้ใน
องค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษาสภาพความเป็ น
จริงของการจัดการความรู้ ของสานักงานอธิการบดี เพื่อหาแนวทางในการสร้ างระบบการจัดการ
ความรู้ในองค์กร เพื่ อพั ฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
พัฒนางานบุคลากรของสานักงานอธิการบดีให้ มีคุณภาพการเจริญก้ าวหน้ าอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดความรู้ในองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
2. เพื่ อศึกษาความคิดเห็นต่อ ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรของ
บุคลากร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในองค์กรและความคิดเห็นต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ จาแนกตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์

ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ กาหนดขอบเขตของการวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและพื้ นทีใ่ นการศึกษา
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ แก่ บุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจานวน 305 คน (ข้ อมูลเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากกอง
การเจ้ าหน้ าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จะศึ ก ษาการจั ด การความรู้ ในองค์ ก รของบุ ค ลากร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามแนวคิดของ Marquart (1997) ได้ แก่ 1.
ด้ านการแสวงหาความรู้ก2.ด้ านการสร้ างความรู้3.ด้ านการจัดเก็บการค้ นคืนความรู้และ 4.ด้ าน
การถ่ายโอนความรู้และการใช้ ประโยชน์และศึกษาความคิดเห็นต่อปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒตาม
แนวคิดของบดินทร์ วิจารณ์ (2547) และ งานศึกษาวิจัยธิตินนท์ มณีธรรม (2557) ได้ แก่ 1.
ด้ านภาวะผู้นา 2.ด้ านวัฒนธรรมองค์กร 3.ด้ านเทคโนโลยี
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2559

สมมุติฐานการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้
1. บุ คลากร สานั ก งานอธิก ารบดี มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ที่มีลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการจัดการจัดการความรู้ในองค์กรแตกต่างกัน
2. บุ ค ลากร ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กร
แตกต่างกัน
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วิธีการวิจยั
1. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ คือผู้
ที่ท าหน้ า ที่เ ป็ นคณะกรรมการจั ด การความรู้ และผู้ มี ป ระสบการณ์ ข องส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒจานวน 4 คน ตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิ จัยเชิ งปริ มาณ คือ บุคลากร
สังกัดสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทราบจานวนที่แน่นอน ใช้ สูตรของยามา
เน่ (Yamane,1973) โดยกาหนดค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ท่ี 5% ทาให้
ได้ ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 154 ตัวอย่างเพื่อป้ องกันความผิดพลาด ผู้วิจัยจึงสารองเพิ่มจานวน
46 คน รวมทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง โดยใช้ วิธกี ารสุ่มเลือกตัวอย่างในแต่ละหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสานักงานอธิการบดี การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้ การสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.1 ในการวิจัยครั้ งนี้ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้
แบบสอบถามและข้ อคาถามที่มีการพั ฒนาขึ้นด้ วยคาแนะนาจากหัวหน้ างาน อาจารย์ประจาวิชาการ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์ท่ปี รึกษา
2.2 ผู้วิจัยได้ นาผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกลึก (Indepth Interview)กับผู้ให้ ข้อมูล
หลัก (Key Informant) ของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒมาใช้ ในการปรับข้ อ
คาถามให้ เป็ นแบบสอบถามที่เหมาะสมกับบริ บทของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ น
รวิโรฒ
ในส่วนขององค์ประกอบของแบบสอบถามที่ใช้ ในครั้งนี้ประกอบด้ วยคาถามปลายปิ ด
(Close-Ended Question) คือมีการกาหนดตัวเลือกให้ ตอบและคาถามชนิดปลายเปิ ด (OpenEnded Question)คือคาถามที่ผ้ ูตอบสามารถตอบได้ อย่างเสรี ไม่มีการจากัดคาตอบ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามทั้ง 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวอย่างจานวน 5
ข้ อได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงาน และอายุงาน
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการจั ดการจั ดการความรู้ ในองค์กรมีจานวน 20 ข้ อ มี
วัตถุประสงค์เพื่ อใช้ วัดตัวแปรสังเกตได้ ในเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดีในส่วนของการให้ คะแนนในแบบสอบถามเป็ นการให้ คะแนนแบบ 5
ระดับ จากระดับที่ 1-5
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ความรู้ในองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดีในส่วนของการให้ คะแนนในแบบสอบถามเป็ น
การให้ คะแนนแบบ 5 ระดับ
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ส่วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ดเพื่อให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามให้ ข้อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ในองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในส่ ว นของการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ลเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธีก าร
พื้นฐานในการสารวจข้ อมูล และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี้
3.1 วิธกี ารพื้นฐานในการสารวจข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามไปขอความร่วมมือในการกรอกรายละเอียด และแสดงความ
คิดเห็นจากบุคลากร สังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยใช้ การสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แยกตามหน่ วยงานจานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 200
ตั ว อย่ า ง โดยแยกแจกตามกอง หน่ ว ย ฝ่ าย และรวบรวมแบบสอบถามให้ ครบตามจ านวนที่
กาหนด
3.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัย ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี้
1) ติดต่อในสังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จัดทาหนังสือแจ้ งเวียนให้ หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้วิจัย
2) ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม พร้ อมการส่งแบบสอบถามไป
ยังหัวหน้ าหัวหน้ า กอง ฝ่ าย หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
โรฒพร้ อมระบุเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน
3) ในกรณีท่ไี ม่ได้ รับแบบสอบถามคืนตามกาหนดเวลา ผู้วิจัยได้ ติดตามทวงถามทาง
โทรศัพท์ โดยการติดต่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน
4)เมื่ อ ได้ รั บ แบบสอบถามที่ มี ค วามครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว ผู้ วิ จั ย จะด าเนิ น การ
ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนในการตอบแบบสอบถาม เพื่อทาการคัดแยกและกาหนดรหัสลง
ในแบบสอบถาม
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในส่ วนของการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลของการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยใช้ โปรแกรมส าเร็จรู ป SPSS
(Statistical package for the Social Sciences) Version 17 ในการคานวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
ต่างๆ ที่ใช้ ในการวิจัย
สาหรั บการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ กาหนดให้ ระดับนัยสาคัญหรื อระดับของ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรั บให้ เกิดขึ้นได้ (α) ในการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย ซึ่งเป็ น
โอกาสของการเกิดความคลาดเคลื่อนในลักษณะของการปฏิเสธสมมติฐานหลัก มีค่าเท่ากับ 0.05
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(α=.05) ทุกสมมติฐานที่ทาการทดสอบ สาหรั บแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ สถิติ
ต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายลักษณะของ
ข้ อมูลในส่วนต่างๆ ของแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยใช้ ค่าสถิติ
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้ ค่าสถิติต่างๆ ในการทดสอบความแตกต่างระหว่ างค่าเฉลี่ย ค่าสถิติใช้ วิธีการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ T-test กับ F-test ในการทดสอบตัวแปร
อิสระลักษณะประชากรศาสตร์ว่าในแต่ละลักษณะประชากรศาสตร์มีการจัดการความรู้ในองค์กรของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒมีความสัมพันธ์กันในด้ านใดกับ F-test
ในการทดสอบตัวแปรอิสระความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.4
ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.9 ส่วนใหญ่ มี
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีจานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.0ส่วนใหญ่อยู่หน่วยงานกองการ
เจ้ าหน้ าที่ จานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.2 ตารางที่ 4.6 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาทางานมากกว่า
10 ปี จานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.7
ตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมของการจัดการความรู้ใน
องค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดี
การจัดการความรูใ้ นองค์กรของบุคลกร
ด้ านการแสวงหาความรู้
ด้ านการสร้ างความรู้
ด้ านการจัดเก็บและการค้ นคืนความรู้
ด้ านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ ประโยชน์
ภาพรวมการจัดการความรูใ้ นองค์กรของบุคล
การของสานักงานอธิการบดี

ค่าเฉลีย่

S.D.

3.55
3.42
3.35
3.31
3.41

0.73
0.81
0.83
0.76
0.70

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

อันดับ
1
2
3
4

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่ า บุ คลการของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับการจัดการความรู้ในองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยที่
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3.41 เมื่อพิจารณาในรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมาก มี 2 ด้ าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับจากมากไป
หาน้ อย ดังนี้ คือด้ านการแสวงหาความรู้โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.55 และด้ านการสร้ างความรู้โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 3.42 และรายด้ านที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 2 ด้ าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับจากมากไป
หาน้ อย ดังนี้ คือ ด้ านการจัดเก็บและการค้ นคืนความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.35 และด้ านการถ่าย
โอนความรู้และการใช้ ประโยชน์โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.31
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมความคิดเห็นต่อปั ญหาและ
อุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดี
การจัดการความรูใ้ นองค์กรของบุคลกร
ด้ านภาวะผู้นา
ด้ านวัฒนธรรมองค์กร
ด้ านเทคโนโลยี
ภาพรวมความคิดเห็นต่อปัญญาและอุปสรรค
ในการจัดการความรูใ้ นองค์กรของบุคลากร
สานักงานอธิการบดี

ค่าเฉลีย่

S.D.

3.37
3.39
3.29
3.33

0.80
0.74
0.78
0.67

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อันดับ
2
1
3

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า บุคลการของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ มีระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.33 เมื่อพิจารณาในรายด้ านพบว่า ทุกข้ ออยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี้ คือด้ านวัฒนธรรมองค์กรโดยมีค่าเฉลี่ ยที่
3.39รองลงมาคือด้ านภาวะผู้ นาโดยมีค่าเฉลี่ ยที่3.37และด้ านเทคโนโลยีโดยมีค่าเฉลี่ ย 3.29
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะการจัดการความรู้ในองค์กร
ของบุคลากร
สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแจกแจงตามลาดับความสาคัญ
ดังนี้
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดการความรูใ้ นองค์กร ของบุคลากร
สานักงานอธิการบดี
1. ด้านภาวะผูน้ า
1. ควรส่งเสริมให้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากรเพื่อ
มีโอกาสในตาแหน่งหน้ าที่สูงขึ้น
2. เสริมสร้ างแรงบันดาลใจในการทางานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ด้านการถ่ายโอนความรูแ้ ละการใช้ประโยชน์
1. ควรมีการสื่อสารภายในหลายด้ าน เช่น อีเมล อินเตอร์เน็ต เว็บบอร์ด
3. ด้านการสร้างความรู ้
1. บางงานขาดเอกสารคู่มือในการทางาน ทาให้ การเรียนรู้งานมีความยาก
และใช้ เวลาในการทาความเข้ าใจในการปฏิบัติงาน

จานวน
(คน)
3
2
1
2
1
1
1

จากตารางที่ 3 บุคลการบุคลากรสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ต้ องการได้ รับ การส่งเสริ มพั ฒนาความรู้ ความสามารถเฉพาะทางของบุ คลากรเพื่ อมีโอกาสใน
ตาแหน่งหน้ าที่สงู ขึ้นมากที่สดุ รองลงมาคือการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางานให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การมีก ารสื่อ สารภายในหลายด้ า น เช่ น อีเมล อิน เตอร์ เน็ต เว็บ บอร์ ด และ
เอกสารคู่มือในการทางานทุกงานเพื่อให้ การเรียนรู้งานมีความเข้ าใจในการปฏิบัติงานที่ง่ายขึ้น
เรื่ องการสอนงานโดยหัวหน้ างานหรื อผู้ ท่มี ีความชานาญ ระบบพี่ เลี้ ยง พบว่ ามีการ
สอนงานจากหัวหน้ างานคือการเรียนรู้ไปพร้ อมกับการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน มีลักษณะแบบพี่
เลี้ยงควบคู่การปฏิบัติงาน การมอบหมายงานร่ วมกันทางานแบ่ งงานกันทาตามหน้ าที่ การบันทึก
ขั้นตอนการทางานจัดเก็บในรูปแบบเอกสารการอบรมเรี ยนรู้ในส่วนงานที่ได้ รับมอบหมายมีแบบ
แผนพั ฒนาบุ คลากรประจาปี และการนาข้ อมูลกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้ องในการทางานมาเผยแพร่
ให้ กับผู้อ่นื ในองค์กร รองมาเรื่องการแสวงหาความรู้มาวางแผนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้ มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน พบว่ามีการนาความรู้มาวางแผนปรับปรุง
การปฏิบั ติง าน มีก ารวางแผนงานมีการจั ดสรรบุ ค ลากรท างานแทนกัน การประชุ มงานมี การ
แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการวางแผนและลดขั้นตอนการทางาน การประชาสัมพันธ์รวดเร็ว มีการนา
ข้ อมู ลมาวิเคราะห์ ติดตามงาน และสรุปผลการทางานมีการตรวจสอบข้ อมู ล มีการปรั บเปลี่ ยน
กระบวนการทางานเพื่ อเป็ นไปตามระเบียบกฎหมาย นโยบาย เพื่ อให้ การทางานที่ถูกต้ อง เรื่อง
การสร้ างความรู้มีการเขียนแนวทางการทางานเพื่อเป็ นเอกสารคู่มือ ในการทางาน พบว่ามีรูปแบบ
ที่ชัดเจน มีการสร้ างความรู้โดยเขียนเป็ นคู่มือการทางาน แต่ละหน่วยงานทุกคนสามารถเรียนรู้ แต่
ขาดผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้ องในขั้นตอนการทางาน เรื่องการนาเทคโนโลยีท่ชี ่ วยให้
บุคลากรสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ ดีข้ ึน มาใช้ ในองค์ กร พบว่ามีการใช้ ระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System) เป็ นระบบที่
เชื่อมโยงและสามารถใช้ ได้ กับหน่ วยงานต่างๆควรมีการกาหนดสิทธิในการใช้ ฐานข้ อมูลอย่า ง
เหมาะสม
พบว่า การจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ทั้ง 4 ด้ าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลเป็ นรายด้ าน ดังนี้ 1.
ด้ านการแสวงหาความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็ นส่วนราชการที่เป็ นสถานศึกษาและมีหน้ าที่ในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ กบั บุคลากรใน
องค์กร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ต่างๆ เช่น ห้ องสมุด อินเตอร์เน็ต การอบรมหรือการสัมมนา
การสอนงานแบบพี่เลี้ยง การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การให้ ทุนกับบุคลากรเพื่อพัฒนา
เพิ่ มเติม ความรู้ อยู่ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลงานวิจั ยของ รั ศ มี ทองเกิด และคณะ
(2550) ได้ ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในองค์การสังกัดสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผลการศึกษา พบว่า ด้ านกระบวนการในการ
จัดการความรู้ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ามี
การปฏิบัติมากที่สุด คือหน่วยงานเห็นคุณค่าของความรู้และทักษะที่ฝังในตัวบุคลากร แต่ละคน
และสนับสนุ นให้ มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้นๆ ทั่วทั้งหน่วยงานรองลงมาคือหน่วยงานมี
วิธีการในการแสวงหาจัดเก็บและใช้ ความรู้อย่างเป็ นระบบ และพบว่า การแสวงหาและรวบรวม
ความรู้ จากแหล่ ง ภายนอกองค์ ก าร เช่ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ โทรทัศ น์ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรไม่มีสถานที่ สาหรั บพั กผ่อน หรื อศูนย์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ในสานักงาน
อธิการบดีเพื่อสาหรับบุคลากรได้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกได้ รวดเร็วขึ้น 2.ด้ านการ
สร้ างความรู้ บุคลการของสานักงานอธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก สานักงาน
อธิ ก ารบดี ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารเรี ย นรู้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของงาน เช่ น การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิบั ติ จ าก
ประสบการณ์ โดยการเขียนแนวทางการทางานเพื่อเป็ นเอกสารคู่มือในการทางาน ทุกคนมีอิสระ
ในการคิดในการทางาน และ การแบ่งปันความรู้ในองค์การเขียนเอกสารคู่มือการทางาน และ ทุก
คนในหน่ วยงานมี ส่ว นร่ วมในการพั ฒนาความรู้ ใหม่ ๆ อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ งสอดคล้ องกับ
ผลงานวิจัยของ พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2554) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการ
ความรู้ ของโรงเรี ยนสังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาในเขตภูมิภาคตะวั นตก ด้ านการจัดการ
ความรู้ ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การ สร้ างองค์ความรู้ และจัดทาเป็ น
คู่มือการปฏิบัติงาน และพบว่ าหน่ วยงานมีทมี ผู้เชี่ยวชาญ ทีมความรู้ จัดกิจกรรมในการสร้ าง
ความรู้และแบ่งปันความรู้ภายในองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากบุคคลากรจะต้ อง
ทางานประจาเป็ นหลักทาให้ ไม่สนใจในการร่วมมือในการทางานเป็ นทีม ควรทากิจกรรมร่วมกันให้
มากขึ้นเพื่อให้ เกิดการสร้ างและแบ่งปันความรู้ความรู้ในองค์ กร ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ
จัตุพร ปูเรือน (2554) ที่มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการเชื่อมโยงให้ ทุกคนทางานร่วมกันอย่างเข้ าใจมี
ไมตรีจิตช่วยเหลือกันเน้ นกระบวนการกลุ่ม เช่นเดียวกับ (ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2548) ได้ กล่าวว่า
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องค์ความรู้ท่อี งค์กรได้ เก็บสะสมไว้ เป็ นคลังความรู้หรือขุมความรู้ซ่ึงมาจาก 2 ส่วนคือความรู้ท่ชี ัด
แจ้ งหรือความรู้เปิ ดเผย คือความรู้เชิงทฤษฎีท่ปี รากฏให้ เห็นชัดเจนอย่างเป็ นรูปธรรมเช่นเอกสาร
ตารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็ นต้ น 3.ด้ านจัดเก็บและการค้ นคืนความรู้ บุคลการของสานักงาน
อธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสานักงานอธิการบดีมีนโยบายการจัดเก็บ
ความรู้อย่ างชัดเจน มีการจัดเก็บความรู้อย่ างเป็ นระบบโดยการรวบรวมความรู้ ท่จี าเป็ นต่ อการ
ท างาน อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ของบุ ค ลากรแต่ ล ะฝ่ าย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ จั ด เก็บ
ฐานข้ อมูลไว้ ในแหล่งเก็บระบบเดียวกันทาให้ ไม่ สารมารถค้ นหาหรือใช้ งานได้ อย่างรวดเร็ว และ
พบว่า สานักงานอธิการบดีมีเทคโนโลยีช่วยให้ บุคลากรสามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง
ทั้ง องค์ ก ร อยู่ ใ นระดั บ มาก เนื่ อ งจากเป็ นสถานศึ ก ษาหน่ ว ยงานของรั ฐ ท าให้ ส ามารถได้ รั บ
งบประมาณจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการที่ทนั สมัยมาใช้ ในองค์กรได้ เพียงพอ
ได้ อ ย่ า งทั่วถึ ง ซึ่ ง มี บุ ค ลากรที่มี ความช านาญในด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศภายในองค์ ก ร ซึ่ ง
สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ จัตุพร ปูเรือน (2554) ได้ ศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็ น ระบบให้ ข้อมูลเชื่อมโยงกันซึ่ง
สามารถให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งได้ ทนั ทีพอใช้ 4.ด้ านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ ประโยชน์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจาก มีการแบ่งงานกันทา ซึ่งทาให้ การจัดเยี่ยมชมงานต่างๆ การหมุนเวียน
การทางานเป็ นได้ ยาก และการสื่ อสารภายนอกด้ วย สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง
บุ ค ลากรจะมั ก ดู โ ทรทั ศ น์ ใ นที่ ข ายอาหารของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ไม่ มี ใ นส านั ก งาน และพบว่ า
สานั ก งานอธิก ารบดีมี ก ารสื่อ สารภายในด้ วยการเขียน การบั น ทึก การรายงาน จดหมายข่ า ว
ประกาศเว็บบอร์ด เครื่องเสียง และการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรไปใช้ ในการพัฒนางานภายใน
หน่วยงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง (2550) ศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พั ฒ นารู ป แบบการจั ดการความรู้ ข องส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา มหาสารคาม เขต 1
ประกอบด้ วยกิจกรรม การจัดการความรู้ควบคู่กบั การพัฒนางาน
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อปั ญหาและในการจัดการความรู้ในองค์กร
ของบุคลากร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 3 ด้ าน ได้ แก่ 1.ด้ านภาวะ
ผู้น า บุคลการของสานั กงานอธิการบดี ในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง เนื่ องจากสานั กงาน
อธิการบดี มีการจัดทากลยุทธ์เพื่ อนาความรู้ท่มี ีอยู่ในองค์กรไปใช้ ประโยชน์ เน้ นการเรี ยนรู้ การ
ส่ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ เกิดการเรี ยนรู้ การส่ งเสริ มให้ เ กิด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ความชั ดเ จนของ
นโยบายการจัดการความรู้ การกาหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อใช้ ประกอบใน
การพิ จารณา ประเมินผลและให้ ค่าตอบแทนบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลงานวิจัยของ จัตุพร ปูเรือน (2554) ได้ ศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
จังหวั ดเชี ยงใหม่ โดยมี ข้อ เสนอแนะ ว่ าผู้ บริ หารใช้ ก ารจั ดการความรู้ เ ป็ นกลยุ ทธ์ท่ีสาคัญ ของ
โรงเรียนพอใช้ และต้ องปรับปรุงการจัดทา กลยุทธ์ของผู้บริหารโดยใช้ ศักยภาพของสินทรัพย์ทาง
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ความรู้ให้ เป็ นประโยชน์กับโรงเรียนเน้ นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะหลัก
เดิมที่มีอยู่ให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ้นเพื่ อการพั ฒนาสมรรถนะหลักใหม่ๆ และรัศมี ทองเกิด และคณะ
(2550) ได้ ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์การสังกัดสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ ด้ านภาวะผู้นาในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่ามีการปฏิบัติมากที่สุดคือผู้นาจะเป็ นผู้ออกแบบนโยบายกลยุทธ์และระบบการเรียนรู้
รองลงมาคือชี้แนะให้ บุคลากรเกิดการพัฒนาให้ เข้ าใจในระบบให้ ถึงพลังที่จะเปลี่ยนแปลงรูปโฉม
หน่วยงานและช่วยสร้ างบรรยากาศให้ บุคลากรได้ เห็นถึงข้ อเท็จจริงของสถานการณ์และสามารถ
วิเคราะห์ พ ฤติก รรมหรื อสาเหตุ แ ห่ งพฤติ ก รรมและน้ อยที่สุดคื อ การว่ า จ้ างประเมิ นผลและให้
ผลตอบแทนบุคลากร และพบว่า สานักงานอธิการบดีมีการจัดทากลยุทธ์เพื่ อนาความรู้ท่มี ีอยู่ใน
องค์กรไปใช้ ประโยชน์เน้ นการเรียนรู้ หรือการส่งเสริมบุคลากรให้ เกิดการเรียนรู้การพัฒนาขึ้นใน
องค์การอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ รัศมี ทองเกิด และคณะ (2550) ได้
ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในองค์การสังกัดสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พิ จารณาถึงการที่บุคลากรมีส่วนร่ วมในกาสร้ างองค์ความรู้ ของหน่ วยงานและเอาใจใส่ต่อความ
ต้ องการของบุคลากรส่งเสริมให้ เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน 2.ด้ านวัฒนธรรมองค์กร บุ
คลการของสานักงานอธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสานักงานอธิการบดีมี
การจัดกิจกรรมการคิดและการทางาน การส่งเสริมและให้ การสนับสนุ นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ จัตุพร ปูเรือน (2554) ได้ ศึกษา
การจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ อศึกษาการจัดการความรู้ ของโรงเรี ยนเวียงแหงวิ ทยาคมจั งหวั ดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ เป็ น
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พบว่าในการจัดการความรู้ขาดการมีส่วนร่วมไม่มีการ
รวบรวมความรู้การแลกเปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียนโดยมีปัญหาที่พบส่วนน้ อยคือขาด
การสนับสนุ นอย่ างต่อเนื่องขาดงบประมาณและผู้บริหารขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่องการจัดการ
ความรู้ด้านวัฒนธรรม ว่ าโรงเรียนมีความยืดหยุ่นเป็ นอย่างดี ก่อให้ เกิดแรงบันดาลใจเกิดการ
ผลักดันกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน มีบรรยากาศของการเปิ ดเผยความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
พอใช้ และพบว่า การทางานมีการไว้ วางใจซึ่งกันและกัน และเปิ ดเผยข้ อมูลในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การตระหนักว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้คือ การสร้ างหรือเพิ่มพูน
คุณค่าให้ แก่หน่วยงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ จัตุพร ปูเรือน (2554)
พบว่ า ปั ญ หาส่วนน้ อยได้ เ สนอไว้ คือ ขาดการไว้ ใจซึ่ งกัน และกัน มีการแบ่ งแยกการทางานขาด
กระบวนการกลุ่มทาใครทามัน ขาดความตระหนักขาดการกระตือรือร้ นเอาใจใส่โดยแท้ จริงโดยมี
ข้ อเสนอแนะว่าควรมีการเชื่อมโยงให้ ทุกคนทางานร่ วมกันอย่างเข้ าใจมีไมตรีจิตช่วยเหลือกันเน้ น
3.ด้ านเทคโนโลยี บุคลการของสานักงานอธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
สานักงานอธิการบดีมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเน้ นถึงความต้ องการของผู้ใช้ สามารถ
เข้ าถึ งได้ ทุกคน ข้ อ มูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน สามารถให้ ข้อมู ลได้ ทันทีท่ัวทั้ง
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องค์ก รอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลงานวิจัยของ ธิตินนท์ มณี ธรรม (2557) ได้
ศึกษาการศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางการองค์ความรู้ศูนย์บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ด้ านเทคโนโลยีการจัดการความรู้ในภาพรวมสิ่งที่ทาอยู่มีในระดับ
ปานกลาง องค์กรขาดระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ ข้อมูลได้ ทนั ทีท่เี กิดขึ้น
จริง (Real Time) และข้ อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน และพบว่าการนาเทคโนโลยี
ที่ช่วยให้ บุคลากรสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ ดีข้ ึนมาใช้ ในองค์กรอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ รัศมี ทองเกิด และคณะ (2550) ได้ ศึกษาเรื่องการจัดการ
ความรู้ในองค์การสังกัดสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ พบว่ามีการปฏิบัติมาก
ที่สุดคือเทคโนโลยีท่ใี ช้ ช่วยให้ บุคลากรในหน่ วยงานเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้ อย่างทั่วถึงภายใน
และภายนอก
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ พบว่าบุคลากรไม่ได้ รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถเฉพาะทางของบุ คลากรเพื่ อ มีโอกาสในตาแหน่ งหน้ า ที่สูงขึ้ น ไม่ มีก ารสร้ างแรง
บันดาลใจในการทางานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสื่อสารภายใน และเอกสารคู่มือใน
การทางานยังน้ อย

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ
1.ด้ า นการแสวงหาความรู้ มี ค่า เฉลี่ ยของระดั บ ความคิ ดเห็น ต่ า สุดคื อ ดั งนั้ น
สานั ก งานอธิก รบดี ควรส่ งเสริ มการแสวงหาความรู้ โดยจั ดสถานที่ สาหรั บ พั ก ผ่ อ น หรื อ ศู น ย์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาหรับบุคลากรได้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอก
2.ด้ า นการสร้ างความรู้ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็น ต่ า สุ ด คื อ ดั ง นั้ น
สานักงานอธิกรบดีควรมีหน่วยงานในการจัดการความรู้เพิ่มขึ้น เช่น ความรู้ด้านการประชุม อบรม
ควรนามาจัดการให้ เป็ นระบบ เอาใจใส่ต่อความต้ องการของบุคลากร ส่งเสริมให้ เกิดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในหน่วยงานอย่างเป็ นประจามากขึ้ น และจัดสัปดาห์แห่งการจัดการความรู้ (KM) ขึ้นทุก
เดือน
3.ด้ านการจัดเก็บและการค้ นคืนความรู้ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่าสุด
ดังนั้ น สานัก งานอธิกรบดีควรมีร ะบบการจั ดเก็บ ฐานข้ อมู ลของบุ คลากรแต่ ละฝ่ ายเพื่ อความ
สะดวกและรวดเร็วในการค้ นหาและใช้ ข้อมูล โดยอบรมการใช้ ระบบให้ กับบุคลากรเพื่อสามรถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้
4.ด้ านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ต่ า สุด ดั ง นั้ น สานั ก งานอธิก รบดี ควรสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ก ารสับ เปลี่ ยนหมุ น เวี ยนในการ
ปฏิบัติงานเพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้ และเกิดทักษะต่างๆ ในการทางานเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรและงานที่ทาให้ ดีย่งิ ขึ้น
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5.ด้ านภาวะผู้นา มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่าสุด ดังนั้น สานักงานอธิกร
บดีควรมีการเชื่อมโยงความรู้กับผลการดาเนินงานโดยมีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่ อสามารถ
วัดบุ คลากรในหน่ วยงานว่ า เกิดการเรี ยนรู้ แ ละมีการพั ฒนาองค์ความรู้ สาหรั บ การปฏิบั ติงาน
เพิ่มขึ้นหรือไม่
6.ด้ านวั ฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็น ต่ าสุดคื อ ดังนั้ น
สานักงานอธิกรบดีควรมีการส่งเสริมสนับสนุ น สร้ างบรรยากาศให้ บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ท่ไี ด้ รับจากการอบรมมา ประชุม หรือจากประสบการณ์ ให้ ผ้ ูอ่นื ทราบ
7.ด้ านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็นต่ าสุดคือ ดังนั้น สานักงาน
อธิการบดีควรมีระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ ข้อมูลได้ ทันทีท่เี กิดขึ้นจริ ง
(Real Time) และข้ อมูลสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดียังควรมีผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้ องเกี่ยวกับคู่มือในการทางาน
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