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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้าน

การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ (2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัย - 

รามค าแหง ตามสถานภาพสว่นบคุคลของบคุลากรที่แตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์

การท างาน และหนว่ยงานท่ีสงักดั และ (3) เพื่อศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของ

บคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้

1. บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่

ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง

2. บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีสถานภาพสว่นบุคคลแตกต่างกนั มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้

จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และหนว่ยงานท่ีสงักดั

3. ข้อเสนอแนะของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เก่ียวกับแนวทางการปฏิบตัิด้านการจัดการความรู้ของ

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและ 

 กู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้

ค าส าคัญ : การปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้, มหาวิทยาลยัรามค าแหง
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Abstract 

In this research, the researcher investigates (1) the levels of the practice of knowledge 

management by Ramkhamhaeng University (RU) personnel in the following aspects: 

knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge storage and retrieval, and knowledge 

transfer and utilization. Furthermore, the researcher compares (2) the knowledge management 

practices of RU personnel by reference to differences in the demographical characteristics of 

gender, age, educational level, work experience, and department. Finally, the researcher 

offers (3) suggestions that can be utilized as guidelines for the practice of knowledge 

management by RU personnel. 

Findings are as follows: 

1. Overall and in each aspect, RU personnel utilized knowledge management

practices in the aspects of knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge storage 

and retrieval, and knowledge transfer and utilization at a moderate level. 

2. RU personnel who differed in demographical characteristics exhibited concomitant

differences in knowledge management practices by reference to corresponding differences in 

gender, age, educational level, work experience, and department. 

3. The researcher offers the following suggestions as guidelines to be used by RU

personnel in four aspects as follows: The knowledge acquisition, The knowledge creation, 

The knowledge storage and retrieval and The knowledge transfer and utilization. 

Key Words : Knowledge Management Practices, Ramkhamhaeng University 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

สงัคมในปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่มีวิถีการด ารงชีวิตที่เต็มไปด้วยการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจสงูขึน้เร่ือยๆ 

และอาวธุส าคญัที่สดุส าหรับผู้ชนะก็คือ “ความรู้” มนษุย์บางคนหยดุนิ่ง ไมพ่ฒันาตนเอง แตใ่นขณะเดียวกนัมนษุย์บางคน

มีการแสวงหาความรู้อยู่เสมอก็จะมีการพัฒนาก้าวไปไกล การเติมเต็มความรู้และทักษะของมนุษย์สามารถมาจาก

หลากหลายสถานการณ์และสถานท่ี ดงันัน้มนษุย์สามารถสร้างโอกาสให้กบัตนเองด้วยการเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา 

สอดคล้องกับแนวคิดของ บดินทร์ วิจารณ์ (2547 , หน้า 3) กล่าวว่า คุณสมบัติของมนุษย์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ 

ความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนและการตอบสนองเพื่อความอยู่รอด โดยมนุษย์มีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้และ

พฒันาการไม่เหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่น ซึ่งไม่สามารถอยู่รอดได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ มนุษย์มีการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลทัง้เชิงบวกและเชิงลบให้กับสังคมมนุษย์ที่ยังคงยึดติดกับอ านาจ 

จึงก่อให้เกิดการแข่งขนักนัขึน้ และมีการชิงความได้เปรียบโดยใช้ “ความรู้” ที่เหนือกว่าเป็นฐานพลงัในการแข่งขนั ดงันัน้ 

มนษุย์จึงต้องเรียนรู้ให้เป็น มนษุย์ไม่สามารถเรียนรู้และสามารถท างานได้ตามล าพงัอีกต่อไป องค์กรชัน้น าจึงเห็นความ

จ าเป็นของ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge management และถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคญั ต่อความอยู่รอดและ

การเติบโตขององค์กรที่ช่วยให้การท างานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้ เรียนพร้อมๆ กับท า

หน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้าง และเผยแพร่ “ความรู้” ผ่านกระบวนการศึกษาวิจยัโลกในอดีต สิ่งที่เป็นอยู่ใน

ปัจจบุนัและสิง่ที่เกิดขึน้ในอนาคต ผลที่สงัคมควรได้รับจากมหาวิทยาลยั คือ “บณัฑิต” ที่มีความรู้ สามารถเข้าสู่ชีวิตการ

ท างาน เป็นพลเมือง ที่ได้รับการขดัเกลาทางสงัคมและวฒันธรรมมาเป็นอย่างดี สว่นความรู้และองค์ความรู้ที่เป็นผลผลิต

จากมหาวิทยาลยั นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแล้ว ยงัจะต้องช่วย

น าพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยธรรมประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หน้า 1) สถานศกึษาที่มีคณุภาพสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสงัคมก็จะ

ได้รับความสนใจจากนกัศึกษาที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อเพื่อแสวงหาความรู้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่

โลกภายนอกที่มีการแขง่ขนัทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เพราะไม่ใช่การแข่งขนักบัตวัเองเท่านัน้ แต่เป็นการแข่งขนักบั

บคุคลอื่นเพื่อการช่วงชิงอ านาจและต าแหนง่หน้าที่การงาน หรือแม้แตฐ่านเงินเดือน โดยมีอาวุธที่ส าคญัอยา่งเดียวนัน่ก็คือ 

“ความรู้” การพฒันาความรู้ให้นกัศึกษาได้ดีที่สดุจะต้องมีการบริหารจดัการความรู้บคุลากรภายในมหาวิทยาลยั ได้แก่ 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหลากหลายคณะ ซึง่การจะได้รับประโยชน์จากบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มหาวิทยาลยั

จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องมีการจดัการความรู้ที่ดี โดยมีการจดัประเภทความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์

และเจ้าหน้าที่แตล่ะทา่นให้ตรงตามความรู้ที่มีในมหาวิทยาลยั โดยการแบ่งการศึกษาเป็นภาควิชาและคณะให้เป็นระบบ 

เห็นได้วา่ทกุๆ มหาวิทยาลยัทัง้ในและตา่งประเทศตา่งมีเป้าหมายเดียวกนั คือ ผลติปัญญาชนท่ีมีคณุภาพออกสูส่งัคมเพื่อ

45



    ปีที 3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556

รับใช้สงัคมและประเทศชาติให้สงบสขุ เพราะความรู้เป็ นสิง่ท่ีมีคา่มาก ย่ิงกวา่สิง่มีคา่ใดๆ ในโลกนี ้ความรู้สามารถท าให้ 

มนษุย์มีกระบวนการคิดท่ีดี สามารถจดัระบบในการด ารงชีวิตให้มีระเบียบแบบแผนได้อยา่งถกูต้อง  

เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่ได้ให้ความส าคญักับการจัดการความรู้เป็นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 

2547 มหาวิทยาลยัรามค าแหงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความรู้ภายในมหาวิทยาลยัฯ เพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์

พฒันาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร พ.ศ. 2548-2549 และแผนยทุธศาสตร์พฒันาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร 

พ.ศ. 2550-2551 (คณะกรรมการบริหารความรู้ภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง , 2549, หน้า 4) จากวิสยัทศัน์และแผน

ยทุธศาสตร์ในการพฒันามหาวิทยาลยัรามค าแหงดงักลา่ว เห็นได้วา่การปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรภายใน

มหาวิทยาลยัฯ เป็นเร่ืองที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง ดังนัน้ ผู้ วิจัยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรสายวิชาการที่

ปฏิบตัิงานอยู่ภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2514-2545 จ านวน 8 คณะ  ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่สัง่สมมายาวนาน โดยทฤษฎีที่เป็นรากฐานความคิดในการวิจัยครัง้นี ้คือ ทฤษฎี    

การจดัการความรู้ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บและกู้คืนความรู้ รวมทัง้การถ่ายโอนและ

การใช้ความรู้ (Marquardt, 1996, p. 21) ซึ่งถือเป็นหวัใจของการเรียนรู้ในองค์กรและองค์กรหลายๆ แห่งที่ประสบ

ความส าเร็จในเร่ืองของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิด้านการ

จดัการความรู้และพฒันามหาวิทยาลยัในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง

2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ตามสถานภาพสว่น

บคุคลของบคุลากรท่ีแตกตา่งกนั 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

นิยามศัพท์ 

1. การปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บ

และกู้คืนความรู้ รวมทัง้การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ โดยให้บุคลากรได้ประเมินตนเองว่าได้ปฏิบตัิอยู่ในระดบัใดใน 

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งการวิจัยในครัง้นี  ้ได้ศึกษาตาม กรอบแนวคิดของ 

Marquardt (1996, p. 21) ทัง้ 4 ขัน้ตอน ได้แก่
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1.1 การแสวงหาความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) การแสวงหาความรู้ภายนอกองค์กร หมายถึง 

การเปรียบเทียบสมรรถนะกนัระหว่างองค์กรของตนเองกบัองค์กรอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการแข่งขนักันเพื่อปรับปรุงงานภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ใช้ความคิดและการสร้างสรรค์ ด้วยข้อมูลสารสนเทศจากภายนอกในวิธีการต่างๆ และ (2) การแสวงหา

ความรู้ภายในองค์กร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของบคุคล  ซึง่ถือเป็นการเพิ่มคณุคา่ให้องค์กรมากขึน้

1.2 การสร้างความรู้ สามารถอธิบายด้วยวิธีการ 4 ลกัษณะ ได้แก่ (1) การสร้างความรู้ที่ซอ่นเร้นไปเป็นความรู้

ที่ซอ่นเร้น หมายถึง ความรู้ที่เติบโตขึน้แบบความเป็นสว่นตวัของบคุคลหนึง่ผา่นไปยงัอีกบคุคลหนึ่ง (2) การสร้างความรู้ที่

ชดัแจ้งไปเป็นความรู้ที่ชดัแจ้ง หมายถึง ความรู้ที่ได้มาโดยการผสมผสานและการสงัเคราะห์ความรู้ที่ชดัแจ้งที่ปรากฏอยู ่

(3) การสร้างความรู้ที่ซอ่นเร้นไปเป็นความรู้ที่ชดัแจ้ง หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึน้เมื่อบคุคลหนึง่น าความรู้ที่ปรากฏอยูแ่ล้วมา

เพิ่มเติม หรือผสมผสานกบัความรู้ที่ซอ่นเร้นต่างๆ ของตน ซึ่งน ามาออกแบบกลายเป็นความรู้บางสิ่งบางอย่างขึน้มาใหม่

สามารถน าไปแบง่ปันได้ทัว่ทัง้องค์กร และ (4) การสร้างความรู้ที่ชดัแจ้ง ไปเป็นความรู้ที่ซอ่นเร้น หมายถึง ความรู้ที่ชดัแจ้ง

ซึง่เกิดขึน้มาใหมถ่กูรวบรวมเอาไว้และสมาชิกภายในองค์กรได้น าความรู้นัน้มาเรียนรู้เพื่อออกแบบความรู้ที่ซอ่นเร้นใหม่

1.3 การจัดเก็บและกู้ คืนความรู้ หมายถึง ความรู้ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการด้านเทคนิคและมนุษย์ ด้วย

วิธีการสร้างความสมัพนัธ์ ตลอดจนการจดัเก็บความรู้ โดยโครงสร้างและการจดัเก็บนัน้ จะมีระบบที่สามารถค้นหาและ  

สง่มอบความรู้ ได้อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง

1.4 การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัสารสนเทศความรู้ที่มีการขบัเคลื่อน

ทางกลไกอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อกระจายและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปได้อยา่งรวดเร็วและเหมาะสมทัว่ทัง้องค์กร ตลอดจน

วิธีการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งบคุคลทัง้มีเจตนาและไมเ่จตนา

2. บคุลากร หมายถึง บคุลากรสายวิชาการ ซึง่ท าหน้าที่สอนและให้ความรู้อยูใ่นมหาวิทยาลยัรามค าแหง

3. อายุ หมายถึง อายุของบุคลากร นบัตามปฏิทินจนถึงวันตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

(1) ต ่ากวา่ 30 ปี (2) 30-40 ปี (3) 41-50 ปี และ (4) ตัง้แต่ 51 ปี ขึน้ไป

4. ระดบัการศกึษา หมายถึง ระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุของบคุลากร แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ (1) ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา่ (2) ปริญญาโท และ (3) ปริญญาเอก

5. ประสบการณ์การท างาน หมายถึง ระยะเวลาตัง้แตบ่คุลากรเร่ิมปฏิบตัิงาน ณ มหาวิทยาลยัรามค าแหง จนถึง

วนัท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกได้ 6 กลุม่ ได้แก่ (1) ต ่ากว่า 5 ปี (2) 5-10 ปี (3) 11-15 ปี (4) 16-20 ปี (5) 21-25 ปี และ 

(6) ตัง้แต ่26 ปี ขึน้ไป
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6. หนว่ยงานท่ีสงักดั หมายถึง สถานที่ปฏิบตัิงานของบคุลากร ทัง้ 8 คณะ ได้แก่  (1) คณะนิติศาสตร์ (2) คณะ-

บริหารธุรกิจ (3) คณะมนุษยศาสตร์ (4) คณะศึกษาศาสตร์ (5) คณะวิทยาศาสตร์ (6) คณะรัฐศาสตร์ (7) คณะ -

เศรษฐศาสตร์ และ (8) คณะวิศวกรรมศาสตร์

7. ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อคิดเห็นของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง เก่ียวกบัการปฏิบตัิด้านการจดัการ

ความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยให้บคุลากรตอบในแบบสอบถามปลายเปิด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับการวางแผนหรือก าหนดเป็นนโยบายการพฒันาด้านการจดัการความรู้ของบคุลากร และ

พฒันามหาวิทยาลยัรามค าแหงในอนาคต

วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง จาก 8 คณะ ส ารวจข้อมลูจากงานวิจยั

สถาบนั กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ณ วนัที่ 27 เมษายน 2552 จ านวนทัง้สิน้ 860 คน 

โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตูร Yamane (1973) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้เกิดความ

คลาดเคลือ่น +  5% ซึง่การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 275 คน และท าการสุม่ตวัอย่างแบบเชิงโควตาอย่าง 

มีสดัสว่น (Quota sampling technique) โดยค านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างแต่ละขัน้ตามสตูร จะได้จ านวนกลุ่ม

ตวัอย่างในแต่ละหน่วยงานที่สงักัด ซึ่งแต่ละคณะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะบุคลากรที่พบและให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามส ารวจการปฏิบตัิด้านการจัดการ

ความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ได้แก่ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ระดบั

การศึกษา (4) ประสบการณ์การท างาน และ (5) หน่วยงานที่สงักัด เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกับการปฏิบตัิด้าน 

การจัดการความรู้ทัง้ 4 ขัน้ตอน คือ (1) การแสวงหาความรู้ (2) การสร้างความรู้ (3) การจัดเก็บและกู้คืนความรู้ และ 

(4) การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ต (Likert) 

แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ และเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-

Ended Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏิบตัิด้านการจัดการ

ความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การหาคณุภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content validity) โดยหาค่า 

IOC และปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และน าแบบสอบถามที่ผา่นการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไป
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ทดลองใช้ (Try-out) กบักล่มุประชากรท่ีไมใ่ชก่ล่มุตวัอยา่งจ านวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนกราย 

ข้อ (Item-total correlation) และหาคา่ความเชื�อมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาคา่สมัประสทิธิ�แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1984, p. 160) โดยเก็บรวบรวมข้อมลูต ั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม ถงึเดือน 

สงิหาคม 2552 และวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีค านวณโดยแจกแจงความถ่ี และ

คา่ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัิด้านการจัดการความรู้ ทัง้ 4 ขัน้ตอน  คือ (1) การ

แสวงหาความรู้ (2) การสร้างความรู้ (3) การจัดเก็บและกู้คืนความรู้ และ (4) การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ โดยใช้วิธี

ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท าการเปรียบเทียบข้อมูลการ

ปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยใช้สถิติ T-Test ในกรณีเปรียบเทียบ 2 กลุม่ และ

ใช้สถิติ One-way ANOVA ในกรณีเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุม่ เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ      

ที่ระดบั 0.05 จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีของ  Scheffé ส าหรับการศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการ

ปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นการสรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด

ใช้วิธีการสงัเคราะห์ข้อความ โดยหาความถ่ีและจดัล าดบัความถ่ี 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

การวิจัยเร่ือง การปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีประเด็นส าคัญ

ที่ควรน ามาอภิปรายผล ดงัตอ่ไปนี ้

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีระดับการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดงันี ้

ด้านการแสวงหาความรู้ พบวา่ การศกึษาค้นคว้าหาความรู้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ 

และอินเทอร์เน็ต การศึกษาค้นคว้าจากการประกาศนโยบายของคณะฯ เพื่อการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง และการ

ติดตามข้อมลูขา่วสาร ทิศทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ นิตยสาร วารสาร และ

หนังสือพิมพ์ ทัง้นีอ้าจเนื่องจากมหาวิทยาลยัรามค าแหงเป็นตลาดวิชา  มีนักศึกษาอยู่ทัว่ประเทศไทย และนกัศึกษา

ส่วนมากมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด มหาวิทยาลยัจึงเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมยัที่จะอ า นวย  

ความสะดวกให้กับนกัศึกษาและบุคลากรในการเรียนการสอน โดยประหยัดทัง้เวลา และค่าใช้จ่าย สามารถแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้ เช่น Internet, Web site และ 

E-learning เป็นต้น ตามที่มหาวิทยาลยัได้ระบพุนัธกิจไว้ข้อหนึ่งว่า “ด้านการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สนบัสนนุ

การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์และดดัแปลงให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคม     
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ในปัจจบุนั รวมทัง้ให้ความส าคญัตอ่การน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ” แต่เนื่องจากบุคลากรมีระดบัการปฏิบตัิด้านการจัดการความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมหาวิทยาลยั

สามารถสนบัสนุนและส่งเสริมด้านการแสวงหาความรู้ของบคุลากรให้มากขึน้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพนัธกิจของ

มหาวิทยาลยั และให้บุคลากรได้เกิดการพฒันาตนเอง เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งลกัษณะดงักลา่ว    

มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ สมชาย น าประเสริฐชยั (2551) ที่กลา่ววา่ เทคโนโลยีการสือ่สาร ช่วยให้บคุลากรสามารถ

เข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึน้ สะดวกขึน้ รวมทัง้สามารถติดต่อสื่อสาร เพื่อค้นหาข้อมลูและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทาง

เครือข่าย Internet ที่สามารถประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง และ

สอดคล้องกบัแนวคิดของ บดินทร์ วิจารณ์ (2547, หน้า 213) ที่กลา่วว่า ระบบ e-learning เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่น า

เทคโนโลยีด้าน IT มาสนบัสนุนก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึน้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทกุสถานที่ เป็นการช่วยใน   

การสร้างและกระจายองค์ความรู้ในองค์กร และ e-learning ยงัท าให้บนัทึกความรู้ และกระจายองค์ความรู้ ก่อให้เกิด

การเรียนรู้ได้อยา่งรวดเร็ว หลายๆ ครัง้จะพบว่า การจดัการความรู้ที่ได้ผลเกิดจากการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

มาเป็นเคร่ืองมือ  ในการขบัเคลือ่นให้คนในองค์กรได้มีการจดัการความรู้ที่มีประสทิธิภาพ 

ด้านการสร้างความรู้ พบวา่ การสร้างความรู้โดยศกึษาจากผู้มีประสบการณ์ขณะปฏิบตัิงานร่วมกนั การสร้าง

เอกสาร คูม่ือ ต ารา และงานวิจยั รวมทัง้ผลติสือ่ที่มีความทนัสมยั อนัเกิดจากความรู้ที่มีหรือเกิดจากการเรียนรู้ของตนเอง 

และการน ารายงานประจ าปีมาก าหนดแผนการปฏิบตัิงานในอนาคต ทัง้นีอ้าจเนื่องจากวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั

รามค าแหง เพื่อพฒันาวิชาการไปสูค่วามเป็นสากล มีรูปแบบที่หลากหลายและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

มีความสอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นศนูย์กลางของโลก ซึ่งผลของการวิจยัพบว่า  การปฏิบตัิด้าน

การสร้างความรู้ของบคุลากรมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมหาวิทยาลยัสามารถจดัให้มีการอบรมในหน่วยงาน

ต่างๆ ให้แก่บคุลากรอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมและการสมัมนาทางวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     

ซึง่กนัและกนัของบคุลากร เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย จากประสบการณ์ของแต่ละคนที่มาจากที่ต่างๆ 

กนั ซึ่งลกัษณะดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ Drucker (2007, pp. 451-452) ได้ให้ความหมายของ 

“ความรู้” วา่เป็นทรัพยากรที่สามารถก าหนดยทุธศาสตร์ที่สามารถท าให้องค์กรต่างๆ ได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน 

และสอดคล้องกบัแนวคิดของ Tiwana (2000, p. 5) ที่กลา่วถึงความรู้ว่า เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้โดยประสบการณ์ 

และประยกุต์ใช้ได้โดยบคุคล และสอดคล้องกบัแนวคิดของ สวุรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคนอื่นๆ (2548, หน้า 21) ที่ได้

สรุปวา่ “ความรู้” แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ความรู้ที่ฝังอยูใ่นคน เป็นความรู้ที่อยูภ่ายในตวับคุคล มองไมเ่ห็น อนัเกิด

จากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ และ (2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้เชิงทฤษฎี เนือ้หาวิชาการ และ

ข้อมลูตา่งๆ ท่ีถกูถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นความรู้ที่เป็นเหตเุป็นผล สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ

ตา่งๆ ได้ โดยผ่านวิธีการต่างๆ  เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารต ารา ทฤษฎี  

หรือสือ่ตา่งๆ เป็นต้น 
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การจดัเก็บและกู้คืนความรู้ พบวา่ การจดัท าเอกสารคู่มือการปฏิบตัิงาน รายงานการประชุม และสรุปผลการ

ด าเนินงาน การสรุปความรู้จากการเข้าร่วมอบรม สมัมนาหรือการได้รับเชิญเป็นวิทยากร โดยจดัท าเป็นเอกสาร รายงาน 

หรือคูม่ือ และการจดัเก็บความรู้จากเอกสาร คูม่ือ และต าราที่ได้รับจากการอบรม สมัมนา และศกึษาดงูานโดยจดัท าแฟ้ม

สะสมปฏิบัติงาน ทัง้นีอ้าจเนื่องจากการเก็บรักษาความรู้ที่มีค่าขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้นัน้ได้

โดยง่าย ในทุกเวลาและทุกสถานที่ การจดัเก็บความรู้เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึน้หรือที่ได้มา น ามาจัดเก็บเพื่อให้เป็น

ระบบและเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการน าความรู้ไปใช้ในครัง้ต่อๆ ไป มหาวิทยาลยัรามค าแหงมี

สาขาเครือขา่ยอยูม่ากมายหลายแหง่ จึงจ าเป็นต้องให้บคุลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การเช่ือมโยงในด้านการท างานผา่นระบบฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั เช่น Internet และระบบ e-library เป็นต้น ซึง่ผล

ของการวิจัยพบว่า บคุลากรมีระดบัการปฏิบตัิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมหาวิทยาลยัสามารถจดัให้มีการ

อบรมและให้ความรู้ แก่บุคลากรในด้านการจัดเก็บและกู้คืนความรู้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้  

ที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิด้วย เพราะการ

จดัการความรู้ที่ดีน ามาซึ่งการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อองค์กรโดยรวม ซึ่งลกัษณะดงักล่าวมี

ความสอดคล้องกบัแนวคิดของ ภราดร จินดาวงศ์ (2549, หน้า 55-56) ที่กลา่วถึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการเข้าถึงความรู้ว่า 

ได้แก่ การเก็บให้เป็นเอกสาร หรือการใช้วิธีการเขียนเลา่เร่ือง เป็นต้น และเคร่ืองมือที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การ

ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การโยกย้ายสลับหน้าที่การท างาน เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ วันชัย  

ปานจนัทร์ (2549, หน้า 11) ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้โดยรวม หมายถึง การจดัการที่มีกระบวนการและเป็นระบบ

ตัง้แต่การประมวลผลข้อมลู (data) สารสนเทศ (information) ความคิด (knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของ

บคุคล เพื่อสร้างความรู้ และจะต้องมีการจัดเก็บในลกัษณะที่ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศยัช่องทางที่สะดวก เพื่อน า

ความรู้ไปประยกุต์ใช้งาน ท าให้เกิดการโอนถ่ายความรู้ และมีการแพร่ความรู้ไปยงัหนว่ยงานขององค์กร 

ด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ บคุลากร พบวา่ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม สมัมนาทาง

วิชาการ การจดัเวที การสือ่สารกบัผู้อื่นด้วยวิธีการเขียน เช่น บนัทกึข้อความ รายงานและจดหมาย และการประชาสมัพนัธ์

และเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะฯ  แก่องค์กรภายใน ทัง้นี ้อาจเนื่องจากการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรเป็นสิ่งที่มี

ความส าคญัเป็น อยา่งยิ่ง เมื่อองค์กรได้มีการสร้างและพฒันาความรู้ขึน้มาแล้วจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้องค์กร

สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้นัน้ได้สูงที่สุด ซึ่งพบว่า การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัย

รามค าแหง มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมหาวิทยาลยัสามารถจัดการถ่ายทอดความรู้และการใช้ความรู้ของ

บคุลากรให้มากยิ่งขึน้ด้วยการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในการประชุม สมัมนาทางวิชาการ การรายงานและการ

ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กร ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศความรู้ที่มีการขบัเคลื่อนทาง

กลไกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระจายและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งมีความ

สอดคล้องกบั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี (2544, หน้า 185) ได้สรุปถึงหลกัการท่ีส าคญั

ในการถ่ายทอดความรู้วา่ การถ่ายทอดความรู้เกิดขึน้ภายในองค์กรตลอดเวลา ความรู้ที่อยู่ภายใน (tacit knowledge)
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จะถ่ายทอดได้ยากที่สดุ สถานท่ีที่มีการถ่ายทอดความรู้ได้มากอาจจะเป็ นสถานท่ีที่ท่านคิดถึงน้อยที่สดุก็ได้ เช่น ห้องกาแฟ 

ห้องอาหาร หรือแม้กระทัง่ในห้องสขุา การพูดคุยเป็ นวิธีพื ้นฐานและง่ายที่สดุในการถ่ายทอดความรู้ วฒันธรรมทั ้งของ 

ระดบัองค์กรและระดบัประเทศ เป็ นปัจจยัที่มีความส าคญัเป็ นอยา่งมากตอ่การถ่ายทอดความรู้ 

2. การเปรียบเทียบการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศ อายุ

ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และหนว่ยงานท่ีสงักดั สรุปผลได้ดงันี ้

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพศชาย และเพศหญิง มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ ด้านการสร้าง

ความรู้ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้าน

การจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องจากปัจจุบนัตามสิทธิมนุษยชนของโลกยกระดบัผู้หญิงให้มีความเท่า

เทียมกบัผู้ชาย ผู้หญิงจึงค้นคว้าหาข้อมลูเพื่อท่ีจะสร้างความรู้มากขึน้ เพื่อให้งานท่ีออกมามีคณุภาพที่ดี สามารถเป็นผู้น า

ขบัเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าได้ทดัเทียมกบัผู้ชาย ดงัที่ Marquardt (1996, pp. 129-155) ได้กลา่วสรุปไว้ว่า ใน

การสร้างความรู้นัน้วิธีหนึง่ในการสร้างความรู้ที่ชดัแจ้ง ซึ่งเกิดขึน้ใหม่ถกูรวบรวมเอาไว้และสมาชิกในองค์กรได้น าความรู้

นัน้มาเรียนรู้ เพื่อออกแบบความรู้ที่ซ่อนเร้นใหมจ่นเกิดเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการท างานที่ได้มีการน ามาใช้ในองค์กรอย่าง

กว้างขวาง 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีอายแุตกต่างกนั มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ โดยภาพรวมและ

รายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและ

การใช้ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องจาก

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสงูมากในทกุๆ องค์กร ซึ่งองค์กรที่จะได้เปรียบทางการแข่งขนัได้นัน้จะต้องมีการจัดการความรู้ที่ดี

อยา่งยัง่ยืน ดงันัน้ บคุลากรในองค์กรทกุคนไมว่า่จะอยูใ่นช่วงอายใุดจึงต้องขวนขวายในการแสวงหาความรู้อนัจะน าไปสู่

แนวทางแห่งความส าเร็จขององค์กร ซึ่งลกัษณะดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2549ก, หน้า 

229-236) ที่ได้เสนอการปฏิบตัิหรือการด าเนินการจัดการความรู้ อนัจะน าไปสูค่วามส าเร็จไว้ 10 ประการ ซึ่งวิธีปฏิบตัิ

ประการหนึ่ง คือ พฒันาคนโดยเป็นการพฒันาคนผ่านการท างาน คือ พฒันาคนและพฒันางานไปพร้อมๆ กนั คนที่เกิด

การพฒันาจะเป็น “บคุคลเรียนรู้” คือ มีทกัษะในการสร้างความรู้จากการท างาน มีทกัษะในการใช้ความรู้ในการปฏิบตัิงาน 

มีทกัษะในการเรียนรู้ร่วมกบัผู้อื่น เมื่อบคุลากรเกิดการพฒันาองค์กรก็เกิดการพฒันาตามไปด้วย 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ ด้านการ

แสวงหาความรู้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 ส่วนภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการสร้าง

ความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องจากความรู้ในแตล่ะระดบัจะมเีกณฑ์ไมเ่ทา่กนั ยิ่งระดบัสงูกวา่ก็
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จะมีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบมากขึน้ และในสงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ คนใน

สงัคมต้องมีการปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง การที่คนในองค์กรมีการเรียนรู้ที่จะพฒันาตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในระดบั

การศึกษาใด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ก็เป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาของบคุลากร

ทัง้สิน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ยทุธนา แซ่เตียว (2548, หน้า 255-259) ได้กลา่วถึง รูปแบบของการเรียนรู้ มีลกัษณะ

สรุปได้ คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองในอดีต การเรียนรู้จากการทดลอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น 

และการเรียนรู้จากการอบรมและพฒันา ซึง่เป็นการรับการถ่ายทอดโดยตรงจากบคุคลที่มีความรู้ 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีประสบการณ์การท างานแตกตา่งกนั มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ 

โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้าน

การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี ้

อาจเนื่องจากมหาวิทยาลยัสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากร ให้มีการพฒันาความรู้และสร้างความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการสร้าง

นวัตกรรมจากการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการท างานของบุคลากรที่จะต้องเรียนรู้ตัง้แต่เร่ิมเข้ามา

ปฏิบตัิงาน โดยให้บคุลากรปรับตวัเพื่อสร้างความคุ้นเคยและน ามาปรับใช้ในการท างานของตนให้ดียิ่งขึน้อยู่ตลอดเวลา 

และได้จัดให้มีการอมรมการให้ความรู้ในการท างานอย่างสม ่าเสมอ จึงส่งผลให้บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างา น

ตา่งกนั มีความคิดเห็นแตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดของ วิจารณ์ พานิช (2549) ที่สรุปไว้ว่า ทกุคนสร้าง และ

ใช้ความรู้ในการท างานและในกิจกรรม เมื่อมีการปฏิบตัิงาน โดยจะน าความรู้จากประสบการณ์ในผู้ ร่วมงานมาแลกเปลีย่น

เรียนรู้กัน จะเกิดการยกระดบัความรู้ และสามารถบนัทึกออกมาเป็น “ขุมความรู้” จากการท างาน ส าหรับน าไปใช้ใน     

การท างานให้มีผลสมัฤทธ์ิยิ่งขึน้ 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกัน มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ โดย

ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และ ด้านการ

ถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจ

เนื่องจากพนัธกิจของมหาวทิยาลยัในด้านการจดัการศกึษาเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา หน่วยงานอื่น ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด

ประสทิธิภาพและคณุภาพทัง้ภายในและตา่งประเทศ โดยน าวิชาการไปสูค่วามเป็นเลิศ เพื่อเป็นศนูย์กลางการศึกษาแห่ง

หนึง่ของโลก ดงักลา่วนีท้ าให้บคุลากรในทกุหน่วยงานมีการปฏิบตัิการจดัการความรู้แตกต่างกนั ทัง้นี  ้  เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องกบัพนัธกิจขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ภราดร จินดาวงศ์ (2549, หน้า 32) ที่กลา่วว่า การจดัการ

ความรู้ขององค์กรจะต้องพิจารณาแหล่งความรู้ทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสม ทัง้ ลกัษณะมิติของระดบั

ต าแหน่งงาน ระดบัหน้าที่งาน และระดบับคุคลแต่ละราย ซึ่งความรู้ที่แต่ละคนต้องมีเคร่ืองมือที่จะเข้าถึงความรู้ วิธีการ

เข้าถึงความรู้ พฤติกรรมของบคุลากรท่ีเสาะแสวงหาความรู้และแหลง่ที่จะได้มาซึง่ความรู้อาจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัภารกิจ

งานวา่มีความซบัซ้อนมากหรือน้อย และจงัหวะของเวลาที่ต้องจดัหาหรือสรรหาความรู้มาใช้ให้พอเหมาะ 
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บทสรุป 

ผลการวิจยัเร่ือง การปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง สรุปผลได้ดงันี  ้

1. การศึกษาระดบัการปฏิบตัิด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมและ

รายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่าย โอนและ

การใช้ความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง สรุปได้ดงันี ้

ด้านการแสวงหาความรู้ พบว่า การศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ 

และอินเทอร์เน็ต การศกึษา ค้นคว้าจากการประกาศนโยบายของคณะฯ เพื่อการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง การติดตาม

ข้อมูลข่าวสารทิศทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ นิตยสาร วารสาร และ

หนงัสอืพิมพ์ และการเข้าร่วมประชมุ และอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ รวมทัง้ การศกึษาดงูานนอกสถานที่ 

ด้านการสร้างความรู้ พบว่า การสร้างความรู้ โดยศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ขณะปฏิบตัิงานร่วมกนั และการ

สร้างเอกสาร คูม่ือ ต ารา และงานวิจยั รวมทัง้ผลิตสื่อที่มีความทนัสมยั อนัเกิดจากความรู้ที่มี  หรือเกิดจากการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ พบว่า การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบตัิงาน รายงานการประชุม และสรุปผล

การด าเนินงาน สรุปความรู้จากการเข้าร่วมอบรม สมัมนา หรือการได้รับเชิญเป็นวิทยากร โดยจัดท าเป็นเอกสาร รายงาน 

หรือคูม่ือ แฟ้มสะสมปฏิบตัิงาน การจดัท าบนัทกึสรุปและจดัหมวดหมูค่วามรู้ที่ได้รับจากการศกึษาค้นคว้า โดยจดัเก็บไว้ใน

ฐานความรู้สว่นตวั และสว่นกลางของคณะฯ และจดัเก็บเอกสาร หลกัฐาน ผลงาน ชิน้งาน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบ และรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ ของบคุลากรไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อน าไปจดัเก็บ

ในฐานข้อมลูโดยเช่ือมโยงด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 

ด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ พบว่า การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม สมัมนาทางวิชาการ 

การสือ่สารกบัผู้อื่นด้วยวิธีการเขียน เช่น บนัทึกข้อความ และจดหมาย การแลกเปลี่ยนความรู้โดยการปรึกษาหารือ  และ

สนทนาร่วมกันกับผู้ อื่นต่างหน่วยงาน ในช่วงเวลาท างาน หรือเวลาพัก การจัดกิจกรรม จัดอบรม หรือจัดประชุมเชิง

ปฏิบตัิการ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้เพื่อเป็นการขยายฐานความรู้สูส่งัคม การประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่

องค์ความรู้ของคณะฯ แก่องค์กรภายนอก การจดันิทรรศการ เพื่อแสดงองค์ความรู้ของคณะฯ การถ่ายโอนความรู้ผา่นทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Tele Conference e-mail เคร่ืองโทรสาร โทรศพัท์ วีดิทศัน์ และเสียงตามสาย การ

หมนุเวียนงาน และถ่ายโอนงานโดยมีระบบพี่เลีย้ง หรือที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และการจดัเวทีส าหรับให้ผู้อื่นได้ถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 
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2. การเปรียบเทียบการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง ตามสถานภาพสว่น

บคุคลของบคุลากรท่ีแตกตา่งกนั จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และหน่วยงานที่สงักดั 

สรุปได้ดงันี ้

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพศชาย และเพศหญิง มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ ด้านการสร้าง

ความรู้ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้าน

การจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีอาย ุประสบการณ์การท างาน และหนว่ยงานท่ีสงักดัแตกตา่งกนั    มีการ

ปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้   ด้านการสร้างความรู้ 

ด้านการจัดเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้   โดย

ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นด้านการแสวงหาความรู้ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ที่ระดบั 0.05 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง

ซึง่มีข้อเสนอแนะตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการแสวงหาความรู้ ควรมีการก าหนดงบประมาณในเร่ืองของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานทัง้

ภายในประเทศและตา่งประเทศแก่บคุลากรให้มากขึน้ พร้อมทัง้มีการช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก ในการแสวงหา

ความรู้ร่วมกนัภายในคณะฯ ควรมีการสง่เสริมให้ศกึษาความรู้ โดยการปรับปรุงห้องสมดุ รวมทัง้สถานที่เรียนรู้ต่างๆ ให้มี

ความทนัสมยั และสะดวกสบาย และสนบัสนนุทนุในการวิจยั เพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการอย่างจริงจงั และเป็นรูปธรรม 

ควรส่งเสริม และสนบัสนุนในการใช้อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และควรมีการ

ก าหนดเป็น KPI ระดบับคุคล ภาควิชา 

ด้านการสร้างความรู้ ควรสนบัสนนุในเร่ืองของวสัดอุปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือที่ทนัสมยัในการสร้างความรู้ รวมทัง้

มีฐานข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ ใช้มีความรู้ และสามารถน าไปใช้ได้จริง ควรสง่เสริมให้ผู้ เช่ียวชาญ หรือวิทยากร

จากภายนอกเข้ามาอบรมภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ใหม่ๆ และเป็นพี่เลีย้งในการท าวิจัยหรือ

เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น การได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

เพื่อบคุลากรจะได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากงานวิจยัได้มากยิ่งขึน้ ควรจดัระบบ หรือตวัอยา่งที่เป็นรูปธรรม 

55



ปีที 3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556

ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ ควรสนบัสนุนสถานที่ หรืออปุกรณ์ในการจัดเก็บและกู้คืนความรู้อย่างเป็น

ระบบและเป็นหมวดหมู ่เช่น ห้องสมดุ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั เป็นต้น ควรน าความรู้ที่ได้น ามา

จดัเก็บเป็นฐานข้อมลู Data Base เพื่อสะดวกในการจดัเก็บและค้นคว้าส าหรับบคุลากร เช่น เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

แทนการจดัเก็บข้อมลูในลกัษณะรูปแบบเอกสาร เพื่อให้บคุลากรภายในคณะฯ ได้เข้าถึงข้อมลูได้โดยง่าย และควรจดัตัง้

คณะกรรมการ หรือผู้ รับผิดชอบในเร่ืองการจดัเก็บ และกู้คืนความรู้ภายในมหาวิทยาลยั 

ด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ ควรสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ภายในคณะฯ ได้อย่างทัว่ถึง เช่น การ

ประชมุผา่น Conference การจดัท า Web Board รวมทัง้การกระจายความรู้ผา่นเสยีงตามสาย เป็นต้น เพื่อน าความรู้

ที่จัดเก็บไว้น ามาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว  ควรมีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ภายในคณะฯ ร่วมกนั เช่น การซกัถามเพื่อนร่วมงานในเร่ืองที่ไม่เข้าใจ การแนะน าเทคนิคการท างานต่างๆ เป็นต้น ควรมี

การใช้ระบบพี่เลีย้งส าหรับบุคลากรใหม่ เพื่อสนบัสนนุการท างานให้มีความถกูต้อง สามารถใช้ความรู้ได้ถกูทิศทางตาม

เป้าหมายของหนว่ยงานและมหาวิทยาลยั 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัขอเสนอแนะตอ่การน าผลการวิจยัไปปรับใช้ ดงันี ้

1. ด้านการแสวงหาความรู้ ควรมีการก าหนดงบประมาณในเร่ืองของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานทัง้

ภายในประเทศและตา่งประเทศ แก่บคุลากรให้มากขึน้ เพื่อสง่เสริมการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ของบคุลากรภายในคณะฯ 

และ บุคลากรต้องสร้างจิตส านึก พร้อมทัง้มีการช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก ในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน                 

ภายในคณะฯ 

2. ด้านการสร้างความรู้ ควรสนบัสนนุในเร่ืองของวสัดอุปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือที่ทนัสมยัในการสร้างความรู้ รวมทัง้

มีฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ ใช้มีความรู้และสามารถน าไปใช้ได้จริง และควรส่งเสริมให้ผู้ เช่ียวชาญ หรือ

วิทยากรจากภายนอกเข้ามาอบรมภายในหนว่ยงาน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ใหม่ๆ  และเป็นพ่ีเลีย้งในการท าวิจยั หรือเป็น

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

3. ด้านการจดัเก็บและกู้คนืความรู้ ควรจดัอบรมและเชิญผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่บคุลากรเก่ียวกบัการจดัเก็บ

และกู้คืนความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบตัิต่างๆ เป็นแนวทางเดียวกัน และควรสนบัสนนุสถานที่ หรืออุปกรณ์ใน

การจัดเก็บและกู้ คืนความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ เช่น ห้องสมุด ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์ ของ

มหาวิทยาลยั เป็นต้น 

56



ปีที 3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556

4. ด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ ควรจดัสมัมนาทางวิชาการ และเชิญผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ในเร่ืองการ

ถ่ายโอนและการใช้ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบคุลากร และควรสนบัสนนุการเผยแพร่

ความรู้ภายในคณะฯ ได้อย่างทัว่ถึง เช่น การประชุมผ่าน Conference การจดัท า Web Board รวมทัง้การกระจาย

ความรู้ผา่นเสยีงตามสาย เป็นต้น เพื่อน าความรู้ที่จดัเก็บไว้น ามาเผยแพร่และแลกเปลีย่นระหวา่งกนัได้อยา่งรวดเร็ว 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ส าเร็จลงด้วยความกรุณาเป็นอย่างสงูจาก รองศาสตราจารย์  ดร. โฆษิต อินทวงศ์ ประธาน

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี พนัธุ์ไทย อาจารย์ ดร. สุมนา จรณะสมบูรณ์ กรรมการ           

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเรือโท ดร. ทวีศกัดิ์ รูปสิงห์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งทุกท่านได้กรุณาสละเวลา 

อนัมีคา่ โดยให้ความรู้ ค าแนะน า รวมทัง้ให้ค าปรึกษาในการด าเนินการวิจยั ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ จึง

ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์  

การวิจยัครัง้นีจ้ะส าเร็จมิได้หากไมไ่ด้รับการถ่ายทอดวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ ผู้วิจยัขอขอบพระคณุคณาจารย์ใน

สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทกุทา่นท่ีได้ให้ความรู้ แนวความคิด ทกัษะ และประสบการณ์ตา่งๆ ที่ดีตลอดมา 

ขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ แสงสขุ รองศาสตราจารย์วินิตา  สทุธิสมบรูณ์ รองศาสตราจารย์ 

ดร. เตือนใจ เกตุษา และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี  เพชรโชติ ที่ให้ค าแนะน า และความกรุณาอนุเคราะห์ 

เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้

ท้ายสดุนี ้ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้วิจยัได้รับการสง่เสริม สนบัสนนุจากบิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ

ผู้มีพระคุณทกุท่าน ที่คอยช่วยเหลือทางการศึกษา และการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด คณุค่าและประโยชน์อนัพึงเกิด

จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้ วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาแก่บิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณทุกท่าน           

ที่มี  ส่วนร่วมในการวางรากฐานทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนจนสามารถจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนีเ้สร็จเรียบร้อย

สมบรูณ์ 

รวิ  บวัด้วง 
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