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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อติดตามการดาเนินการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2555
กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
ธนบุรี จานวน 103 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ จานวน 15 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จากบุคลากรที่กาลังปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธนบุรีแบบเฉพาะเจาะจง
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี และได้เข้าร่วมโครงการเสวนาแลก เปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการประจาปี 2555
2. การประเมินผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรีปีการศึกษา 2555 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านสภาวะแวดล้อม มีผลการประเมินสูงสุดเรื่องโครงการของการจัดการความรู้ได้ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ ในการ
ตัดสินใจทาให้สามารถดาเนินการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และในเรื่องหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการการ
จัดการความรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ด้านปัจจัย มีผลการประเมินสูงสุดเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ดาเนินโครงการมีเพียงพอ ส่วนด้านกระบวนการ มีผลการประเมินสูงสุดเรื่องเนื้อหาสาระในแต่ละโครงการของการจัดการความรู้
และด้านผลผลิต มีผลการประเมินสูงสุดเรื่องโครงการของการจัดการความรู้สามารถทาให้หน่วยงานประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
3. การดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2555 ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งโดยเฉพาะ
“ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) เรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2555” ซึ่งเป็นโครงการที่มีผู้สนใจเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านชุมชุนนักปฏิบัติ (Cops) ที่มีการรวมตัวกันจากทุกระดับ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยง
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยมีความสัมพันธ์ในแนวราบ และผลของการดาเนินงานนี้ยังสามารถ
นามาเป็นต้นแบบในการวางแผนงานให้แก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การจัดการความรู้ยงั ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัว
บุคคลทาให้เกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง กล้าแสดงความ
คิดเห็นและมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะนาเสนอความคิดความรู้สึกหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้อื่น อีกทั้งทาให้องค์กร
เกิดสภาพแวดล้อมที่มีการแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในอนาคต ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยเนื่องจากมีการเปิดใจรับฟังและเคารพความคิดเห็นของอื่นมากขึ้น ก่อให้เกิดความร่วมมือจาก
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เครือข่ายต่างหน่วยงานที่พร้อมจะช่วยเหลือกันในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีซึ่งกันและกัน บุคลากรในมหาวิทยาลัยธนบุรี
สามารถใช้เครื่องมือที่ได้จากการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้การแก้ปัญหากับงานในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: การจัดการความรู้, องค์การแห่งการเรียนรู้

Abstract
This research aimed to follow up performance of the Knowledge Management at Thonburi
University in the academic year 2555. The sample was divided into two groups; 1) 103 People who
filled out a questionnaire were executives, instructors and staff at Thonburi University. Using the
method of stratified random sampling, a questionnaire was used as a tool in this study. The statistics
used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. 2) Interview random sample of 15
people who are specifically working at Thonburi University
The results were as follows.
1. The respondents were mostly instructors at Thonburi University who participated in the
Knowledge Management Seminar to exchange knowledge of community of practices (Cops) in order
to prepare for the implementation of the of strategic plans and annual operating plan for the year
2555.
2. The assessment of the overall performance in Knowledge Management at Thonburi University in
the academic year 2555 was very good. The assessment of Knowledge Management of the projects to
promote and enhance various aspects scored the highest. Decision Making which can be performed in
various matters correctly, in principles, in goals and objectives of the Knowledge Management project was
appropriate and consistent. About the factors of materials and tools that were used in the project,
assessment showed they were most effective and adequate . In the part of the process, the
assessment was highest in the contents of each project in Knowledge Management. The output of the
project was evaluated the highest of Knowledge Management; as it was shown the goals, vision and
mission were achieved.
3) The implementation of Knowledge Management at Thonburi University in the year 2555 was
successful particularly in the “Communities of Practices (Cops) Strategic Plan and the Annual Action
Plan 2555,” which was a project that many people were interested in. They came to join and exchange their
knowledge through the Community Practices (Cops) with the incorporation of all levels which was considered to
be a tool that can be used with the whole staff at the University. They had the opportunity to exchange
knowledge with a horizontal relationship. The results of the operation could also be taken as a model
in planning for all departments in the University. Knowledge Management has also brought about change
in person’s, concepts with new perspective. The important contribution of good Knowledge Management is
the development of cognitive citizens who are able to express their opinions with sound reasoning, selfconfidence to offer their thoughts, feelings and experiences with others. It enables organizations to
create an environment to share people ideas. This may stimulate innovations in the future, brought able
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by a useful relationship between the staffs to open their mind to listen and pay more respect to others
opinions, promote cooperation with each entity sharing their knowledge with each other. University stall can
apply the tools of Knowledge Management to solve problems appropriately in their department.
Keywords: knowledge management, the organization of learning.

บทนา
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้
มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอโดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด
ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระ
ราชกฤษฎีกานี”้
จากคู่มื อ การด าเนิ น การตามพระราชกฤษฎี ก า
ดั ง กล่ า วของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ข้าราชการ (กพร.) ในหมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ข้อ “3. การพัฒนาส่วน
ราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ” ยังได้ระบุไว้
เช่นกันว่า “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการ
จะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาร
ราชการตามพระราชกฤษฎี ก านี้ จ ะต้ อ งมี ก ารวาง
แผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ ต้องมีการปรับแผน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการกาหนดผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่ เ ป็ น ความจริ ง
ฉะนั้ น แนวความคิ ด ของ
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสีย
ใหม่ จากการยึดแนวคิดว่าต้องปฏิบัติ งานตามระเบียบ

แบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เป็น
เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และ
นามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้จึงกาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการ
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ”
ประกอบกับข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สาหรับสถานบันอุดมศึกษา และในองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งกาหนดโดยสานักงานมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) ในองค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 และตัวบ่งชี้
ที่ 5.2 ซึ่ งกาหนดโดย ส านั กงานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้
กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา มีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวม
องค์ความรู้ที่ มี อยู่ ในองค์ กรซึ่ งกระจั ดกระจายอยู่ ในตั ว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้สถาบันอุดม ศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสูด
ฯลฯ
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัย
ธนบุรีจึงได้เริ่มต้นการเรียนรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้เพื่อให้มีการดาเนินงานตามแนวทาง
ดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานการจัดการความรูข้ ึ้น เพื่อให้คณะทางานทา
หน้าที่ร่วมกันกาหนดทิศทางและแนวทางดาเนินงาน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557
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ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรีในภาพ
รวมทั้งหมด โดยให้มีการดาเนินงานเชื่อมโยงไปสู่ระดับ
คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย
พร้อมทั้งแสวงหา ศึกษา เรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดการความรู้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมาการดาเนินงานด้าน
การจั ดการความรู้ ของมหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี มี การพั ฒนา
อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ ตลอดมา
ดั งนั้ นจากความส าคั ญและความเป็ นมาดั งกล่ าว
ข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรีมาตั้งแต่ต้น
จนถึงปัจจุบันได้เห็นถึงความจาเป็นในการที่จะต้องติดตาม
การด าเนิ น การการจั ด การความรู้
(Knowledge
Management, KM) ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา
2555 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรีในปีการศึกษาต่อไป โดยมี
ความเชื่อว่ารู ปแบบที่พัฒนาต่อไปนี้ จะมีส่ วนช่วยในการ
บริ ห ารจั ด การความรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยธนบุรี มีองค์ความรู้ที่พร้อมที่จะผลักดันให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน การศึกษาที่มีความ สามารถใน
การเรียนรู้และการปรับตัวบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยธนบุรีมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
ความพร้ อมและความสามารถที่ จะบรรลุ ซึ่ งวิ สั ยทั ศน์
(Shared Vision) ที่ได้ร่วมกันตั้งไว้ในอนาคตอันใกล้ต่อไป
ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาไปเป็นข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการดาเนินการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่ อ ติ ด ตามการด าเนิ น การการจั ด การความรู้
(Knowledge Management, KM) ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
ปีการศึกษา 2555

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ โดยทั่ว ไปมักจะมีวัต ถุ
ประสงค์หลักคือ การแสวงหาแนวทางตัดสินใจต่อการ
ดาเนินงานโครงการหรือจะดาเนินโครงการว่า ควรจะ
ดาเนินการหรือไม่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และศึกษาว่า
ระหว่างดาเนินการมีปัญหาอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไข หรือ
เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้เรียนรู้
อะไรบ้าง เกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อม
อย่ างไร และทั้ งนี้การประเมินโครงการจ าเป็นต้ องมี
ขั้นตอน และวิธีการที่ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์ อาศัย
เกณฑ์การตัดสินทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย
ห้วงเวลา สถานที่ และบริบทที่เกี่ยวข้อง มิใช่เป็นการ
ตัดสินกันที่ “ใจ” (Subjective) แต่ควรเป็นการตัดสิน
ตามเกณฑ์ ที่ ส ามารถวั ด ได้
และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ ที่วางไว้ (Objective) (อนุรักษ์ ปัญญา
นุวัฒน์. ม.ป.ป.) [1]
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)
เป็ น การประเมิ น ภาพรวมของโครงการตั้ ง แต่
บริบท ปัจจัย ป้อน กระบวนการ และผลผลิ ต
(Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้
วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้ง
ภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสาคัญ ซึ่งพออธิบายได้ดังนี้
(สมคิด พรมจุ้ย. 2550: 63-66) [2]
1. การประเมิ น ด้ า นบริ บ ท หรื อ ประเมิ น
เนื้อความ (Context Evaluation) เป็นการศึกษาปัจจัย
พื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่
บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่ง
ทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะ
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ เป็นต้น
2. การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation)
เพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่นามาเป็นปัจจัย
ป้อน ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจาแนกเป็นบุคคล สิ่ง
อานวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภาพ
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การบริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจาแนกย่อยออกไปอีก
เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ อายุ มีสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ
ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทาง
การศึกษา ถิ่นที่อยู่ และลักษณะ กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัยป้อนว่า
กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหา
ข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหาร
จัดการโครงการที่จะนาโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)
เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะ
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุป ระสงค์กับ ผลลัพธ์ที่ไ ด้
แล้วนาเกณฑ์ที่กาหนดไว้ไปตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานนั้น
อาจจะก าหนดขึ้ น เองหรื อ อาศั ย เกณฑ์ ที่ บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานอื่นกาหนดไว้ก็ได้

การจัดการความรู้
ความหมายของการจัดการความรู้
ค า ว่ า ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ( Knowledge
Management) มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความ หมาย
ไว้ดังนี้
แซลลีส; และ โจนส์ (Sallis;& Jones. 2002: 2-10)
[3] กล่าวว่า ความรู้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าและมีความ
สาคัญยิ่งขององค์กรในการสร้างสรรค์และเพิ่มคุณค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งต้องอาศัยการจัดการความรู้ ที่
ถูกต้ องเหมาะสมในการน าความรู้ ฝังลึ กในตัวคน (Tacit
Knowledge)
กั บ ความรู้ ที่ เ ปิ ดเผย (Explicit
Knowledge) มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กรโดย
องค์กรจะต้องมีการตระหนักและกาหนดไว้ในวิสัยทัศ น์
ขององค์ ก รว่ า ความรู้ เป็ นสิ่ งขั บเคลื่ อนหลั กที่ จะน า
องค์กรไปสู่ความสาเร็จ และผู้นาจะต้องเห็นคุณค่าของ
การจัดการความรู้ รวมทั้งต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการ
สร้างสรรค์ความรู้

นาโนกะและทาเคอุชิ (Nanoka;& Takeuchi.
1995) [4] กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การ
สร้างเกลียวความรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อนามาพัฒนางานภายใต้
แนวคิดที่ว่าความรู้ชนิดติดแน่นกับความรู้ชัดแจ้งสามารถ
เปลี่ยนสถานะระหว่างกันได้ตลอด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า เกลียวความรู้ (spiral
knowledge) ซึ่งการสร้างเกลียวความรู้ ตาวแนวคิดของ
นาโนกะและทาเคอุชิ เป็นการยกระดับความรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหารหรือผลิตภัณฑ
พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 32) [5] กล่าว
ว่า การจัดการความรู้ หมายถึงกระบวนการอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด
การกระทา ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้าง
เป็นความรู้หรือนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของ
แหล่ง ข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทาง
ต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปัน
และถ่ า ยโอนความรู้ แ ละในที่ สุ ด ความรู้ ที่ มี อ ยู่ จ ะ
แพร่กระจายและไหล-เวียนทั่วทั้งองค์กรอย่างสมดุลเป็นไป
เพื่อเพิ่มความ สามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์กร
วิจารณ์ พานิช. (2548: 3-6) [6] กล่าวว่า การจัด
การความรู้ หมายถึง การยกระดับความรู้ขององค์กร เพื่อ
สร้ างผลประโยชน์ จากต้นทุนทางปั ญญา การจั ดการ
ความรู้ หมายถึ ง เครื่ องมื อ เพื่ อการบรรลุ เป้ าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) บรรลุ
เป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3)
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ
4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทร
ระหว่างกันในที่ทางาน โดยเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและ
กว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคาสั้นๆ ได้
ดังนั้นต้องให้นิยามหลายข้อจึงจะครอบคลุมความหมาย
ได้แก่
1. การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยีด้านข้อมูลและ
ด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการ
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ความรู้ แต่ เทคโนโลยีด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์โดยตัว
ของมันเองไม่ใช้การจัดการความรู้
2. การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ถ้าไม่มีการแลกเปลีย่ นความรู้ แล้วความพยายามใน
การจัดการความรู้ก็จะไม่ประสบความสาเร็จ พฤติกรรม
ภายในองค์กรเกี่ยวกับ วัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติมี
ผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรม
และสังคม มีความสาคัญต่อการจัดการความรู้อย่างยิ่ง
3. การจัดการความรู้ต้องอาศัยผู้รู้ในการตีความและ
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและ
เป็นผู้นาทางในองค์กร รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ใดสาขาหนึ่งแนะนาวิธี ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้
ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ การดึงดูดคนดีและเก่ง
การพัฒนาคนการติดตามความ ก้าวหน้าของคน และดึง
คนมีความรู้ไว้ในองค์กร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
ความรู้
4. การเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร การจัดการความรู้
เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วย สร้างความมีชีวิตชีวาและ
ความสาเร็จให้องค์กร ประเมินต้นทุนทางปัญญา และ
ผลสาเร็จของการ ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เป็นดัชนี
บอกว่าองค์กรมีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรือไม่ ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่า การจัดการความรู้ “เป็นกระบวนการในการ
นาความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง การรวม
การแลกเปลี่ยนและการใช้ความรู้ เป็นต้น”
ยุทธนา แซ่เตียว (2547) [7] กล่าวว่า การจัดการ
ความรู้ หมายถึง กระบวนการในการสรรหาความรู้หรือ
กระบวนการในการนาความรู้มาถ่ายทอด แบ่งปันความรู้
ไปยังบุคลากรเพื่อ พัฒนาขีดความ สามารถขององค์การ
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ
เผยแพร่ ความรู้ ที่ เป็ นประโยชน์ เพื่ อให้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา ส่งผลให้การ
ปฏิ บั ติงานขององค์การมี คุ ณภาพมากยิ่ งขึ้น แม้ จะมี
แนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการ จัดการความรู้แต่สิ่งที่
คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการจัดการเพื่อนาความรู้มาใช้
พัฒนาขีดความสามารถ ขององค์กร โดยมีกระบวนการใน

การสรรหาความรู้ เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากร
เป้าหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้รูปแบบของการ
พัฒนาความรู้ ได้แก่ 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ใน
อดีตของตนเอง 2) การเรียนรู้จากการทดลอง โดยเป็นการ
ตั้ง สมมติฐานและทดลองเพื่อให้ทราบผลตามต้องการ 3)
การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ของผู้ อื่ น เช่ น การท า
Benchmarking การจ้างคนเก่งๆ มาร่วมงาน การหา
พันธมิตรเพื่อพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ (Alliances) การ
ร่วมกิจการ (Joint Venture) การรวมและควบกิจการ
(Merger & Acqistion) 4) การเรียนรู้จากการฝึกอบรมและ
พัฒนาต่างๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
เครื่องมือที่ใ ช้ในการจัด การความรู้ สร้า งขึ้นมา
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อนาไปใช้ในการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ ยนความรู้ โดยแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ มใหญ่ ๆ ได้ แก่
เครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงความรู้ เหมาะกับความรู้
ประเภทความรู้เด่นชัด (Explicit knowledge) ซึ่งเป็น
ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ออกมาในรู ปแบบต่ างๆ และเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการ
ถ่ายทอดความรู้เหมาะกับ ความรู้ประเภทความรู้ที่อยู่ใน
ตัวตน (Tacit knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่ในตัว
บุ ค คล เกิ ด จากประสบการณ์ การเรี ย นรู้ หรื อ
พรสวรรค์ ความรู้ชนิดนี้พัฒนาและแบ่งปันกันได้ และ
เป็ นความรู้ ที่ ก่ อให้เ กิ ดความได้ เ ปรี ยบในการแข่งขั น
นอกจากนี้แ ล้ ว เครื่อ งมื อ ที่ใ ช้ใ นการจั ดการความรู้ มี
หลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน
ซึ่งผู้ปฏิบัติควรเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมรายละเอียดเครื่องมือที่
ใช้ในการจัดการความรู้ (พิเชฐ บัญญัติ: ออนไลน์) [8] มี
ดังต่อไปนี้
1. ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (Community of
practice : Cop) เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
ทางการเกิดจากความใกล้ชิด ความสนใจในเรื่องเดี่ยว
กันและพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน เครื่องมือจัดการความรู้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 85

ประเภทชุมชนนักปฏิบัตินี้จะเอื้อต่อการเรียนรู้และการ
สร้างความรู้ใหม่ๆ เพราะมีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ
2. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอด
บทเรียน (After action review : AAR) เป็นการคุย
กั น ถึ ง กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้ แ ต่ ล ะคนเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
เกี่ ยวกั บเหตุ การณ์ ที่เกิดขึ้ นว่าเป็ นไปตามที่คาดหวังไว้
หรือไม่ เรื่องที่เป็นสิ่งดี เรื่องที่ควรปรับปรุง และบทเรียน
ที่ ได้ จากการท างานเรื่ องหนึ่ งเรื่ อใดแล้ วเสร็ จ การถอด
บทเรียน มี 3 รูป แบบ คือ 1) แบบเป็นทางการ โดยการ
ประชุมทันที หลังเสร็จกิจกรรมมีการตั้งคาถาม และให้
ผู้ร่วมกิจกรรมบันทึกคาตอบอย่างสั้นๆ ลงในกระดาษ
แผ่นน้อย แล้วรวบรวมสรุปเป็นบทเรียน 2) แบบไม่เป็น
ทางการ โดยการประชุมหรือนาเสนอหลังเสร็จกิจกรรมย่อย
ในโครงการ ใช้การพูดคุยสั้นๆ เป็นกันเองตรงไปตรงมา แต่
ควรมีบันทึกเก็บไว้เป็นบทเรียนของตนเอง ประเภทสุดท้าย
3) แบบเป็นส่วนตัว คือ ถามตัวเอง หรือเพื่อนสนิทที่ร่วม
กิจกรรมหรือโครงการ 2–3 คน ถามคาถามสั้นๆ ง่ายๆ
แล้วบันทึกไว้เป็นบทเรียนของตนเองเช่นเดียวกัน
3. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard storytelling)
เป็นการถอดความรู้โดยการมอบหมายให้บุคคลที่มีผลงาน
เด่นหรือจากมุ มมองคนสาคั ญ คนใดคนหนึ่งของการท า
กิจกรรมนั้น มาเล่าให้คนอื่นฟังว่าทาอย่างไร โดยเล่าสิ่งที่
ตนเองทาจริงแบบเข้าใจง่าย มีการสอดแทรกแนวคิดเป็น
เรื่องสั้นๆ หนึ่งเรื่องมีหนึ่งประเด็น เพื่ อเป็นตัวเชื่อมต่ อ
ความรู้ความเข้าใจให้ผู้ฟังเกิดความคิดใหม่ๆ และกระตุ้น
ให้ผู้ฟังนาบทเรียนที่ได้ไปใช้กับงานของตน
4. เวทีเสวนาหรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)
เป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังจากผู้อื่นทาให้เกิด
ความหลากหลายทางความคิ ด ผู้ ที่ รั บ ฟั งเห็ นภาพที่
ใกล้เคียงกัน เวทีเสวนาเป็นการพูดคุยโดยไม่มีหัวข้อหรือ
วาระล่วงหน้า ไม่มีประธาน ไม่เหมือนการประชุมอย่างมี
เป้าหมายเพื่อหาข้อสรุป เป็นการพูดคุยกันระหว่างคนสอง
คน หรือเป็นกลุ่ม เป็นการพูดออกมาจากใจ จากความรู้สึก
จากประสบการณ์โดยตรง และฟังอย่างลึ กซึ้งไม่ตัดสิ น
ถู ก ผิ ด ไ ม่ แ ย้ ง แ ต่ ฟั ง ไ ป จ น จ บ โ ด ย ยั ง ไ ม่
ตัดสินใจ หลังจากนั้น เราจึงจัดประชุมหรืออภิปราย

เพื่ อแก้ปั ญหาหรือ หาข้ อยุ ติต่ อไปได้ โดยง่ าย และผล
หรือข้อยุติที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการที่เราเห็นภาพในองค์
รวม
5. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist) เป็นการเชิญ
ทีม อื่น หรือบุคคลอื่ นมาแบ่ งปั นประสบการณ์ ดี ๆ (Best
practice) โดยมีการเสนอแนะ การสอน การเล่าให้ฟั ง
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อจะได้นาไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรหรือการดาเนินงานในครั้งต่อไป
6.
การเรี ย นรู้ โ ดยการปฏิ บั ติ (Action
Learning) เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ปฏิบัติเพื่อจะ
แก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการวิเคราะห์สาเหตุและ
ทางเลือกที่เหมาะสมแล้วนาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลเพื่อปรับให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
7. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
เป็นการตกลงกันเองในกลุ่มผู้ปฏิบัติ โดยกาหนดประเด็น
ร่วมกันแล้วนามาเปรียบเทียบ เพื่อร่วมมือกันในการ
ยกระดับงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ในการเปรียบเทียบมี 2 แบบ
คื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ( Process
benchmarking) และเปรี ยบเที ยบผลลั พธ์ (Result
benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกั นเพื่ อพั ฒนางานไม่ ใช่ เปรี ยบเที ยบเพื่ อแข่ งขั นเอา
รางวัล
8. ฐานความรู้บทเรียนและความสาเร็จ (Lesson
learned and best practices databases) เป็นการ
จัดการองค์ความรู้ในองค์กรได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของความสาเร็จ
ความล้มเหลวและข้อเสนอแนะในเรื่องที่สนใจในรูปฐาน
ข้อมูล โดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น
ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบอินทราเน็ตหรือระบบอื่นๆ
เป็นต้น ซึ่งการค้นหาข้อมูลจะมีความสะดวกและถูกต้อง
เป็นหลักการสาคัญ
นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ยังมี
อีกหลายประเภท เช่น เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus group)
การศึกษาดูงาน (Study tour) การเรียนรู้ร่วมกันหลังงาน
สาเร็จ (Retrospect) การค้นหาสิ่งดีรอบตัวหรือสุนทรี ย
สาธก (Appreciative inquiring) การสอนงาน (Coaching)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557
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การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ฟอรัม ถาม-ตอบ (Forum)
ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทมีลักษณะ ข้อดี ข้อควรคานึง
และผลที่ได้จากการจัดการความรู้แตกต่างกัน ผู้ที่นาไปใช้
ควรเลือกให้เหมาะกับกิจกรรมที่ปฏิบัติและจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่ต้องการ จึงจะเป็นการใช้เครื่องมือจัดการ
ความรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์
และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธนบุรีที่กาลังปฏิบัติงานอยู่ที่
มหาวิทยาลัยธนบุรี รวมทั้งสิ้น 142 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธนบุรีที่
ก าลั งปฏิ บั ติ งานอยู่ ที่ มหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี ที่ สุ่ มมาจาก
ประชากรข้างต้น โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 103 คน ซึ่ง
มากกว่ าจ านวนที่ กาหนดไว้ ในตารางกาหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.
1970: 607-610) [9]
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ เพื่อ
สั มภาษณ์ ประเด็ นความคิ ด เห็ น ความพึ งพอใจ และ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่
กาลังปฏิบัติอยู่ที่มหาวิทยาลัยธนบุรีแบบเฉพาะเจาะจง
จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 15 คน
แบ่งเป็น 1) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย จานวน 5 คน 2)
อาจารย์จานวน 7 คน และ3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
จานวน 3 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมินผลการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2555
มีรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ การประเมิ นผลการ
ด า เ นิ น ง า น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ (Knowledge
Management, KM) ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา
2555 โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL ซึ่งแบ่งออกเป็น
4 ด้าน จานวน 20 ข้อ ดังนี้
2.1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) จานวน
5 ข้อ
2.1.2 ด้านปัจจัย (Input) จานวน 5 ข้อ
2.1.3 ด้า นกระบวนการ (Process) จานวน 4
ข้อ
2.1.4 ด้านผลผลิต (Product) จานวน 6 ข้อ
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured
Interview) เกี่ยวกับการดาเนินการการจัดการความรู้
(Knowledge Management, KM) ของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ปีการศึกษา 2555 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็น
แบบกรอกข้อมูล
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเกี่ยวกับ
กา ร ด า เ นิ นกา ร การ จั ด กา ร ค วา ม รู้ (Knowledge
Management, KM) ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการ ศึกษา
2555 โดยมีข้อคาถามครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2555
2) ความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรม เครื่องมือ และ
แนวปฏิ บั ติ ข องการจั ด การความรู้ และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3) ความคิด เห็น ที่ มี ต่อ การด าเนิ น งานด้ านการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อตัวบุคคลและส่งผลต่อหน่วยงาน
4) ข้ อเสนอแนะในด้ านใดบ้ างต่ อการพั ฒนาการ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามทั้งหมด
รวมระยะเวลาที่แจกแบบสอบถาม ตั้งแต่วัน ที่ 15
สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2556 โดยผู้วิจัย
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลคืนด้วยตนเอง รวมทั้งสิ้น 113 ชุด
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ซึ่งเป็นจานวนที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เนื่องจาก
เผื่อไว้กรณีที่แบบสอบถามซึ่งได้รับกลับมาไม่สมบูรณ์
และคัดเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ จานวน 103 ชุด
3.2 ผู้วิจัยจะดาเนินการนาส่งแบบสัมภาษณ์และ
เอกสารประกอบเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองจานวน 15
วัน ตั้งแต่วั นที่ 15 สิ งหาคม 2556 ถึ ง วั นที่ 29
สิงหาคม 2556 พร้อมทั้งอัดไฟล์เสียงประกอบ โดยจะ
ทาการสัมภาษณ์คนละประมาณ 1/2-1 ชั่วโมง จาก
บุคลากรที่กาลังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นกลไกสาคัญของ
การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธนบุรี ในปีการศึกษา
2555 จานวนทั้งสิ้น 15 คน
4. การวิเคราะหข้อมูล
4.1 นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 103
ชุ ด มาก าหนดรหั สการลงคะแนนพร้ อมกรอกข้ อมู ลลง
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละวิเคราะห์
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ซึ่ งเป็ นข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ที่เป็นข้อคาถามที่เกี่ยวกับ
การประเมิ นผลการด าเนิ นงานการจั ดการความรู้ ข อง
มหาวิทยาลัยธนบุรี
4.2 นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาถอดไฟล์บันทึก
เสียง และทาการสรุปเนื้อหาตามประเด็นที่กาหนดไว้
และนาเสนอข้อมูลเชิงบรรยาย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ยมี ประเด็นส าคั ญที่ ควรน ามาอภิ ปราย
ดังนี้
1. จากผลการประเมินผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ปี ก ารศึ ก ษา 2555
บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี ส่ วนใหญ่ ได้ เข้ าร่ วม
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops)
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการด าเนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2555 แสดงให้
เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี ความสนใจในการเข้าร่ว ม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบชุมชุนนักปฏิบัติ (Cops)
ซึ่งเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันจากทุกระดับทั้งในส่วน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับหัวหน้า บุคลากร
สายสนับสนุน และนักศึกษา ที่จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่
สามารถเชื่อมโยงบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยให้ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยมีความสัมพันธ์ในแนวราบ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการจัดการความรูท้ ี่ดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของรัตน์ทวี อ่อนดีกุล; และ เจนจิต รังคะอุไร (2549)
[10] ที่ พ บว่ า การจั ด การความรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวรได้ มี ก ารใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาคนเพื่ อ
นามาเป็นตัวคูณในหน่วยงานของตนเองและเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการนาการจัดการความรู้ ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหน่ ว ยงานของตนเองในด้ า นต่ า งๆ
ก่อ ให้ เกิ ด กลุ่ม คนจากหลากหลายองค์ กร แล้ ว น า
ความสาเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อพัฒนาข้ามสาย
งานต่อไป โดยมีรูปแบบการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้คือ “ชุมชนคนเขียน Blog” ซึ่งเป็นคลังความรู้ของ
มหาวิทยาลัยในทุกระดับทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ผลของการดาเนินงานดังกล่าวนับได้ว่าเป็น Best Practice
และเป็ นต้ นแบบของการวางแผนการจั ดการความรู้ แก่
หน่วยงานอื่นๆ ได้ซึ่งอาจวัดได้จากการที่ชุมชน NUKM
ได้รับรางวัล KM BIO Award 2005 จากสถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
2. การประเมินผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยธนบุรีปีการศึกษา 2555 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า
2.1 ด้ านสภาวะแวดล้ อม (Context) มี การ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยเฉพาะเรื่องโครงการของการจัดการความรู้ที่จัดทาขึ้น
สามารถส่ งเสริ มและเพิ่ ม ศั กยภาพด้ านต่ างๆ ในการ
ตัดสินใจทาให้สามารถดาเนินการในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่พบว่า
การจัดการความรู้ก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของตนเองชัดเจนขึ้น โดยหากนาเครื่องมือต่างๆ ที่ได้
จากการจั ด ความรู้ ม าประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ กระบวนการ
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ท างานของตนเองจะท าให้ ก ารท างานมี ร ะบบและมี
ขั้นตอนที่งา่ ยขึ้น
2.2 ด้านปัจจัย (Input) มีการประเมินผลการ
ดาเนิ น งานโดยรวมอยู่ใ นระดั บมาก โดยเฉพาะเรื่ อ ง
อุ ป กรณ์ เ ครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ ในการด าเนิ น โครงการมี
เพี ยงพอ แสดงให้ เห็ นว่ าความพร้ อมจากปั จจั ยด้ า น
ทรัพยากรจะสามารถส่งผลการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
ความคิดต่างๆ ของบุคลากรได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รวิ บัวด้วง (2553) [11] ที่พบว่า แนวทางการปฏิบัติด้าน
การจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง
จะเกิดประสิทธิภาพนั้นด้านการสร้างความรู้จะต้องมี
การสนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัย
และเพียงพอ
2.3 ด้านกระบวนการ (Process) มีการประเมิน
ผลการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่อง
เนื้อหาสาระในแต่ละโครงการของการจัดการความรู้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการดาเนินงานของคณะทางานการจัดการ
ความรู้มีการกาหนดแผนงานล่วงหน้าอย่างชัดเจน ดังนั้น
เนื้อหาสาระของโครงการการจัดการความรู้ในแต่ละปีการ
ศึกษานั้นจึงผ่านกระบวน การวิเคราะห์จากคณะทางาน
การจัดการจั ดความรู้ที่ มีการประชุ มหารือและการสรุ ป
ประเมินจากโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา อันนาไปสู่การสารวจ
และแสวงหาหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมกับบุคลากรทุก
หน่วยงานทุกครั้ง
2.4
ด้ า นผลผลิ ต (Product) มี ก าร
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยเฉพาะเรื่องโครงการของการจัดการความรู้สามารถ
ท าให้ ห น่ ว ยงานประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของซอลลีสและโจนส์ (Sallis; & Jones. 2002: 126129) [3] ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของการจัดการความรู้
ในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ องค์ประกอบด้าน
วัฒนธรรมองค์การ องค์ประกอบด้านองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้ องค์ ประกอบด้ านภาวะผู้ น าและการจั ดการ
องค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ ประกอบสาคัญที่ส่งเสริมให้

การจัดการความรู้ในองค์การประสบความสาเร็จ และบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
3. การสรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ จากข้ อ มู ล การ
สัมภาษณ์ มีดังนี้
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยธนบุรี มีคณะทางานการจัดการความรู้ที่
รับผิดชอบโดยตรงและทาหน้าที่ร่วมกันกาหนดทิศทาง
และแนวทางด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ใ นภาพรวมทั้ งหมด โดยให้ มี การ
ด าเนิ นงานเชื่ อมโยงไปสู่ ระดั บคณะวิ ชาและหน่ วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย พร้อมทั้งแสวงหา ศึกษา
เรี ยนรู้ ถึ งเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการจั ดการความรู้ เพื่ อให้
สามารถมาปรั บ ใช้ ใ นหน่ ว ยงานของตนเองได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ระยะแรกเริ่มต้นจากการดาเนินงานในการสร้าง
บุ คลากรที่ มี ความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการจั ดการ
ความรู้ ซึ่ งก็ คื อบุ คลากรที่ เป็ นคณะท างานการจั ดการ
ความรู้ (KM TREM) แล้วขยายวงกว้างออกไปยังบุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในระยะต่อมาโครงการและกิจกรรม
จะอยู่ในลักษณะของเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: CoP)
เป็นต้น
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรี มีการใช้
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่ตนเองก่อนเป็นอันดับ
แรก ลาดับต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในองค์การ
และพัฒนาเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สูง มี
ความร่วมมือสูง มีการเรียนรู้ร่วมกันและมีทิศทางในการ
ด าเนิ นการไปทางเดี ยวกั น จะสามารถลดปั ญหาและ
อุ ปสรรคในการปฎิ บั ติ งาน เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฎิบัติงาน การดาเนินการใดๆก็ตามต้องได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน จากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และพลังความร่วมมือ
ของบุคคลากรทุกคน จึงสามารถผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน อันจะส่งผลให้องค์การมีความมั่นคง
และเติ บโต ผู้ เกี่ ยวข้ องได้ รั บ บริ ก ารที่ ดี บุ ค ลากรมี
ความก้าวหน้า และมีความสุขโดยถ้วนหน้ากัน
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จากโครงการการจั ด การความรู้ ที่ จั ด ขึ้ น ในปี
การศึกษา 2555 นั้น มีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
ที่ มี จุ ดมุ่ งหมายหลั กเพื่ อน าไปใช้ ใ นการถ่ ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of
practice: Cop)
1.1 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice:
Cop) สู่แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแผน จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ที่สามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยธนบุรีได้ เพราะเป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิด
ความใกล้ชิด มีความสนใจในเรื่องเดียวกันและมีพื้นฐาน
ที่ใกล้เคียงกันเป็นเครื่องมือที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้และการ
สร้างความรู้ใหม่ๆ ดังนั้นเครื่องมือการจัดการความรู้ชิ้นนี้
จึงสามารถนาการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน
จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์
ความรู้ ทาให้เกิด แนวคิดและมุมมองที่หลากหลายจาก
บุ คลากรทุ กหน่ วยงาน น ามาซึ่ งการปรั บเปลี่ ยน แก้ ไข
รวมทั้ งสิ่ งที่ ควรพั ฒนา และสามารถสร้ างเป็ นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานได้ จ ริ ง และจะเป็ น ส่ ว น
ส าคั ญ ในการวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.2 ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (Community of
practice: Cop) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการแนะแนวการ
ศึกษาต่อ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถนา Tacit
knowledge ในตัวคนออกมาให้กับผู้อื่นได้ เนื่องจาก
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ เ น้ น การพู ด และการเปิ ด ใจในเชิ ง
Positive โดยไม่มีอคติต่อกัน รวมทั้งเสริมสร้างกาลังใจ
ให้ กั น นอกจากนั้ น ยั งสามารถฝึ ก การเป็ น ผู้ฟั งที่ ดี
รวมทั้งนาผลจากการระดมสมองมาสกัดความคิดและ
จัดทาเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

กลุ่ ม ที่ 2 เรื่ อ งเล่ า เร้ า พลั ง (Springboard
Story telling)
2.1 เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Story telling)
สู่องค์ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่
สามารถถอดความรู้ แ ละมุ ม มองของบุ ค คลที่ ผ่ า น
ประสบการณ์ ในเรื่ องสหกิ จศึ กษามาแล้ ว โดยเล่ าถึ ง
ประสบการณ์ในสิ่งที่วิทยากรได้ปฏิบัติจริงแบบเข้าใจได้
ง่าย มีการสอดแทรกแนวคิดออกมาเป็นเรื่ องราวและ
ประเด็ น ที่ น่ าสนใจท าให้ ผู้ ฟั งเกิ ดความคิ ดใหม่ ๆ และ
กระตุ้ นให้ ผู้ ฟั งน าบทเรี ยนที่ ได้ ไปใช้ กั บงานของตนเอง
ดังนั้นเครื่องมือการจัดการความรู้ชิ้นนี้ จึงสามารถนา
ผลจากการระดมสมองในการแลกเปลี่ยนความคิดมาต่อ
ยอดเพื่อวางแผนและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดย
ปัจจุบันได้มีการนาองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทาเป็นคู่มือสห
กิ จ ศึ ก ษาส าหรั บ อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาแล้ ว น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
2.2 เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Story telling) สู่
องค์ความรู้เรื่ องงานวิจัยเชิ งคุณภาพ
จัดได้ ว่าเป็ น
เครื่องมื อที่สามารถถอดความรู้ และมุมมองของบุคคลที่
ประสบความส าเร็ จ ในเรื่ อ งการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ถ่า ยทอดความรู้ผ่ านประสบการณ์ใ นสิ่ง ที่วิ ทยากรได้
ปฏิบัติจริงแบบเข้าใจได้ง่าย มีการสอด แทรกแนวคิด
ออกมาเป็นเรื่องราวและประเด็นที่น่าสนใจทาให้ผู้ฟังเกิด
ความคิดใหม่ๆ และกระตุ้นให้ผู้ฟังนาบทเรียนที่ ได้ไปใช้
กับงานของตนเอง ดังนั้นเครื่องมือการจัดการความรู้ชิ้นนี้
จึงเป็นเครื่องมือที่ สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญระหว่างวิทยากรกับบุคลากรได้ดี โดย
สามารถนาความรู้ตามหลักการ ประสบการณ์ตรงจาก
วิทยากรมารวบรวมและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
สามารถสร้างแนวคิดเพื่อเป็นช่องทางในการขยายโอกาส
ของการท างานวิ จั ย เ ชิ งคุ ณ ภาพเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดได้ดี
สรุปได้ว่าการประเมินผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่าน
มานั้ น ประสบความส าเร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง โดยเฉพาะ
“ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) เรื่องแผนยุทธศาสตร์และ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557
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แผนปฏิบั ติการประจาปี 2555” ซึ่งเป็นโครงการที่ มี
ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านชุมชุนนักปฏิบัติ
(Cops) ที่มีการรวมตัวกันจากทุกระดับทั้งในส่วนของ
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน้ า สาขา
หัวหน้าสานัก หัวหน้าฝ่าย บุคลากรสายสนับสนุน และ
นั ก ศึ ก ษา ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยง
บุคลากรทั้ งมหาวิ ทยาลัย ให้ ได้ มีโอกาสถ่ ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้กันโดยมีความสัมพันธ์ในแนวราบ ซึ่ง
ผลผลิตของการดาเนินงานครั้งนี้ยังสามารถนามาเป็น
ต้ น แบบในการวางแผนงานให้ แ ก่ ทุ ก หน่ ว ยงานใน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด้ ว ย ดั ง ที่ พิ เ ชฐ บั ญ ญั ติ (2555:
ออนไลน์) [4] กล่าวไว้ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
ความรู้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อนาไปใช้
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยแบ่งเป็น 2
กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) เครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงความรู้
ซึ่งเหมาะกั บความรู้ ประเภทความรู้เด่ นชัด (Explicit
knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ และ 2)
เครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้เหมาะกับความรู้
ประเภทความรู้ที่อยู่ในตัวตน (Tacit knowledge) ซึ่ง
เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การ
เรียนรู้หรือพรสวรรค์ ความรู้ชนิดนี้พัฒนาและแบ่งปัน
กันได้ และเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน นอกจากนี้แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
ความรู้ มีห ลากหลายประเภท แต่ ละประเภทมีค วาม
แตกต่างกันซึ่งผู้ปฏิบัติควรเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดการความรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม
จากการประเมินการดาเนินงานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานั้น
ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและหน่วยงาน
ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อตัวท่าน
1. ได้ รั บ องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ในประเด็ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง

2. ส่งผลให้เป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็น มีความ
มั่ น ในตนเองที่ จ ะน าเสนอความคิ ด ความรู้ สึ ก หรื อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีแก่ผู้อื่น
3. ทราบแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเอง
ชัดเจนขึ้น ซึ่ งหากน าเครื่ องมือ ต่า งๆ ที่ไ ด้ จากการจั ด
ความรู้มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการทางานของตนเอง
จะทาให้การทางานมีระบบและมีขั้นตอนที่ง่ายขึ้น
4. ก่ อให้ เกิ ดแนวคิ ดและมุม มองใหม่ๆ ในเรื่ อ ง
ต่างๆ กว้างขวางขึ้น เนื่องจากยอมเปิดใจรวมทั้งยอมรับ
ฟังความคิดเห็นผู้อื่นมากขึ้น
5. สามารถประมวลองค์ ค วามรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
พัฒนากระบวนการทางานต่อไปอย่างมีคุณค่า
6. มีการทางานที่มีความผสมผสานมากในด้าน
การปฏิบัติจริงและหลักการที่ถูก
ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อหน่วยงาน
1. องค์กรเกิดสภาพแวดล้อมที่มีการแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งอาจทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในอนาคต
2. บุคลากรในองค์กรมีความกล้าในการตัดสินใจที่
จะสามารถท าให้ การด าเนิ นงานในเรื่ องต่ างๆ ประสบ
ความสาเร็จได้ด้วยดี
3. คณะวิชาและมหาวิทยาลัยมีความเข็มแข็งในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาและทาให้ผลการดาเนินงาน
ในด้านต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ของสกอ. และ สมศ. มีระดับดี
ขึ้น
4. บุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี สามารถใช้
เครื่องมือที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปประยุ กต์ใช้การ
แก้ ปั ญ หากั บ งานในหน่ ว ยงานของตนเองได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5. ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเนื่องจากมีการรับฟังและมีเคารพความคิดซึ่ง
กันและกันมากขึ้น
6. ท าให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ จากเครื อ ข่ า ยต่ า ง
หน่ ว ยงานกั น ที่ พ ร้ อ มจะช่ ว ยเหลื อ กั น ในด้ า นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีซึ่งกันและกัน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 91

7. ผลจากการเสวนาตามโครงการสหกิจศึกษาทาให้
มีความรู้ มีความเข้าใจในกระบวนการทางานเรื่องสหกิจ
ศึกษาชัดเจนขึ้นสามารถนาไปถ่ายทอดต่อในหน่วยงาน
ของตนเองได้ ถูกต้อง อี กทั้ งมหาวิทยาลั ยสามารถน า
เครื่ องมื อไปเป็ นฐานข้ อมู ลในการพิ จารณาเพื่ อหาแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีต่อองค์กรได้
8. ผลจากการจากเสวนาตามโครงการเสวนาระดม
ความคิดเกี่ยวกับกระบวนการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีก่อให้ เกิดประสิทธิผลที่ชัดเจนมาก เนื่องจาก
คณะทางานการจัดการความรู้ได้จัดทาเป็นคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อและจัดส่งไป
ยังคณะและสาขา วิ ชาต่ างเพื่ อใช้ ปฏิ บั ติ จริ งส่ งผลให้ ปี
การศึกษา 2556 มีจานวนนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อเป็น
จานวนมากขึ้น
9. รูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้มีส่วน
ช่วยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยธนบุรีเกิดการพัฒนา
ตนเองในแง่มุมๆ ซึ่ งส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ในการพัฒนาการดาเนินงานการจัดการความรู้ใน
ขั้นต่อไปนั้น การดาเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ควรส่งเสริมและสร้างบุคลากรให้มีความเข้าใจในการจัดการ
ความรู้ทั้งในกลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น เพิ่มบทบาทการมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ฝ่ายปฏิบัติการให้มีมากขึ้น เนื่องจากโครงการและกิจกรรม
ส่วนใหญ่เน้นไปที่อาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก และส่งเสริมให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคนเห็นความสาคัญของการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ร่วมกัน อีกทั้งขยายทีมคุณ
อานวยให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างทีม KM TRU ให้มีความ
เข็มแข็ง และพร้อมทีจ่ ะช่วยกันในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในอนาคต
มีการ
คั ด เลื อ กและแสวงหาหั ว ข้ อ ต่ า งๆ ที่ มี ค วามน่ า สนใจ
พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นองค์ ความรู้ที่ผ่านมาเพื่อให้
สามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดความรู้ อั น น าไปสู่ รู ป แบบ
กระบวนการจั ด การความรู้ ต่ อ ไป แสวงหา Best
Practice เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรเพื่อเป็น

การจุดประกายความ คิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็น
การสร้างขวัญกาลังใจ ที่ดีในการปฏิบัติงาน ควรมีการ
เก็ บรวบรวมประเด็ นความรู้ ที่ ชั ดเจน พร้ อมทั้ งมี การ
เผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึ งและเพิ่ มช่องทาง การรับความรู้ในรู ปแบบต่ างๆ
เช่น การจัดทาจุลสาร หรือวารสารการจัดการความรู้ เป็น
ต้น ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนา KM ไปประยุกต์ใช้กับการ
ทางานที่มีอยู่แล้ว และบรรจุลงในแผนงานของหน่วงงาน
เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยธนบุรี
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
อย่ า งไรก็ ต ามการพั ฒ นาการด าเนิ น งานการ
จัดการความรู้จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องได้รับ การ
ส่งเสริ มและสนั บสนุ นจากผู้ บริ หารอย่ างต่ อเนื่ องและ
จริงจัง แต่กลไกสาคัญของความสาเร็จที่แท้จริงนั้นอยู่ที่
ความมุ่ ง มั่ น ความจริ ง จั ง และจริ ง ใจของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยธนบุรีทุกคน ที่จะรวมพลังร่วมกันผลักดันให้
มหาวิทยาลัยธนบุรี มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความ
พร้อมและความสามารถที่จะบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ (Shared
Vision) ที่ได้ร่วมกันตั้งไว้ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่ อสร้า งบุ คลากรที่ มีค วามเข้า ใจในเรื่ องการจั ดการ
ความรู้ทั้งในกลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาให้จานวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บุคลากรสามารถ
นาการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจน
ก่ อ ให้ เกิ ด วั ฒ นธรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ภายในมหาวิทยาลัย
2. ควรนาผลการวิจัยในครั้งนี้โดยเฉพาะในส่วนของ
ข้ อเสนอแนะที่ เป็ นข้ อมู ลจากผู้ ตอบแบบสั มภาษณ์ ไป
ปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้ ข อง
มหาวิทยาลัยธนบุรีต่อไป
3. ควรนาผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ และ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557
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แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การความรู้ ใ น
มหาวิทยาลัยธนบุรีในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการด้าน
การจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี
2. ควรศึกษาระบบการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี ให้เป็นมหาวิ ทยาลั ยแห่งการ
เรียนรู้
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