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การจัดการความรูในองคกรสังกัดสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
The status of knowledge management in organization of Chancellor’s office of Sisaket
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรูในองคกรสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2) เพื่อศึกษาองคประกอบการจัดการความรูในองคกรสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่จะทําใหประสบผลสําเร็จ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน
บุ คลากรสั งกั ดสํ านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ศรี สะเกษ จํ า นวน 50 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช เ ป น
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น การวิเคราะหขอมูลใช คาสถิติที่ใชคือคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1) การจัดการความรูในองคการสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ กระบวนการในการจัดการความรู ภาวะผูนําของ
องคกร เทคโนโลยีที่ใชในหนวยงาน การสื่อสารภายในหนวยงาน ความเชื่อคานิยมวัฒนธรรมของหนวยงาน
สวนดานที่มีการปฏิบัติอันดับสุดทายคือการวัดผลการจัดการความรู
2) องคประกอบที่ทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ ไดแก ผูบริหาร มีสวนสําคัญมากใน
การขับเคลื่อนองคกรเพราะเปนผูกําหนดเปาหมายขององคกร วัฒนธรรมองคกรในการทํางานตองรูจักชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน แนะนํา เปนที่ปรึกษาซึ่งกันและกันได การสื่อสาร ตองพูดคุยกันเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในองคกร เทคโนโลยีที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานชวยใหการทํางานประสบผลสําเร็จ มีแผนการทํางานที่
ชั ด เจนปฏิ บั ติ ไ ด รู จั ก ประเมิ น ผลให รู จุ ด ที่ บ กพร อ ง เพื่ อ นํ า มาแก ไ ขในครั้ ง ต อ ไป ในการสร า งแรงจู ง ใจ
ใหกําลังใจ เลื่อนขั้น การบรรจุแตงตั้งก็มีผลสงใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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คําสําคัญ
การจัดการความรู , สํานักงานอธิการบดี

Abstract
This research aimed 1) to study the status of knowledge management in organization of
chancellor’s office of Sisaket Rajabhat University, 2) to study constitution of knowledge management in
organization of chancellor’s office of Sisaket Rajabhat University. An example group used to research was 50
personnel of Sisaket Rajabhat University, tools used were questionnaire that developed. Data analysis used
program, statistic value used was percentage, mean and standard deviation.
The research results were as follows.
1) The knowledge management had progressed in medium level which had descended from
many number to few, that is, the process of knowledge management, leadership of organization, technology
used for office, communication within organization and belief of cultural favorableness of organization. About
side that progressed lastly was measure of knowledge management.
2) The constitution that made knowledge management to succeed in educational part was
personnel support with budget, policy and clear planning including present information technology.
Administrators must attempt to study more, to support, to assist with the four principles of virtuous existence
and to be high responsible. For personnel of organization, they must be ready for changing, study new
knowledge, atmosphere as democracy, realize their own role, develop themselves continuously, make a
friendship with colleagues and understand knowledge management.
Key Words
Knowledge management , Office of Sisaket Rajabhat University
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกในยุคปจจุบันที่เปนโลกยุคไรพรมแดน เปนลักษณะของ
สังคมขอมูลขาวสาร (Information Society) จากกระแสการเปลี่ยนแปลง ดานตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วนั้น
สงผลใหเกิดวิกฤตการณหลายรูปแบบขึ้นในสังคมทั้งดานเศรษฐกิจสังคมการเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
การใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ จึงเปนที่มา
ของการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองมุง
สรางสรรคสังคมใหมีลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมและมุงสราง “คน” หรือ “ผูเรียน” ซึ่งเปน
ผลผลิตโดยตรงใหมีคุณลักษณะมีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสําเร็จไดการ
แขงขันเพื่อความอยูรอดของประเทศตาง ๆ มีความเขมขนมากขึ้นทุกขณะ ความสําคัญของการพัฒนาประเทศ
จึงมิไดขึ้นอยูเฉพาะระบบทุนหรือทรัพยากรอีกตอไป แตขึ้นอยูกับศักยภาพและคุณภาพของคนเปนสําคัญ
การศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญามีคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545)
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ที่มีความรวดเร็วและแตกตางจากอดีตที่ผานมา กระแสแหงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถคาดการณอนาคตในรูปแบบเดิมได แนวคิดที่เราตองคิด
ออกจากกฎเกณฑเดิมๆ ไปสูรูปแบบใหม ๆ และเขาใจสภาพการแขงขัน ยุคใหมที่มีความรวดเร็ว อันเปน
ตัวกําหนดความแตกตางของแนวคิด ระหวางผูนําและผูตาม ผูชนะและผูแพ องคการจํานวนไมนอยทีต่ อ งลมเหลว
เพราะขาดการเปลี่ยนแปลงและ ในขณะเดียวกันองคการจํานวนไมนอยที่ประสบผลสําเร็จเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว องคการจึงตองตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและ
ปฏิบัติตามความคิดในการทํางาน การบริหารงาน รวมทั้งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยดวย เพราะกรอบ
ความคิดในการบริหารแบบเดิมไมสามารถสรางพลังในการแขงขันได แตตองนํากรอบความคิดในการจัดการ
ความรูมาใชรวมดวย เพราะแนวคิดในการจัดการความรู มีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงซึ่งหนวยงาน
สาธารณะหรือที่เรียกวาหนวยงานทางราชการจะตองปรับตัว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมเพื่อใหเกิดความ
คลองตัว มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันในระดับโลกได (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2545)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความหมายของการศึกษาไวในมาตรา 4
วา “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความเจริญกาวหนาทางวิชาการ
การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11สวน
ราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูในดานตางๆเพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
วิจารณ พานิช (2547) ไดกลาวถึงสังคมไทยไววาจะตองพัฒนาความรูความสามารถในการสราง
นวัตกรรมจากความรู เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนทัศน
(Paradigm Shift) ของทั้งสังคมไทยจึงจะอยูรอดไดจากสภาพ ที่บีบคั้นรอบดานโดยเฉพาะอยางยิ่งที่บีบคั้นจาก
กระแสโลกาภิวัตน ซึ่งศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ไดใหหลักการ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” สําหรับใช
กับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ยาก วาจะตองดําเนินการสามเรื่องไปพรอมกัน คือ การสรางความรู การนําความรูไป
ใชในการเคลื่อนไหวของสังคมและเชื่อมโยงความรูและการเคลื่อนไหวสังคมกับการดําเนินการทางการเมืองเพือ่
เคลื่อนไหวในเชิงกติกาของสังคม หรือเชิงโครงสราง ในสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขานั้นมุมบนสุดซึ่งสําคัญที่สุดและ
เปนพลังหลัก แตดําเนินการยากสุด คือ การสรางความรู ซึ่งการดําเนินการสรางความรู การจัดการความรูของ
ประเทศไทยยังออนแอและดําเนินการผิดพลาดหลายประการเนื่องจากยังไมมีแนวคิดที่ถูกตองในเรื่องนี้ การ
จัดการความรูระดับประเทศ ที่ดําเนินการอยูเปนการกระทําตอๆ กันมาตามแบบเดิม หรือถูกตางประเทศชักจูง
หรือสรางเงื่อนไขใหทําตาม
คุณลักษณะขององคการยุคใหมในการปรับองคการใหทันโลก คือองคการนั้นควรเปนองคการที่
แสวงหาโอกาสในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ ซึ่งการปรับระบบองคการตองพัฒนาระบบการ
บริหารใหองคการวิ่งไปขางหนาไดเต็มขีดความสามารถ องคการยุคปจจุบันควรพัฒนาระบบบริหารคือ (1) ตอง
เปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่งประกอบดวย การเรียนรูภาวะผูนํา (Leadership) เรียนรู
การทํางานเปนทีม (Team Learning) เรียนรูการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) (2) ตองมีการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองคการ (Total quality management :TQM) (3) ตองมีกระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่อง (Continuous process
improvement : QM) (4) ตองมีการบริหารองคความรู (Knowledge management) องคการเรียนรูเปนองคการที่
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จากที่กลาวมา จะเห็นไดวา การพัฒนาองคการใด ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเปนองคการทาง
การศึกษาที่สมควรอยางยิ่งตองเปนองคการเรียนรูกวาองคการอื่น ๆ จึงเปนแนวคิดที่นาสนใจและนาศึกษา
คนควาวิจัยเพื่อการสรางเสริมและขยายองคความรู และเพื่อนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาองคกรและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือสังคมโดยรวม
จากแนวคิดและขอสังเกตดังกลาวของการพัฒนาการเรียนรูขององคการหรือหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่ง มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูศึกษามองวาตองมีการสรางองคการแหงการเรียนรูอยางเรงดวนเพราะวาใน
อนาคตไมใชการแขงขันระดับโลกเทานั้น แตจะเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูระดับโลกดวย ซึ่งเปนการเรียนรู
แบบขามพรมแดน (learning across border) ดังนั้นในการพัฒนาองคการหรือหนวยงานตาง ๆ ไปสูองคการแหง
การเรียนรูใหประสบความสําเร็จตัวองคการหรือหนวยงานตาง ๆ จะตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองไปอยาง
มาก ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะทําการศึกษาสภาพการจัดการความรูในองคกรของสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรูขององคการเพื่อทําใหทราบสภาพปญหา
เกี่ยวกับการจัดการองคการในสถานศึกษาวามีกระบวนการดําเนินการไปอยางใด เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดใชเปน
ขอมูลในการบริหาร การวางแผน และการปรับปรุงพัฒนาการจัดการงานของสํานักงานอธิการบดีใหมี
ประสิทธิภาพและสนองตอบตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยในปจจุบันและ
อนาคตตอไป

วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด ความรู ใ นองค ก รสั ง กั ด สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ศรีสะเกษ
2) เพื่อศึกษาองคประกอบการจัดการความรูในองคกรสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ที่จะทําใหประสบผลสําเร็จ

การดําเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาไดแกบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประจําปงบประมาณ 2550 จํานวน 70 คน การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร
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เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกั บสภาพการจัดการความรูใ น
องคกร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ไดแกเพศ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรูในองคกรสังกัดสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการความรูในองคกร และตอนทายเปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการความรู
ตอนที่ 3 คําถามปลายเปดเกี่ยวกับปจจัย องคประกอบที่ทําใหการจัดการความรูในสํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประสบผลสําเร็จ
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลงานการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ศึกษาหลักการ และทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) ศึกษาแนวคิด วิธีสรางเครื่องมือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลิเคิรท
3) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบขายดานตาง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
4) นํ า แบบสอบถามที่ ส รา งขึ้น
เสนอที่ป รึก ษาตรวจสอบความเหมาะสมถู ก ต อ งและรั บ
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
5) นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) จํานวน 5 ทาน
6) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามผูเชี่ยวชาญเสนอแนะแลวนําไปใหที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไดรับการยอมรับแลวจึงจัดพิมพแบบสอบถามเพื่อนําไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
7) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากรในสังกัดคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ประสานงานบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในการขอความ
รวมมือในการกรอกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล และเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเอง
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล หลังจากไดรับแบบสอบถามคืนแลว นํามาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายโดยสถิติใชในการวิจัยไดแก รอยละ
(Percentage) วิเคราะหขอมูลของแตละตัวแปร โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
สภาพการจัดการความรูในองคกรสังกัดสํานักงานอธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบวา
มีระดับการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง แตเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานเทคโนโลยีที่ใชในหนวยงาน
มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือการสื่อสารภายในองคการ และนอยที่สุดคือดานกระบวนการการวัดผล
การจัดการความรู และเมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา
1. ดานกระบวนการในการจัดการความรูในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการปฏิบัติมากที่สุดคือ หนวยงานเห็นคุณคาของความรูและทักษะที่ฝงในตัว
บุ ค ลากรแต ล ะคนและสนั บ สนุ น ให มี ก ารถ า ยทอดความรู แ ละทั ก ษะนั้ น ๆ ทั่ ว ทั้ ง หน ว ยงาน รองลงมาคื อ
หน ว ยงานมี วิ ธี ก ารในการแสวงหาจั ด เก็ บ และใช ค วามรู อ ย า งเป น ระบบ และน อ ยที่ สุ ด คื อ หน ว ยงานมี
กระบวนการถายทอดวิธีปฏิบัติที่ดี ที่เปนระบบ ซึ่งรวมถึงการมีสวนรวมจัดทําขอมูลที่ได เปนเอกสารและ
บทเรียนที่ไดรับ
2. ดานภาวะผูนําในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีการปฏิบัติมากที่สุดคือ ผูนําจะเปนผูออกแบบนโยบาย กลยุทธ และระบบการเรียนรู รองลงมาคือ ชี้แนะ
ใหบุคลากรเกิดการพัฒนา ใหเขาใจในระบบ ใหถึงพลังที่จะเปลี่ยนแปลงรูปโฉมหนวยงานและชวยสราง
บรรยากาศใหบุคลากรไดเห็นถึงขอเท็จจริง ของสถานการณและสามารถวิเคราะหพฤติกรรม หรือสาเหตุแหง
พฤติกรรม และนอยที่สุดคือ การวาจาง ประเมินผล และใหผลตอบแทนบุคลากรจะพิจารณาถึงการที่บุคลากรมี
สวนรวมในการสรางองคความรูของหนวยงาน และเอาใจใสตอความตองการของบุคลากร สงเสริมใหเกิด
กิจกรรมการเรียนรูในหนวยงาน
3. ดานเทคโนโลยี ที่ใ ชใ นหนวยงานในภาพรวมมี ระดับการปฏิบัติ อยูในระดับ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการปฏิบัติมากที่สุดคือ เทคโนโลยีที่ใชชวยใหบุคลากร ในหนวยงานเชื่อมโยง
และสื่อสารกันไดอยางทั่วถึงภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ รองลงมาคือ เทคโนโลยีที่มีอยูกอใหเกิดคลังความรู
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4. ด า นการสื่ อ สารภายในหน ว ยงานในภาพรวม มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการปฏิบัติมากที่สุดคือ ความสัมพันธระหวางบุคลากรในหนวยงานไมมีความ
ขั ด แย ง กั น รองลงมาคื อ บุ ค ลากรภายในหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ความรู ใ หม ส ามารถถ า ยทอดให กั บ บุ ค คลอื่ น ๆ
ในสถาบันไดดี และนอยที่สุดคือบุคลากรสามารถเชื่อมโยงองคความรูที่เกิดขึ้นใหมในหนวยงานและที่ไดรับ
จากภายนอก
5. ดานความเชื่อคานิยมวัฒนธรรมของหนวยงาน ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการปฏิบัติมากที่สุดคือ หนวยงานสงเสริมและใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู รองลงมาคือภายในหนวยงานมีบรรยากาศของการเปดเผยและมีความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน และนอยที่สุดคือหนวยงานจัดใหมีเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
6. ดานการวัดผลการจัดการความรู ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวามีการปฏิบัติระดับมากที่สุด คือ หนวยงานคิดคนวิธีการตางๆที่เชื่อมโยงความรูกับผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา รองลงมาคือ หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการจัดการความรูไวโดยเฉพาะ และ
นอยที่สุดคือหนวยงานไดจัดทําตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดไดวาบุคคลากรในหนวยงานเกิดการเรียนรูและมีการ
เรียนรูและมีการพัฒนาองคความรูสําหรับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ

อภิปรายผล
1) จากขอคนพบ ที่พบวาผูบริหาร และบุคลากรในหนวยงานสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ มีระดับการปฏิบัติในการจัดการความรูในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ประการที่ 1
มาตรการการลดกําลังคนภาครัฐของรัฐบาลที่มีมาอยางตอเนื่องและโดยเฉพาะการประเมินเพื่อใหบุคลากรรอย
ละ 5 ที่สมรรถภาพการทํางานต่ําของหนวยงานออกมาเพื่อพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) สงผลตอขวัญกําลังใจของบุคลากรอยางยิ่ง ทําใหบุคลกรที่เหลืออยูตองปรับตัวอยางมากเพื่อ
ความอยูรอด ประการที่ 2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการและบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 มาตราที่ 11 ความวา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ
เพื่อมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
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2) จากข อ ค น พบ ที่ พ บว า ในหน ว ยงานสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ
องค ป ระกอบที่ ทํ า ให ป ระสบความสํ า เร็ จ ในด า นการจั ด การความรู คื อ ควรมี ก ารส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรใน
หนวยงานเปนบุคคลใฝรูใฝเรียนโดยการจัดทํางบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรไวอยางเพียงพอ มีการจัดหา
ทรัพยากรที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนในการคนควาความรูใหม ๆ ไวอยางเพียงพอ มีแผนงานหรือยุทธศาสตรที่
ดําเนินการเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดขึ้นในองคการ กําหนดนโยบายของหนวยงานใหมีการ
เชื่อมโยงการทํางานหรือการแลกเปลี่ยนการทํางานรวมกันและการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ
ทั้ ง เอกชนและภาครั ฐ และมี ก ารจั ด ทํ า ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ พื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล
สารสนเทศในการพัฒนาสถานศึกษา หนวยงานหรือองคการของตนเอง ผูบริหารสถานศึกษา ควรเปนบุคคลที่มี
ความใฝรูใฝเรียนกับองคความรูใหมที่เกิดขึ้น เปนบุคคลที่มีแนวความคิดในการสรางขวัญและกําลังใจในการ
เปนบุคคลในการเรียนรูองคความรูใหม เปนบุคคลที่การสงเริมและสนับสนุนงบประมาณที่ใชในองคการเพื่อให
เกิดองคความรูใหม เปนบุคคลที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณที่ใชในองคความรูใหมในหนวยงาน
ของตนเอง เป น บุ ค คลที่ มี ค วามเมตตา กรุ ณ า มี ค วามเป น กั น เองต อ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา เป น บุ ค คลที่ มี ค วาม
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ขอเสนอแนะ
1) ดานกระบวนการในการจัดการความรู ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่ชัดเจน
บุคลากรควรมีการแสวงหาความรูอยูตลอดเวลาและมีการจัดเก็บที่เปนระเบียบ ทุกคนสามารถเขาถึงแหลง
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2) ดานภาวะผูนํ าขององคการ ผูนําตองแลกเปลี่ยนความรูกับผูบริหารทานอื่นๆ กระตุนและ
สนั บสนุน ให ผูอยู ใ ตบังคั บบัญชาแสวงหาความรูอยูเสมอมี ก ารสร างแรงจูงใจและมีโบนัส ใหบุคลากรได
ปรับเปลี่ยนการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานตางๆควรมีการพัฒนาผูนํารุนใหมๆ ใหมีศักยภาพ
ภายในองคการ และผูนําควรมีภาวะผูนํา
3) ดานเทคโนโลยีที่ใชภายในองคการ ควรจัดอบรมความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีแกบุคลากรที่ไมมี
ความรู และควรมีงบประมาณสนับสนุนอุปกรณเทคโนโลยีภายในองคการ และระบบ Internet
4) ดานการสื่อสารภายในองคการ บุคลากรภายในหนวยงานควรมีการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และ
การสื่อสารภายในองคการ
5) ด า นความเชื่ อ และค า นิ ย มของหน ว ยงาน
บุ ค ลากรควรมี ค วามเชื่ อ ในแนวคิ ด ใหม ๆ
นํานวัตกรรมใหมๆ มาใชภายในองคการ ควรมีการประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนความรูภายในองคการ
6) ดานการวัดผลการจัดการเรียนรู ควรมีการวัดผลการจัดการความรูทุก ๆ ดาน ตองมีการจัด
อบรมใหความรูเพิ่มเติม และควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในองคการ
ขอเสนอแนะดานองคประกอบในการบริหารจัดการความรูในองคการ
ผู บริ หาร มี สว นสํ าคั ญมากในการขับเคลื่ อ นองคก ร เพราะเปน ผูกํา หนดเปาหมายขององคก ร
วั ฒ นธรรมองค ก รในการทํ า งานต อ งรู จั ก ช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น แนะนํ า เป น ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง กั น และกั น ได
การสื่อสาร ตองพูดคุยกันเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร เทคโนโลยีที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ทํางานชวยใหการทํางานประสบผลสําเร็จ มีแผนการทํางานที่ชัดเจนปฏิบัติได รูจักประเมินผลใหรูจุดที่บกพรอง
เพื่อนํามาแกไขในครั้งตอไป ในการสรางแรงจูงใจ ใหกําลังใจ เลื่อนขั้น การบรรจุแตงตั้งก็ มีผลสงใหบุคลากร
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1) ควรเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เชน หัวหนางาน หัวหนาฝาย
รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2) ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ศึกษาวามีความคิดเห็นตอการจัดการ
ความรูในสถานศึกษาแตกตางกันหรือไม
3) ควรศึกษาถึงปจจัยที่สงผลทําใหเกิดปญหาการจัดการความรู (Knowledge Management) ของ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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