
    
  

การจดัการความรูใ้นองคก์รของบุคลากรส านกังานอธิการบดี  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศินนัท ์โชตธนจิรฐัฐากุล* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัวร จะนู ** 

บทคดัย่อ 

วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือศึกษาการจัดความรู้ในองค์กรของบุคลากรส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ต่อปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3.เพ่ือ

เปรียบเทียบการจัดการความรู้ในองค์กรและความคิดเหน็ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ

ความรู้ในองค์กรของบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การด าเนินการเกบ็ข้อมูลจากตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การสัมภาษณ์

เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่ท  าหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการความรู้และ

ผู้มีประสบการณ์ของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ านวน 4 คน และใช้

แบบสอบถามบุคลากรสงักดัส านักงานอธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 156 เป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาเพ่ืออธิบาย

ลักษณะของข้อมูลในส่วนต่างๆ ของแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจงความถี่ โดยใช้ค่าสถิติร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย ค่าสถิติใช้วิธีการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ T-test กับ F-test (One – Way 

ANOVA) ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ ในภาพรวมส่วนใหญ่ใช้กระบวนการสอนงานโดย

หัวหน้างานมีลักษณะแบบพ่ีเล้ียงควบคู่การปฏิบัติงานและเขียนเป็นคู่มือการท างานเพ่ือให้

บุคลากรในหน่วยงานมีการเรียนรู้และสามารถปฏบัิติงานแทนกัน ผลการวิจัยพบว่าการจัดความรู้

ในองค์กรของบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะในด้านการแสวงหาความรู้มากที่สุด รองลงมาด้านพบว่าด้านเทคโนโลยีที่ใช้ใน

หน่วยงาน และน้อยที่สุดคือด้านกระบวนการการวัดผลการจัดการความรู้ตามล าดับ และ

ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ ในองค์กร ด้าน

วัฒนธรรมองค์กรมากที่สดุ รองลงมาด้านภาวะผู้น า และด้านเทคโนโลยี ตามล าดับ  

ค าส าคญั: การจัดการความรู้, กระบวนการจัดการความรู้, ความคิดเหน็, ปัญหาและอุปสรรค 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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บทน า 

เน่ืองจากหน่วยงานส านักงานอธกิารบดีเป็นส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏบัิติตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงได้วางหลักเกณฑ์

เกี่ยวกบัการบริหารความรู้ของส่วนราชการไว้อย่างชัดเจน โดยจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญ

ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ เปล่ียนแปลงไป บุคลากรซ่ึง

ปฏิบัติงานไปตามงานประจ าแต่ขาดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบตามลักษณะการบริหาร

จัดการสมัยใหม่ เช่น เมื่อบุคลากรลาออกหรือปลดเกษียณไป ควรท าอย่างไรให้บุคลากรใหม่ที่มา

รับหน้าที่แทนสามารถท างานต่อในต าแหน่งน้ันได้ หรือเมื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมการสัมมนา

ต่าง ๆ ความรู้ที่บุคลากรได้รับสามารถน ามาถ่ายทอดสู่ผู้อื่นที่ไม่ได้รับการอบรมได้ โดยผู้ที่ถูก

ถ่ายทอดน าความรู้จากผู้ถ่ายทอดมาปฏบัิติงานของตนได้จนเกิดประโยชน์กับองค์กรจึงจะเรียกว่า

การจัดการความรู้  Knowledge Management (KM) ท าให้เกิดโอกาสในการพัฒนางานใหม่ให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น จึงควรมีการประสานงานหรือสร้างเครือข่ายด้านการจัดการความรู้  

Knowledge Management (KM) ในหน่วยงานส านักงานอธกิารบดีเพ่ือการพัฒนางานที่มีคุณภาพ 

และจัดหาวิธีการท าอย่างไรให้ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการเรียนรู้

ร่วมกัน  ดังน้ันการบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเร่ืององค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning 

Organization) เป็นอย่างย่ิง ส านักงานอธิการบดีจึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร

ให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเน่ืองโดยมีเทคนิคการจัดเกบ็ความรู้

เฉพาะที่เหมาะสมไว้กบัองค์กร ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับผู้บริหารในองค์กรมีหน้าที่ในการส่งเสริม

พัฒนาความรู้และการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

ดังน้ันผู้วิจัยซึงเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรู้ใน

องค์กรของบุคลากรส านักงานอธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือศึกษาสภาพความเป็น

จริงของการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี เพ่ือหาแนวทางในการสร้างระบบการจัดการ

ความรู้ในองค์กร เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น และ

พัฒนางานบุคลากรของส านักงานอธกิารบดีให้มีคุณภาพการเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

ในการศึกษานี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือศึกษาการจัดความรู้ในองค์กรของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรของ

บุคลากร ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 3. เพ่ือเปรียบเทยีบการจัดการความรู้ในองค์กรและความคิดเหน็ต่อปัญหาและ

อุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ จ าแนกตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและพื้ นทีใ่นการศึกษา 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ บุคลากรส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒจ านวน 305 คน (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากกอง

การเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

2.  ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากร

ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามแนวคิดของ Marquart (1997) ได้แก่ 1.

ด้านการแสวงหาความรู้ก2.ด้านการสร้างความรู้3.ด้านการจัดเกบ็การค้นคืนความรู้และ 4.ด้าน

การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์และศึกษาความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตาม

แนวคิดของบดินทร์ วิจารณ์ (2547) และ งานศึกษาวิจัยธิตินนท ์มณีธรรม (2557) ได้แก่ 1.

ด้านภาวะผู้น า 2.ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.ด้านเทคโนโลยี 

3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2558  ถึงเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2559 

 

สมมุติฐานการวิจยั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้  

1. บุคลากร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีการจัดการจัดการความรู้ในองค์กรแตกต่างกนั 

2. บุคลากร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กร

แตกต่างกนั 
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วิธีการวิจยั 

1. กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะท าการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซ่ึงในการวิจัยในคร้ังน้ี คือผู้

ที่ท  าหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้และผู้มีประสบการณ์ของส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ านวน 4 คน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ บุคลากร

สงักดัส านักงานอธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทราบจ านวนที่แน่นอน ใช้สูตรของยามา

เน่ (Yamane,1973) โดยก าหนดค่าความคาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 5% ท าให้

ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 154 ตัวอย่างเพ่ือป้องกันความผิดพลาด ผู้วิจัยจึงส ารองเพ่ิมจ านวน 

46 คน รวมทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง โดยใช้วิธกีารสุ่มเลือกตัวอย่างในแต่ละหน่วยงานที่ปฏบัิติงานอยู่

ในส านักงานอธิการบดี การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบช้ันภมูิ (Stratified Random Sampling)  

2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

  2.1 ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถามและข้อค าถามที่มีการพัฒนาข้ึนด้วยค าแนะน าจากหัวหน้างาน อาจารย์ประจ าวิชาการ

วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา  

  2.2 ผู้วิจัยได้น าผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกลึก (Indepth Interview)กับผู้ให้ข้อมูล

หลัก (Key Informant) ของส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒมาใช้ในการปรับข้อ

ค าถามให้เป็นแบบสอบถามที่เหมาะสมกับบริบทของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนคริน

รวิโรฒ 

ในส่วนขององค์ประกอบของแบบสอบถามที่ใช้ในคร้ังน้ีประกอบด้วยค าถามปลายปิด 

(Close-Ended Question) คือมีการก าหนดตัวเลือกให้ตอบและค าถามชนิดปลายเปิด (Open-

Ended Question)คือค าถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างเสรี ไม่มีการจ ากดัค าตอบ แบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอยีดของแบบสอบถามทั้ง 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวอย่างจ านวน 5 

ข้อได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงาน และอายุงาน 

 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการจัดการความรู้ในองค์กรมีจ านวน 20 ข้อ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดตัวแปรสังเกตได้ในเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรของ

บุคลากรส านักงานอธกิารบดีในส่วนของการให้คะแนนในแบบสอบถามเป็นการให้คะแนนแบบ 5 

ระดับ จากระดับที่ 1-5  

 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ

ความรู้ในองค์กรของบุคลากรส านักงานอธิการบดีในส่วนของการให้คะแนนในแบบสอบถามเป็น

การให้คะแนนแบบ 5 ระดับ  
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ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการ

ความรู้ในองค์กรของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีการ

พ้ืนฐานในการส ารวจข้อมูล และขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

3.1 วิธกีารพ้ืนฐานในการส ารวจข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปขอความร่วมมือในการกรอกรายละเอียด และแสดงความ

คิดเห็นจากบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) แยกตามหน่วยงานจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 200 

ตัวอย่าง โดยแยกแจกตามกอง หน่วย ฝ่าย และรวบรวมแบบสอบถามให้ครบตามจ านวนที่

ก าหนด 

3.2 ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัย ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลดังน้ี 

1) ติดต่อในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้วิจัย 

2) ส่งหนังสอืขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม พร้อมการส่งแบบสอบถามไป

ยังหัวหน้าหัวหน้า กอง ฝ่าย หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒพร้อมระบุเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน 

3) ในกรณีที่ไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามก าหนดเวลา ผู้วิจัยได้ติดตามทวงถามทาง

โทรศัพท ์โดยการติดต่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน 

4)เม่ือได้รับแบบสอบถามที่ มีความครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือท าการคัดแยกและก าหนดรหัสลง

ในแบบสอบถาม 

4. การวิเคราะหข์อ้มูล 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

(Statistical package for the Social Sciences) Version 17 ในการค านวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

ต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ก าหนดให้ระดับนัยส าคัญหรือระดับของ

ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับให้เกิดข้ึนได้ (α) ในการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย ซ่ึงเป็น

โอกาสของการเกิดความคลาดเคล่ือนในลักษณะของการปฏเิสธสมมติฐานหลัก มีค่าเท่ากับ 0.05 
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(α=.05) ทุกสมมติฐานที่ท  าการทดสอบ ส าหรับแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติ

ต่างๆ มีดังต่อไปนี้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายลักษณะของ

ข้อมูลในส่วนต่างๆ ของแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยใช้ค่าสถิติ

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย ค่าสถิติใช้วิธีการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ T-test กับ F-test ในการทดสอบตัวแปร

อิสระลักษณะประชากรศาสตร์ว่าในแต่ละลักษณะประชากรศาสตร์มีการจัดการความรู้ในองค์กรของ

บุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความสัมพันธ์กันในด้านใดกับ F-test 

ในการทดสอบตัวแปรอิสระความคิดเหน็ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรของ

บุคลากรส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4 

ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39  ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดับ ปริญญาตรีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0ส่วนใหญ่อยู่หน่วยงานกองการ

เจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ตารางที่ 4.6 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท างานมากกว่า 

10 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7  

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพรวมของการจัดการความรู้ใน

องค์กรของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี  

 

การจดัการความรูใ้นองคก์รของบุคลกร 

 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดบัความ

คิดเห็น 
อนัดบั 

ด้านการแสวงหาความรู้ 3.55 0.73 มาก 1 

ด้านการสร้างความรู้ 3.42 0.81 มาก 2 

ด้านการจัดเกบ็และการค้นคนืความรู้ 3.35 0.83 ปานกลาง 3 

ด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ 3.31 0.76 ปานกลาง 4 

ภาพรวมการจดัการความรูใ้นองคก์รของบุคล

การของส านกังานอธิการบดี 

3.41 0.70 มาก  

 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า บุคลการของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย      

ศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับการจัดการความรู้ในองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียที่ 
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3.41 เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก มี 2 ด้าน ซ่ึงสามารถเรียงล าดับจากมากไป

หาน้อย ดังน้ี คือด้านการแสวงหาความรู้โดยมีค่าเฉล่ียที่ 3.55 และด้านการสร้างความรู้โดยมี

ค่าเฉล่ียที่ 3.42 และรายด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 2 ด้าน ซ่ึงสามารถเรียงล าดับจากมากไป

หาน้อย ดังน้ี คือ ด้านการจัดเกบ็และการค้นคืนความรู้ โดยมีค่าเฉล่ียที่ 3.35 และด้านการถ่าย

โอนความรู้และการใช้ประโยชน์โดยมีค่าเฉล่ียที่ 3.31 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพรวมความคิดเห็นต่อปัญหาและ

อุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี 

 

การจดัการความรูใ้นองคก์รของบุคลกร ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดบัความ

คิดเห็น 
อนัดบั 

ด้านภาวะผู้น า 3.37 0.80 ปานกลาง 2 

ด้านวัฒนธรรมองคก์ร 3.39 0.74 ปานกลาง 1 

ด้านเทคโนโลยี 3.29 0.78 ปานกลาง 3 

ภาพรวมความคิดเห็นต่อปัญญาและอุปสรรค

ในการจดัการความรูใ้นองคก์รของบุคลากร

ส านกังานอธิการบดี 

3.33 0.67 ปานกลาง  

 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า บุคลการของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ มีระดับความคิดเหน็ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในองค์กรในภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียที่ 3.33 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปาน

กลาง ซ่ึงสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี คือด้านวัฒนธรรมองค์กรโดยมีค่าเฉล่ียที่

3.39รองลงมาคือด้านภาวะผู้น าโดยมีค่าเฉล่ียที่3.37และด้านเทคโนโลยีโดยมีค่าเฉล่ีย 3.29 

ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะการจัดการความรู้ในองค์กร

ของบุคลากร 

          ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแจกแจงตามล าดับความส าคัญ

ดังน้ี 
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ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะการจดัการความรูใ้นองคก์ร ของบุคลากร

ส านกังานอธิการบดี 

จ านวน

(คน) 

1. ดา้นภาวะผูน้ า 3 

1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากรเพ่ือ

มีโอกาสในต าแหน่งหน้าที่สูงข้ึน 

2. เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้มีประสิทธภิาพและประสทิธิผล 

2 

 

1 

2. ดา้นการถ่ายโอนความรูแ้ละการใชป้ระโยชน ์ 2 

1. ควรมีการสื่อสารภายในหลายด้าน เช่น อเีมล อนิเตอร์เนต็ เวบ็บอร์ด 1 

3. ดา้นการสรา้งความรู ้ 1 

1. บางงานขาดเอกสารคู่มือในการท างาน ท าให้การเรียนรู้งานมีความยาก

และใช้เวลาในการท าความเข้าใจในการปฏบัิติงาน 

1 

  

จากตารางที่ 3 บุคลการบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้องการได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากรเพ่ือมีโอกาสใน

ต าแหน่งหน้าที่สงูข้ึนมากที่สดุ รองลงมาคือการสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล การมีการสื่อสารภายในหลายด้าน เช่น อีเมล อินเตอร์เน็ต เว็บบอร์ด และ

เอกสารคู่มือในการท างานทุกงานเพ่ือให้การเรียนรู้งานมีความเข้าใจในการปฏบัิติงานที่ง่ายข้ึน  

เร่ืองการสอนงานโดยหัวหน้างานหรือผู้ที่มีความช านาญ ระบบพ่ีเล้ียง พบว่ามีการ

สอนงานจากหัวหน้างานคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏบัิติงานไม่แตกต่างกัน มีลักษณะแบบพ่ี

เล้ียงควบคู่การปฏบัิติงาน การมอบหมายงานร่วมกันท างานแบ่งงานกันท าตามหน้าที่ การบันทึก

ขั้นตอนการท างานจัดเกบ็ในรูปแบบเอกสารการอบรมเรียนรู้ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายมีแบบ

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และการน าข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการท างานมาเผยแพร่

ให้กับผู้อื่นในองค์กร รองมาเร่ืองการแสวงหาความรู้มาวางแผนปรับปรุงกระบวนการปฏบัิติงาน

ให้มีความทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน พบว่ามีการน าความรู้มาวางแผนปรับปรุง

การปฏิบัติงาน มีการวางแผนงานมีการจัดสรรบุคลากรท างานแทนกันการประชุมงานมีการ

แลกเปล่ียนความรู้เพ่ือการวางแผนและลดข้ันตอนการท างาน การประชาสัมพันธ์รวดเรว็ มีการน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ติดตามงาน และสรุปผลการท างานมีการตรวจสอบข้อมูล มีการปรับเปล่ียน

กระบวนการท างานเพ่ือเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย นโยบาย เพ่ือให้การท างานที่ถูกต้อง เร่ือง

การสร้างความรู้มีการเขียนแนวทางการท างานเพ่ือเป็นเอกสารคู่มือในการท างาน พบว่ามีรูปแบบ

ที่ชัดเจน มีการสร้างความรู้โดยเขียนเป็นคู่มือการท างาน แต่ละหน่วยงานทุกคนสามารถเรียนรู้ แต่

ขาดผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องในข้ันตอนการท างาน เร่ืองการน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้

บุคลากรสื่อสารเช่ือมโยงกันและประสานงานกันได้ดีขึ้ น มาใช้ในองค์กร  พบว่ามีการใช้ระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System) เป็นระบบที่

เช่ือมโยงและสามารถใช้ได้กับหน่วยงานต่างๆควรมีการก าหนดสิทธิในการใช้ฐานข้อมูลอย่าง

เหมาะสม  

พบว่า การจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากรส านักงานอธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ  ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังน้ี 1.

ด้านการแสวงหาความรู้   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เป็นส่วนราชการที่เป็นสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กบับุคลากรใน

องค์กร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เนต็ การอบรมหรือการสัมมนา 

การสอนงานแบบพ่ีเล้ียง การปรับปรุงกระบวนการปฏบัิติงาน การให้ทุนกับบุคลากรเพ่ือพัฒนา

เพ่ิมเติมความรู้ อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัศมี ทองเกิด และคณะ 

(2550) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดการความรู้ในองค์การสงักดัส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ผลการศึกษา พบว่า ด้านกระบวนการในการ

จัดการความรู้ในภาพรวมมีระดับการปฏบัิติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี

การปฏบัิติมากที่สุด คือหน่วยงานเหน็คุณค่าของความรู้และทกัษะที่ฝังในตัวบุคลากร แต่ละคน

และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะน้ันๆ ทั่วทั้งหน่วยงานรองลงมาคือหน่วยงานมี

วิธีการในการแสวงหาจัดเกบ็และใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ และพบว่า การแสวงหาและรวบรวม

ความรู้จากแหล่งภายนอกองค์การ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง อาจ

เน่ืองมาจากบุคลากรไม่มีสถานที่ ส าหรับพักผ่อน หรือศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส านักงาน

อธิการบดีเพ่ือส าหรับบุคลากรได้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกได้รวดเรว็ขึ้น 2.ด้านการ

สร้างความรู้ บุคลการของส านักงานอธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เน่ืองจาก ส านักงาน

อธิการบดีส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน  เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติจาก

ประสบการณ์  โดยการเขียนแนวทางการท างานเพ่ือเป็นเอกสารคู่มือในการท างาน ทุกคนมีอิสระ

ในการคิดในการท างาน และ การแบ่งปันความรู้ในองค์การเขียนเอกสารคู่มือการท างาน และ ทุก

คนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ  พรพิมล  หรรษาภิรมย์โชค (2554) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพการจัดการ

ความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก ด้านการจัดการ

ความรู้ ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การ สร้างองค์ความรู้ และจัดท าเป็น

คู่มือการปฏิบัติงาน  และพบว่าหน่วยงานมีทมีผู้เช่ียวชาญ  ทมีความรู้  จัดกิจกรรมในการสร้าง

ความรู้และแบ่งปันความรู้ภายในองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากบุคคลากรจะต้อง

ท างานประจ าเป็นหลักท าให้ไม่สนใจในการร่วมมือในการท างานเป็นทมี ควรท ากจิกรรมร่วมกันให้

มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการสร้างและแบ่งปันความรู้ความรู้ในองค์กร  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

จัตุพร ปูเรือน (2554) ที่มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการเช่ือมโยงให้ทุกคนท างานร่วมกันอย่างเข้าใจมี

ไมตรีจิตช่วยเหลือกนัเน้นกระบวนการกลุ่ม เช่นเดียวกับ (ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2548) ได้กล่าวว่า
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องค์ความรู้ที่องค์กรได้เกบ็สะสมไว้เป็นคลังความรู้หรือขุมความรู้ซ่ึงมาจาก 2 ส่วนคือความรู้ที่ชัด

แจ้งหรือความรู้เปิดเผย คือความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏให้เหน็ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเอกสาร

ต ารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 3.ด้านจัดเกบ็และการค้นคืนความรู้ บุคลการของส านักงาน

อธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากส านักงานอธิการบดีมีนโยบายการจัดเกบ็

ความรู้อย่างชัดเจน มีการจัดเกบ็ความรู้อย่างเป็นระบบโดยการรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการ

ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง และจัดท าฐานข้อมูลของบุคลากรแต่ละฝ่าย ซ่ึงไม่ได้จัดเก็บ

ฐานข้อมูลไว้ในแหล่งเกบ็ระบบเดียวกันท าให้ไม่สารมารถค้นหาหรือใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ

พบว่า ส านักงานอธกิารบดีมีเทคโนโลยีช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารและเช่ือมโยงกันอย่างทั่วถึง

ทั้งองค์กร อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากเป็นสถานศึกษาหน่วยงานของรัฐท าให้สามารถได้รับ

งบประมาณจัดซ้ือสื่อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการที่ทนัสมัยมาใช้ในองค์กรได้เพียงพอ

ได้อย่างทั่วถึง ซ่ึงมีบุคลากรที่มีความช านาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ซ่ึง

สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ  จัตุพร ปูเรือน (2554) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียง

แหงวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็น ระบบให้ข้อมูลเช่ือมโยงกันซ่ึง

สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ทนัทพีอใช้ 4.ด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ อยู่ใน

ระดับปานกลาง เน่ืองจาก มีการแบ่งงานกันท า ซ่ึงท าให้การจัดเย่ียมชมงานต่างๆ การหมุนเวียน

การท างานเป็นได้ยาก และการสื่อสารภายนอกด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง 

บุคลากรจะมักดูโทรทัศน์ในที่ขายอาหารของมหาวิทยาลัยซ่ึงไม่มีในส านักงาน และพบว่า 

ส านักงานอธิการบดีมีการสื่อสารภายในด้วยการเขียน การบันทึก การรายงาน จดหมายข่าว 

ประกาศเวบ็บอร์ด เคร่ืองเสยีง และการแลกเปล่ียนความรู้ในองค์กรไปใช้ในการพัฒนางานภายใน

หน่วยงาน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีระวัฒน์  เย่ียมแสง (2550) ศึกษา

เร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 1 

ประกอบด้วยกจิกรรม การจัดการความรู้ควบคู่กบัการพัฒนางาน  

 จากการศึกษาพบว่า ความคิดเหน็ต่อปัญหาและในการจัดการความรู้ในองค์กร

ของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านภาวะ

ผู้น า บุคลการของส านักงานอธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากส านักงาน

อธิการบดี มีการจัดท ากลยุทธ์เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้ การ

ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ความชัดเ จนของ

นโยบายการจัดการความรู้ การก าหนดตัวช้ีวัดของการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือใช้ประกอบใน

การพิจารณา ประเมินผลและให้ค่าตอบแทนบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ จัตุพร ปูเรือน (2554) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อเสนอแนะ ว่าผู้บริหารใช้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ

โรงเรียนพอใช้และต้องปรับปรุงการจัดท า  กลยุทธ์ของผู้บริหารโดยใช้ศักยภาพของสินทรัพย์ทาง
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ความรู้ให้เป็นประโยชน์กับโรงเรียนเน้นเร่ืองการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะหลัก

เดิมที่มีอยู่ให้แขง็แกร่งย่ิงข้ึนเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะหลักใหม่ๆ และรัศมี  ทองเกิด และคณะ 

(2550) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการความรู้ในองค์การสังกัดส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏศรีสะเกษ ด้านภาวะผู้น าในภาพรวมมีระดับการปฏบัิติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่ามีการปฏบัิติมากที่สุดคือผู้น าจะเป็นผู้ออกแบบนโยบายกลยุทธ์และระบบการเรียนรู้ 

รองลงมาคือช้ีแนะให้บุคลากรเกิดการพัฒนาให้เข้าใจในระบบให้ถึงพลังที่จะเปล่ียนแปลงรูปโฉม

หน่วยงานและช่วยสร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้เหน็ถึงข้อเทจ็จริงของสถานการณ์และสามารถ

วิเคราะห์พฤติกรรมหรือสาเหตุแห่งพฤติกรรมและน้อยที่สุดคือการว่าจ้างประเมินผลและให้

ผลตอบแทนบุคลากร และพบว่า ส านักงานอธิการบดีมีการจัดท ากลยุทธ์เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ใน

องค์กรไปใช้ประโยชน์เน้นการเรียนรู้หรือการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาขึ้ นใน

องค์การอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัศมี ทองเกิด และคณะ (2550) ได้

ศึกษาเร่ืองการจัดการความรู้ในองค์การสังกัดส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

พิจารณาถึงการที่บุคลากรมีส่วนร่วมในกาสร้างองค์ความรู้ของหน่วยงานและเอาใจใส่ต่อความ

ต้องการของบุคลากรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน 2.ด้านวัฒนธรรมองค์กร บุ

คลการของส านักงานอธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากส านักงานอธิการบดีมี

การจัดกจิกรรมการคิดและการท างาน การส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ

บุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จัตุพร ปูเรือน (2554) ได้ศึกษา

การจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ประชากรที่ใช้เป็น

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พบว่าในการจัดการความรู้ขาดการมีส่วนร่วมไม่มีการ

รวบรวมความรู้การแลกเปล่ียนการถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียนโดยมีปัญหาที่พบส่วนน้อยคือขาด

การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองขาดงบประมาณและผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจัดการ

ความรู้ด้านวัฒนธรรม ว่าโรงเรียนมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเกิดการ

ผลักดันกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน มีบรรยากาศของการเปิดเผยความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน

พอใช้  และพบว่า การท างานมีการไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และเปิดเผยข้อมูลในการแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ การตระหนักว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้คือ การสร้างหรือเพ่ิมพูน

คุณค่าให้แก่หน่วยงานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จัตุพร ปูเรือน (2554) 

พบว่าปัญหาส่วนน้อยได้เสนอไว้คือ ขาดการไว้ใจซ่ึงกันและกันมีการแบ่งแยกการท างานขาด

กระบวนการกลุ่มท าใครท ามัน ขาดความตระหนักขาดการกระตือรือร้นเอาใจใส่โดยแท้จริงโดยมี

ข้อเสนอแนะว่าควรมีการเช่ือมโยงให้ทุกคนท างานร่วมกันอย่างเข้าใจมีไมตรีจิตช่วยเหลือกันเน้น  

3.ด้านเทคโนโลยี บุคลการของส านักงานอธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจาก

ส านักงานอธกิารบดีมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นถึงความต้องการของผู้ใช้สามารถ

เข้าถึงได้ทุกคน ข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเช่ือมโยงกันสามารถให้ข้อมูลได้ทันทีทั่วทั้ง
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องค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธิตินนท์ มณีธรรม (2557) ได้

ศึกษาการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการองค์ความรู้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้ในภาพรวมสิ่งที่ท  าอยู่มีในระดับ

ปานกลาง องค์กรขาดระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทนัททีี่เกิดข้ึน

จริง (Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเช่ือมโยงกัน และพบว่าการน าเทคโนโลยี

ที่ช่วยให้บุคลากรสื่อสารเช่ือมโยงกันและประสานงานกันได้ดีข้ึนมาใช้ในองค์กรอยู่ในระดับปาน

กลาง ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ รัศมี  ทองเกดิ และคณะ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดการ

ความรู้ในองค์การสงักดัส านักงานอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ พบว่ามีการปฏบัิติมาก

ที่สุดคือเทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานเช่ือมโยงและสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงภายใน

และภายนอก 

 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ พบว่าบุคลากรไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้

ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากรเพ่ือมีโอกาสในต าแหน่งหน้าที่สูงข้ึน ไม่มีการสร้างแรง

บันดาลใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสื่อสารภายใน และเอกสารคู่มือใน

การท างานยังน้อย  

 

ผลสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 1.ด้านการแสวงหาความรู้ มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นต ่าสุดคือ ดังน้ัน 

ส านักงานอธิกรบดีควรส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยจัดสถานที่ ส าหรับพักผ่อน หรือศูนย์

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าหรับบุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอก  

 2.ด้านการสร้างความรู้ มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นต ่าสุดคือ ดังน้ัน 

ส านักงานอธกิรบดีควรมีหน่วยงานในการจัดการความรู้เพ่ิมข้ึน เช่น ความรู้ด้านการประชุม อบรม 

ควรน ามาจัดการให้เป็นระบบ เอาใจใส่ต่อความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นประจ ามากขึ้ น และจัดสัปดาห์แห่งการจัดการความรู้ (KM) ขึ้นทุก

เดือน  

 3.ด้านการจัดเกบ็และการค้นคืนความรู้ มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเหน็ต ่าสุด 

ดังน้ัน ส านักงานอธิกรบดีควรมีระบบการจัดเกบ็ฐานข้อมูลของบุคลากรแต่ละฝ่ายเพ่ือความ

สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและใช้ข้อมูล โดยอบรมการใช้ระบบให้กับบุคลากรเพ่ือสามรถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 4.ด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเหน็

ต ่าสุด ดังน้ัน ส านักงานอธิกรบดีควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และเกิดทักษะต่างๆ ในการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

บุคลากรและงานที่ท  าให้ดีย่ิงข้ึน  
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 5.ด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเหน็ต ่าสุด ดังน้ัน ส านักงานอธิกร

บดีควรมีการเช่ือมโยงความรู้กับผลการด าเนินงานโดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเพ่ือสามารถ

วัดบุคลากรในหน่วยงานว่าเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึนหรือไม่  

 6.ด้านวัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นต ่าสุดคือ ดังน้ัน 

ส านักงานอธิกรบดีควรมีการส่งเสริมสนับสนุน สร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนองค์

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมา ประชุม หรือจากประสบการณ์ ให้ผู้อื่นทราบ   

 7.ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเหน็ต ่าสุดคือ ดังน้ัน ส านักงาน

อธิการบดีควรมีระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันททีี่เกิดข้ึนจริง 

(Real Time) และข้อมูลสารสนเทศ 

ส านักงานอธกิารบดียังควรมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกบัคู่มือในการท างาน 
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