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บทคัดย่อ
การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่สำาคัญในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร เพี่อให้บรรลุ

เปา้หมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะตอ้งดำาเนนิการจดัการความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ดงันัน้การวจิยัครัง้นี ้จงึมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ 1. ศกึษาสภาพการจดัการความรูก้อ่นการพฒันารปูแบบการจดัการความรูข้องบคุลากร
สายสนับสนุน 2. พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของบุคลากรสายสนับสนุน และ 3. เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจและความสำาเร็จในการดำาเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
การสังเกต แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามความพึงพอใจของการดำาเนิน
การจัดการความรู้ เสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการพรรณาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1. ก่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
การทำางาน และประสบการณ์การทำางานที่แตกต่างกัน มีการพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู้ด้าน
ต่างๆ เป็นรายบุคคล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันน้อย มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ
นอ้ย การจดัการสารสนเทศภายในหนว่ยงานยงัไมเ่ปน็ระบบ ไมม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืการเผยแพร่
ความรู้อย่างเป็นทางการ ของบุคลากรสายสนับสนุน 

2. รูปแบบการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่ (1) ทำาความเข้าใจ ปรึกษาหารือขอความร่วมมือกับรอง
คณบดีฝ่ายแผน วิจัยและประกันคุณภาพ (2) ศึกษาสภาพการจัดการความรู้

1, 2 นักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ในคณะศึกษาศาสตร์ ก่อนพัฒนารูปแบบ (3) ประชุมบุคลากรทำาความเข้าใจการจัดการความรู้  
(4) กำาหนดคณะกรรมการจัดการความรู้และกลุ่มจัดการความรู้ 5 กลุ่มปฏิบัติงาน (5) กำาหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการจัดการความรู้ (6) จัดทำาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้แบบมีส่วน
ร่วม (7) ดำาเนินการจัดการความรู้เน้น 5 กิจกรรม คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนำาความรู้ไปใช้ (8) สรุปและรายงานผลการจัดการความรู้ และ (9) 
เผยแพรผ่ลการจดัการความรูใ้นการดำาเนนิการจดัการความรูไ้ดใ้ชห้ลกัวธิกีารทำางานแบบมสีว่นรว่ม การ
ประชุมกลุ่มย่อย การสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ควบคู่กับการพัฒนางาน การ
ประเมินผลและปรับปรุงระหว่างการดำาเนินงาน และมีการดำาเนินการจัดการความรู้ ตามข้อ 7 และ 9 
อย่างต่อเนื่อง

3. ผลการดำาเนินการจัดการความรู้มีดังนี้ 1) มีคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะศึกษา
ศาสตร์ ได้นำากระบวนการจัดการความรู้สำาคัญ 5 กิจกรรมไปใช้ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความ
รู้ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนำาความรู้ไปใช้ 2) ทุกกลุ่มปฏิบัติงานจัดการความรู้ 
3) ทุกกลุ่มปฏิบัติงานมีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 4) มีฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบการจัดการความ
รู้ของคณะ เพื่อประสานงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน และพัฒนาบุคลากร 5) คณะมีงบประมาณในการสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. บุคลากรทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการความรู้ ระดับมาก และบุคลากรทุก
กลุ่มมีความคิดเห็นว่าการดำาเนินการจัดการความรู้ประสบผลสำาเร็จระดับมาก

โดยสรุป รูปแบบการจัดการความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิผล ใช้
กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ สามารถใช้รูปแบบเพื่อพัฒนางานอื่นต่อไป

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการความรู้

Abstract
Knowledge Management (KM) is an important process of developing staff  

development organizations to efficiently achieve the goal, which must continuously operate 
Knowledge Management. Thus, the objectives of this research were 1) to study Knowledge  
Management before develop Knowledge Management Model of Staffs, 2) to develop  
Knowledge Management Model of Staffs, and 3) to investigate satisfaction with and success 
in Knowledge Management operation. The sample consisted of 40 staff s performing their 
work in Faculty of Education -Mahasarakham University. The research instruments used in 
this study were: observation , a recording form, a structured-interview form, and a scale on 
satisfaction with KM operation. The study results were presented by a descriptive analysis. 
The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean and standard 
deviation. 
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The results of the study were as follows: 

1. Before developing the KM model, each staff had different knowledge, abilities, 
working skills, and work experiences. The staff members individually developed themselves 
by seeking knowledge in various aspects. The limitedly shared learning among themselves. 
There was limitedly systematic transfer of knowledge. Information management within the 
agency was not yet systematic. There was no knowledge sharing or formal knowledge  
dissemination.

2. The Knowledge Management Model of Staffs in Faculty of Education -Mahasarakham  
University consisted of the following 9 activities: (1) making understanding, discussions,  
asking for cooperation with Associate Dean for Academic Affairs and Quality, (2) examining 
KM conditions in Faculty of Education before developing a model, (3) holding a meeting 
with the staffs to make understanding of KM, (4) determining a KM committee and KM  
performance groups, (5) determining visions, missions, strategies, and goals of KM,  
(6) making KM participatory action plans, (7) operating KM with an emphasis on these 5 
activities: seeking knowledge, building knowledge, storing knowledge, sharing knowledge, 
and implementing knowledge; (8) summarizing and reporting on KM outcomes, and (9) 
disseminating KM works. In KM operation, the principles of methods used were participatory 
working, subgroup meeting, creation of learning sharing climate, KM together with work 
development, evaluating and improving during operating. Also, there were continuous KM 
operations in Items (7) and (9).  

3. The outcomes of KM operation were: (1) There was a KM committee of Faculty 
of Education. The KM process was implemented in these 5 important activities: seeking 
knowledge, building knowledge, storing knowledge, sharing knowledge, and implementing 
knowledge, 2) every work performance group had KM, 3) every work performance group 
had the body of knowledge for use in work performance, 4) There was a KM center of 
Faculty to be used as a forum for sharing knowledge, a source of collection of body of  
knowledge, and information for developing work and staffs, and 5) The Faculty had a budget  
in supporting for sharing knowledge activities.  

4. The staffs in every group showed their satisfaction with the KM process at a 
more level. Also, every group of the staffs agreed that the KM operation was successful at 
a high level.

In conclusion, the developed KM model was an effective model. It should be used 
as a guideline model of other jobs in the future.

Keywords: Knowledge Management Model
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บทนำา
สถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันไม่

สามารถใชศ้กัยภาพของคนในมหาวทิยาลยัใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคมได้ทั้งๆ ที่
มหาวิทยาลัยไทยเป็นที่รวมของคนฉลาดไว้เป็น
จำานวนมากและพฤติกรรมการทำางานของคนไทย
ในมหาวิทยาลัยทำางานเฉพาะตัวเฉพาะหน่วย
ขาดการใช้พลังร่วม (Synergy) ในการทำางาน
ภายใต้ความสัมพันธ์ในแนวเส้นตรง (Linear  
Relationship) ทำาใหไ้มเ่กดิการแบง่ปนัแลกเปลีย่น
ความรูร้ะหวา่งกนั (วจิารณ ์พานชิ, 2546) ในโลก
ปัจจุบันน้ีได้รับผลกระทบจากความเจริญรุดหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้มีความสำาคัญ
เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมนุษย์ได้ก้าวสู่ยุคจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ฉะนั้นผู้
บริหารจึงมีหน้าที่ที่สำาคัญในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาความรู้
เป็นฐานอันสำาคัญในการสร้างความหลากหลาย
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องก้าวหน้าให้ทันต่อการ 
เปลี่ ยนแปลง ในยุ ค เศ รษฐกิ จ ฐานความรู้   
(Knowledge-based Economy) สถาบัน
อดุมศกึษาจะตอ้งมศีกัยภาพในการบรหิารจดัการ
ความรูเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของสถาบันสงัคม
และประเทศชาติจึงควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด
การบริหารวิชาการในบริบทเก่าและให้เป็นการ
บริหารวิชาการในบริบทใหม่คือการจัดการความรู้
ซึง่แนวคดิพืน้ฐานท่ีสำาคญัเกีย่วกบัการจดัการความ
รูท้ีค่วรคำานึงถือไดแ้ก ่(1) ความรูเ้กดิขึน้และคงอยู่
ในสติปัญญาของมนุษย์ (2) การแบ่งปันการแลก
เปลี่ยนความรู้ต้องตั้งอยู่บนฐานของการไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน (3) เทคโนโลยีก่อให้เกิดพฤติกรรม
เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ (4) การบริหารความรู้ต้อง
ไม่ขัดแย้งวัฒนธรรมที่ฝังรากขององค์กร (5) วิสัย
ทัศน์และความเป็นผู้นำาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ฐานความรู้เป็นสิ่งจำาเป็น (6) การวัดและประเมิน 

การจัดการความรู้ (7) ยุทธศาสตร์ในการจัดการ
ความรู้ต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา (8) 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสนับสนุนกระตุ้น
และส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถาบัน (9) 
การสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการ
ความรูเ้ปน็ความรูเ้ปน็ทีว่กิฤตและสำาคญัทีส่ดุและ 
(10) นวัตกรรมในการจัดการความรู้ควรเริ่มต้น
จากจุดเล็กๆที่ทำาเป็นโปรแกรมนำาร่องและควร
มีการประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
(Marquardt,1996,: Davenport, 1998 ;  
พรชลุ ีอาชวอำารงุ, 2543) การศกึษาเปน็เครือ่งมอื 
สำาคัญอย่างยิ่ งในการพัฒนาคนและองค์กร
บคุลากรในองคก์รมคีวามรูแ้ละสามารถนำาความรู ้
ต่างๆ มาใช้

ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ย่อมจะ
ทำาให้องค์กรมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันใน
ยุคของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของโลกได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต้องแข่งขันกัน
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงการจัดการความรู้ในองค์กร
ซึ่งมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวงการ
การศึกษาทุกระดับขั้นและยิ่งมีความความสำาคัญ
อยา่งมากเปน็ทวคีณูในการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ของรัฐและเอกชน

การจดัการความรูม้จีดุรว่มระหว่างกนัคอื
การนำาความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถของ
องคก์รใหไ้ดม้ากทีส่ดุโดยมขีบวนการในการสรรหา
ความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากร 
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ยุทธนา  
แซ่เตียว, 2547) ลำาดับของความรู้มีลำาดับของ
ความรูม้ลีำาดบัขัน้จากขอ้มลูไปสูส่ารสนเทศความรู ้
และปัญญาซึ่งความรู้มี 2 ชนิดคือความรู้ภายใน
บุคคล (TacitKnowledge) และความรู้ภายนอก
ตัวบุคคล (Explicit Knowledge) และควรจัดให้มี
การกระจายความรู้จากบุคคลให้ท่ัวท้ังองค์กรการ
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จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นหลัก
การเพือ่ให้เกิดการพัฒนาขึน้ในอนาคตทัง้ในระดับ
บุคลากรและในภาพรวมขององค์กรซึ่งภาพรวม
ของการจดัการความรูคื้อต้องการใหเ้กดิการพัฒนา
คุณภาพขององค์กรซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันมีการปรับเปลี่ยนความรู้ให้เกิดคุณค่า
ทางธุรกิจมีการสื่อสารความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องครบ
ถ้วนทันตามเวลาและตรงกลุ่มเป้าหมาย

การจัดการความรู้ เป็นสิ่งที่สำาคัญใน
การพัฒนาบุคลากร ด้านการประมวลการแลก
เปลี่ยนสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ทำาให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูป
แบบ ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบการทำางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดช่องทางการเข้าถึงความรู้
นั้น จำาเป็นต้องสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งบุคลากร
สามารถนำาความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มา
ประยกุต์ใชพ้ฒันาระบบการทำางานของตน ความรู ้
จำาแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ความรู้ที่ฝังอยู่
ในคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง  
(Explicit Knowledge) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน คือ 
ประสบการณ์ ทักษะ พรสวรรค ์เทคนคิการทำางาน
ทีส่ัง่สมมาจนชำานาญไมม่ใีนตำารา สว่นความรูท้ีชั่ด
แจ้งคือความรู้ที่สามารถจับต้องได้ เช่น หนังสือ 
เอกสาร รายงาน ซดีี เทป เปน็ตน้เมือ่เทยีบความรู ้ 
2 ประเภทแล้ว พบว่าอัตราความรู้ที่ฝังอยู่ในคน
มากกว่าความรู้ที่ชัดแจ้งเป็น อัตราส่วน 80: 20 
ด้วยความสำาคัญดังกล่าว ของการพัฒนาองค์กรสู่
องคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ย่างย่ังยืนและพัฒนาระบบ
งานให้ดียิ่งขึ้น ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็น
สมควรให้จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้สู่
ความเป็นเลิศดา้นการบรหิารจดัการ องค์กร (KM)

คำาถามของการวิจัย
1. การจัดการความรู้ของรูปแบบการ

จัดการความรู้สายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อนดำาเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้มีลักษณะอย่างไร

2 .  รูปแบบของการจัดการความรู้
ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความ

รู้ก่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการความรูท้ี่
เหมาะสมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความ
สำาเรจ็ในการดำาเนนิการจดัการความรูข้องบคุลากร
สายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ไดแ้ก ่บคุลากรสายสนบัสนนุ

ที่ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำานวน 62 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 
40 คน

2. สถานที่ทำาการวิจัย ได้แก่ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ดำาเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – กันยายน 2556 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การ

สงัเกต แบบบนัทกึ แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของการดำาเนิน
การจัดการความรู้ เสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วย
วิธีการพรรณาวิเคราะห์ 

การจัดกระทำาและการวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. การจัดกระทำาข้อมูล ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบบันทึก และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยนำามาตรวจ
สอบความถูกต้องสมบูรณ์ เชื่อถือได้ ตรวจและ
จัดเป็นหมวดหมู่แยกประเภทเพื่อนำาไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำาเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ยกประเภทของขอ้มลูเพือ่การ
วิเคราะห์ ดังนี้

2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จาก 
แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก โดยการตรวจสอบ
แบบสามเส้า (Triangulation) ด้านวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาความสอดคล้องของ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวม ด้วยวธิกีารต่างๆ ได้แก่ 
การสัมภาษณ์ การบันทึก ด้านแหล่งข้อมูล และ
ดา้นเวลา แลว้วเิคราะหโ์ดยการพรรณนาวเิคราะห์

2.2 ขอ้มูลเชิงปรมิาณ ขอ้มลูทีไ่ด้จากแบบ
วัดความพึงพอใจและแบบประเมินความสำาเร็จใน
การจัดการความรู้ ดังนี้ 

 2 .2 .1 ตรวจสอบความถูกต้อง
สมบรูณข์องแบบวดัความพึงพอใจและความสำาเรจ็
ในการดำาเนินการจัดการความรู้ ที่ได้รับคืน และ
เลือกเฉพาะที่สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 2.2.2 นำาแบบสอบความพึงพอใจ

และความสำาเร็จในการดำาเนินการจัดการความรู้
ที่สมบูรณ์มาให้คะแนนตามเกณฑ์ 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 

สรุปผล
1. ก่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรู้ บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะการทำางาน และประสบการณ์การทำางานที่
แตกต่างกัน มีการพัฒนาตนเอง โดยการแสวงหา
ความรูด้า้นตา่งๆ เปน็รายบคุคล มกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้ซึ่งกันและกันน้อย มีการถ่ายทอดความรู้
อยา่งเปน็ระบบนอ้ย การจดัการสารสนเทศภายใน
หนว่ยงานยงัไมม่รีะบบ ไมม่กีารแลกเปลีย่นความรู ้
หรือการเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นทางการ

2. รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสม
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย 9 
กิจกรรม ได้แก่ (1) ทำาความเข้าใจ ปรึกษาหารือ
ขอความร่วมมือกับรองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและ
ประกนัคณุภาพ (2) ศกึษาสภาพการจดัการความรู ้
ในคณะศึกษาศาสตร์ ก่อนพัฒนารูปแบบ (3) 
ประชุมบุคลากรทำาความเข้าใจการจัดการความรู้  
(4) กำาหนดคณะกรรมการจัดการความรู้และกลุ่ม
จัดการความรู้ 5 กลุ่มปฏิบัติงาน (5) กำาหนดวิสัย
ทศัน ์พนัธกจิ ยทุธศาสตรแ์ละเปา้หมายการจดัการ
ความรู้ (6) จัดทำาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
แบบมีส่วนร่วม (7) ดำาเนินการจัดการความรู้ 
เน้น 5 กิจกรรม คือ การแสวงหาความรู้ การ
สรา้งความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้การแบง่ปนัความรู ้ 
และการนำาความรู้ไปใช้ (8) สรุปและรายงาน
ผลการจัดการความรู้ และ (9) เผยแพร่ผลการ
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จัดการความรู้ในการดำาเนินการจัดการความรู้ได้
ใช้หลักวิธีการทำางานแบบมีส่วนร่วม การประชุม
กลุ่มย่อย การสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ การจัดการความรู้ควบคู่กับการพัฒนางาน การ
ประเมินผลและปรับปรุงระหว่างการดำาเนินงาน 
และมีการดำาเนินการจดัการความรู ้ตามขอ้ 7 และ 
9 อย่างต่อเนื่อง

3. ผลการดำาเนนิการจดัการความรูม้ดัีงนี ้
1) มีคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะศึกษา
ศาสตร์ ได้นำากระบวนการจัดการความรู้สำาคัญ 5 
กิจกรรมไปใช้ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้การแบง่ปนัความรู ้และ
การนำาความรู้ไปใช้ 2) ทุกกลุ่มปฏิบัติงานจัดการ
ความรู้ 3) ทุกกลุ่มปฏิบัติงานมีองค์ความรู้เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 4) มีฝ่ายงานที่รับผิดชอบการ
จัดการความรู้ของคณะ เพื่อประสานงานการจัด
กิจกรรมเวทแีลกเปลีย่นความรู ้เปน็แหลง่รวบรวม
องค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
งาน และพฒันาบคุลากร 5) คณะมงีบประมาณใน
การสนับสนุนในการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้

4. บุคลากรทุกกลุ่มมีความพึงพอใจ
ในกระบวนการจัดการความรู้ ระดับมาก และ
บุคลากรทุกกลุ่มมีความคิดเห็นว่าการดำาเนินการ
จัดการความรู้ประสบผลสำาเร็จระดับมาก

อภิปรายผล
1. ก่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรู้ บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะการทำางาน และประสบการณ์การทำางานที่
แตกต่างกัน มีการพัฒนาตนเอง โดยการแสวงหา
ความรูด้า้นตา่งๆ เปน็รายบคุคล มกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้ซึ่งกันและกันน้อย มีการถ่ายทอดความรู้
อยา่งเป็นระบบนอ้ย การจดัการสารสนเทศภายใน
หนว่ยงานยงัไมม่รีะบบ ไมม่กีารแลกเปลีย่นความรู ้
หรือการเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นทางการ

ผลการศึกษา พบเช่นนี้อาจเนื่องมา
จากการเรียนรู้ของบุคคลมาจากการปฏิบัติเป็น
ตัวนำา ไม่ใช่แค่เรียนจากครูหรือตำารา เพราะการ
ปฏิบัติทำาให้เกิดประสบการณ์สั่งสมตามระยะ
เวลาของการปฏิบัติงาน ซึ่งเวลาปฏิบัติแต่ละ
คนก็จะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน (วิจารณ์  
พานชิ, 2547: 63) ซึง่ความรูข้องแตล่ะบคุคลจึงเกิด
จากการประมวลสังเคราะห์ และจำาแนกแยกแยะ
สารสนเทศ เพื่อนำาไปสู่การตีความและทำาความ
เข้าใจกับสารสนเทศเหล่านั้นจนกลายเป็นความรู้  
ซึ่งความรู้นี้ครอบคลุมทั้งสวนของความรู้โดยนัย 
(Tacit Knowledge) ที่ซ่อนอยู่ในความคิดของคน 
และทีฝ่งัตวัอยูใ่นองคก์รกบัความรูแ้จง้ชดั (Explicit 
Knowledge) ที่ปรากฏในเอกสารที่บันทึกหรือ
รายงานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นระบบระเบียบ 
เพื่อให้คนที่ต้องการเข้าถึงได้ง่าย และดึงออกมา
ใช้งานได้ โดยสะดวก (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,  
2547: 63) ดงันัน้จากการศกึษาสภาพการจดัการ
ความรู้ของบุคลาการสายสนับสนุนคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงพบว่า การ
จัดการความรู้ยังมีน้อยควรมีการส่งเสริมพัฒนา
ใหเ้กดิกระบวนการจดัการความรูม้ากขึน้จนกลาย
เปน็วัฒนธรรมขององคก์ร เพราะการจดัการความรู้
จะเกดิขึน้ในระดบัทมีงาน หรอืระดบักลุม่ในองคก์ร
ที่ต้องปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคน การ
จดัการความรูจ้ะเกดิขึน้ไดต้อ่เมือ่มกีารปฏสิมัพนัธ ์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีมซึ่ง
อาจเป็นปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย Cyber Space 
หรืออาจผ่านพบปะพูดคุยกันต่อหน้าก็ได้ระดับ
การรับรู้ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ของบุคคล
และสถาบัน การที่ให้บุคคลได้รับรู้ถึงสิ่งแวดล้อม
ต่างๆแล้วแปลความหมายจะทำาให้เกิดความ
เข้าใจ และกลายเป็นความรู้ใหม่ นำาเอาความรู้ได้
มาใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติจนได้ผลลัพธ์ ผลลัพธ์
ที่ได้มานั้นถูกส่งย้อนกลับกลายเป็นประสบการณ์ 
เก่าเข้าสู่วงจร (Gaebi, 1998: 145) นอกจากนี้ 
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ความรู้เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์
เดิมที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอดกันมาดังนั้นจึงควร
จัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้
ปฏิบัติ ทำาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนำาไปสู่
การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารถนำาไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้ต่อไปสอดคล้องกับการวิจัย
ของบุญส่ง หาญพานิช (2546: บทคัดย่อ) ได้
วจิยัรปูแบบการบรหิารจดัการความรูใ้นอดุมศกึษา
ไทย ผลการศึกษา พบว่า ธรรมชาติของความ
รู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยมี 2 ประเภท คือ 
Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 
ซึ่งในการนำาความรู้ไปใช้นั้น ผู้บริหารจะใช้ความรู้  
Tacit Knowledge มากกวา่ Explicit Knowledge  
อาจารย์จะใช้ทั้ ง Tacit Knowledge และ  
Explicit Knowledge ส่วนนักศึกษาจะใช้ Explicit  
Knowledge มากกว่า Tacit Knowledge และ
ในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 
จำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งทำาให้ Tacit Knowledge และ 
Explicit Knowledge เกดิการปฏสิมัพันธก์นัอยา่ง
สมบูรณ์และสมดุลย์

2. รูปแบบการจัดการความรู้ของคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ประกอบ
ด้วย 9 กิจกรรม ดังนี้ (1) ทำาความเข้าใจ ปรึกษา
หารือ ขอความร่วมมือกับรองคณบดีฝ่ายแผน 
วิจัยและประกันคุณภาพ (2) ศึกษาสภาพการ
จัดการความรู้ในคณะศึกษาศาสตร์ ก่อนพัฒนา
รูปแบบ (3) ประชุมบุคลากรทำาความเข้าใจการ
จัดการความรู้ (4) กำาหนดคณะกรรมการจัดการ
ความรู้และกลุ่มจัดการความรู้ 5 กลุ่มปฏิบัติงาน 
(5) กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายการจดัการความรู้ (6) จัดทำาแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม (7) ดำาเนินการ
จัดการความรู้เน้น 5 กิจกรรม คือ การแสวงหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
แบ่งปันความรู้ และการนำาความรู้ไปใช้ (8) สรุป

และรายงานผลการจัดการความรู้ และ (9) เผย
แพรผ่ลการจดัการความรูใ้นการดำาเนนิการจดัการ
ความรูไ้ดใ้ชห้ลกัวธิกีารทำางานแบบมสีว่นรว่ม การ
ประชุมกลุ่มย่อย การสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดการความรู้ควบคู่กับการพัฒนางาน 
การประเมินผลและปรับปรุงระหว่างการดำาเนิน
งาน และมีการดำาเนินการจัดการความรู้ ตามข้อ 
7 และ 9 อย่างต่อเนื่อง

ผลการศึกษาพบเช่นนี้อาจเนื่องมาการ
จัดการความรู้ ควรบริหารจัดการให้มีการจัดการ
ความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป้าหมายในการ
จัดการความรู้ (Desired State) ที่ตั้งไว้บรรลุผล 
โดยคณะผู้จัดการความรู้มาร่วมกันกำาหนดเป้า
หมายของการจัดการความรู้ จากยุทธศาสตร์ใด
ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
และกำาหนดเป็นเป้าหมาย ดังนั้นก่อนที่จะมีการ
จัดการความรู้ผู้จัดการความรู้และบุคลากรทุกคน
ได้ทำาความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้
กอ่นเพือ่ใหม้องเหน็ภาพรวม (Concept) ของการ
จัดการความรู้ และเป็นแนวทางไปสู่การจัดการ
ความรู้ในองค์กรทั้งที่เป็นความรู้แจ้งชัด (Explicit 
Knowledge) และความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit 
Knowledge) ซึ่งสอดคล้องกับกานต์สุดา มาฆะ
ศิรานนท์ (2546: บทคัดย่อ) ได้วิจัยการนำา
เสนอระบบการจัดการความรู้สำาหรับองค์กรภาค
เอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา 
และความต้องการขององค์กรเอกชนเกี่ยวกับการ
จดัการความรูใ้นองคก์ารตามกระบวนการของการ
จดัการความรู ้ผลการศกึษาพบวา่ องคป์ระกอบที่
สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการจดัการความรู ้ประกอบ
ดว้ย 6 องคป์ระกอบ คอื 1) ผูน้ำา/ผูบ้รหิารองคก์าร 
2) วิสัยทัศน์ 3) พันธกิจ 4)นโยบาย 5) เป้าหมาย 
6) เทคโนโลยี 7) บุคลากรที่ใช้ความรู้ และ 8) ทีม
ผู้ชำานาญการ โดยมีประบวนการของการจัดการ
ความรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การ



Journal of Education, Mahasarakham University 23 Volume 9 Number 4 October-December 2015

กำาหนดสิง่ทีต้่องเรยีนรูม้ ี5 ขัน้ตอนยอ่ย ขัน้ตอนที ่
2 การแสวงหาความรู้ มี 7 ขั้นตอนย่อย ชั้นตอน
ที่ 3 การสร้างความรู้ มี 7 ขั้นตอนย่อย ขั้นตอนที่ 
4การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ มี 9 ข้นตอน
ย่อย ขั้นตอนที่ 5 การถ่ายโอนและการนำาความ
รู้ไปใช้มี 8 ขั้นตอนย่อย และสอดคล้องกับบุญส่ง 
หาญพานิช (2546: บทคัดยอ่) ได้วจิยัรปูแบบการ
บรหิารจดัการความรูใ้นสถาบนัอดุมศกึษาไทย ผล
การศึกษาพบว่า ธรรมชาติของความรู้ในสถาบัน
อดุมศกึษาไทยม ี2 ประเภท คือ Tacit Knowledge 
และ Explicit Knowledge ซึ่งในการนำาความรู้ไป
ใช้น้ัน ผู้บริหารจะใช้ความรู้ Tacit Knowledge 
มากกว่า Explicit Knowledge อาจารย์จะใช้ท้ัง 
Tacit Knowledge มากกวา่ Explicit Knowledge 
สว่นนักศกึษาจะใช้ Explicit Knowledge มากกวา่ 
Tacit Knowledge และในการบรหิารจดัการความ
รู้ในสถาบันอุดมศึกษา จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำาให้ 
Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge เกดิ
การปฏิสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์และสมดุล

3. ผลของการดำาเนินการจัดการความรู้มี 
ดังนี้ (1) มีคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำา
กระบวนการจัดการความรู้สำาคัญ 5 กระบวนการ
มาใช้ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ 
การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนำา
ความรูไ้ปใช ้(2) ทกุกลุม่ปฏิบติังานจดัการความรูมี้
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม เช่น 1) กลุ่มงานการ
เงิน งานพัสดุ 

ได้คู่มือการเบิกจ่ายโครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 2) งานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 
ไดคู่้มือเทคนิคการจดัตารางเรยีนตารางสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 3) กลุ่มการจัดการศึกษานอกที่
ตั้ง ได้คู่มือเทคนิคการจัดสอบเค้าโครง/ปากเปล่า 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 4) กลุ่ม
งานเลขานุการ ได้คู่มือการจัดทำาประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับภาควิชา 5) กลุ่มงานฝ่ายแผน 
ประกัน วิจัย บุคคล บริการวิชาการ อิเลินนิ่ง ได้
คู่มือมหัศจรรย์ของการขอข้อมูล (3) ทุกกลุ่ม
ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
(4) มีฝ่ายงานที่รับผิดชอบจัดการความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ทั้งในรูปสถานดำาเนินการ และใน
รูป CoPs เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็น
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และข้อสารสนเทศใน
การพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

ผลการศึกษาพบเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ซึ่งเป็น
สิง่ทีส่ำาคญัในการพฒันาคนในองคก์รใหเ้กดิความรู ้ 
เมื่อคนเกิดการเรียนรู้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในองค์กรไปในทางที่ดีทำาให้
พฤตกิรรมองคก์รมกีารเปลีย่นแปลง โดยการเรยีนรู ้
ต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีเต็มเป่ียมของทุกคน และทุก
ระดับในองค์กรคนทุกคนมีธรรมชาติในการที่จะ
เรียนรู้เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีแก่ชีวิต การเรียนรู้ของ
คนในองค์กร สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของ
องคก์รไดน้ัน้ (Senge,1990: 239-269) ดงันัน้ใน
การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ได้นั้น ผู้นำา
ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง นัน่คอื จากรองคณบดฝีา่ย
แผน วิจัยและประกันคุณภาพ ไปยัง หัวหน้างาน 
กลุ่มงาน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนและปฏิบัติงาน 
โดยทีผู่บ้รหิารจะตอ้งปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่ง โดย
การประพฤต ิปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม
ทีต้องการสร้าง การประพฤติปฏิบัตินั้นจะต้องทำา
อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นรูปแบบให้ผู้
ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตาม (บุญคลี ปลั่งศิริ, 2548: 
6) นอกจากนี้องค์กรต้องให้การสนับสนุนและส่ง
เสริมให้เกิดการจัดการความรู้ โดยเน้นการดำาเนิน
การเกี่ยวกับคนในองค์กร กลุ่มบุคคล หรือเครือ
ข่าย การจัดการความรู้ ต้องมีการจัดการครบทั้ง 
3 องคป์ระกอบของความรู ้คอื ความรูฝ้งัลกึในคน 
ความรู้แฝงในองค์กร และความรู้เปิดเผย รวมทั้ง
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จะต้องมีเป้าหมายเอพัฒนากิจกรรมหลัก (Core 
Activities) ขององค์กร กลุ่มบุคคลหรือเครือข่าย 
ดังน้ันผลของการจัดการความรู้ วัดจากผลงาน 
วฒันธรรม องคก์ร สนิทรพัย์ทางปญัญาขององค์กร 
และความสามารถในการสรา้ง นวตักรรม หรอืการ
ปรบัตัวขององคก์รพ้ืนฐานสำาคัญตอ่ความสามารถ
ในการจัดการความรู้ คือ ความเป็นองค์กรเรียนรู้  
(Learning Organization) หรือองค์กรเคอร์ติก 
(Chorded Organization) และการที่สมาชิกของ
องค์กรเป็นบุคคลเรียนรู้ (Learning Person) การ
จัดการความรูจ้ะตอ้งเช่ือมโยงกบักจิกรรมเกีย่วกบั
ความรู้ที่หลากหลาย เช่น การสร้างความรู้(วิจัย) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา 
การพัฒนาคน วัฒนธรรมการเรียนรู้องค์กรต้องมี
การรวบรวมประสบการณ์ เก็บความรู้และจัดการ 
ความรอบรู้ ที่ เ รี ยกว่ า  การจัดการความรู้   
(Knowledge Management: KM) โดยมกีารจดัการ
กบัฐานความรู ้(Knowledge Base) สามารถสะสม 
และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ และนำาความรู้มา
แบ่งปันให้กับทุกคนในองค์กรการจัดการความรู้  
จะต้องดำาเนินการในลักษณะที่บูรณาการอยู่ใน
กิจกรรมหรืองานประจำา ไม่ถือเป็นกิจกรรมที่แยก
จากงานประจำา ต้องดำาเนินการโดยไมท่ำาให้สมาชิก
ขององค์กรรู้สึกว่ามีภาระเพิ่มขึ้น (วิจารณ์ พานิช,  
2547: 8-10) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546: บทคัดย่อ) ได้
ทำาการศึกษาการนำาเสนอระบบการจัดการความรู้
สำาหรับองค์กรภาคเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการขององค์กร
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
ตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ผลการ
ศกึษา พบวา่องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพ
การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
คือ 1) ผู้นำา/ผู้บริหารองค์การ 2) วิสัยทัศน์ 3) 
พันธกิจ 4)นโยบาย 5) เป้าหมาย 6) เทคโนโลยี 
7) บุคลากรที่ใช้ความรู้ และ 8) ทีมผู้ชำานาญการ 

โดยมีประบวนการของการจัดการความรู้ 5 ข้ัน
ตอน ประกอบด้วย ข้ันตอนที่ 1 การกำาหนดสิ่ง
ที่ต้องเรียนรู้มี 5 ขั้นตอนย่อย ขั้นตอนที่ 2 การ
แสวงหาความรู้ มี 7 ขั้นตอนย่อย ชั้นตอนที่ 3 
การสร้างความรู้ มี 7 ขั้นตอนย่อย ขั้นตอนที่ 
4การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ มี 9 ข้นตอน
ย่อย ขั้นตอนที่ 5 การถ่ายโอนและการนำาความรู้
ไปใช้มี 8 ขั้นตอนย่อย และสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของธีรวัฒน์ เยี่ยมแสง (2550: บทคัดย่อ) ได้
ทำาการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความ
รู้ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา 
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสม และ
ความพึงพอใจความสำาเร็จในการดำาเนินงานของ
สำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 
1 พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประกอบ
ดว้ย 11 กจิกรรม ดงันี ้(1) ทำาความเขา้ใจ ปรกึษา
หารือ ขอความร่วมมือกับผู้อำานวยการเขต (2) 
ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในคณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามกอ่นการพฒันา
รูปแบบการจัดการความรู้ (3) ประชุมบุคลากร
ทำาความเข้าใจการจัดการความรู้ (4) กำาหนดทีม
จัดการความรู้และกลุ่มการจัดการความรู้ 6 กลุ่ม 
(5) กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายการจดัการความรู้ (6) จัดทำาแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม (7) ดำาเนิน
การจัดการความรู้เน้น 5 กระบวนการ คือ การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การเก็บความรู้  
การแบ่งปันความรู้ และการนำาความรู้ไปใช้ (8) 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์แก่บุคลากรผู้
แทนกลุม่ปฏบิตังิาน และจดัทำาเว็บไซตศ์นูยจ์ดัการ
ความรูแ้ละกลุม่ปฏบิตังิานทกุกลุม่ (9) จดัตัง้ศนูย์
จัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (10) สรปุและรายงานผลการจดัการ
ความรู ้(11) เผยแพรผ่ลงานการจดัการความรูโ้ดย



Journal of Education, Mahasarakham University 25 Volume 9 Number 4 October-December 2015

ใช้วิธีการทำางานแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่ม
ย่อย การสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จดัการความรูค้วบคู่กบัการพัฒนางาน ทดลองงาน 
การสร้างเครือข่ายความรู้กับโลกภายนอก การ
ประเมินผลและการปรับปรุงระหว่างการดำาเนิน
งาน และมีการดำาเนินการัดการความรู้ตามข้อ 7 
และ 11 อย่างต่อเนื่อง

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการ
จัดการความรู้และผลการประเมินความสำาเร็จใน
การจัดการความรู้ พบว่าบุคลากรทุกลุ่มมีความ
พึงพอใจในกระบวนการจัดการความรู้ระดับมาก
และบุคลากรทุกลุ่มมีความคิดเห็นว่าการดำาเนิน
การจัดการความรู้ประสบความสำาเร็จระดับมาก

ผลการศึกษาพบเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
การสง่เสริมให้บุคลากรมกีารสรา้งความรู ้และการ
แลกเปลีย่นความรู้ จนกลายเป็นวฒันธรรมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งหลังจากการที่มีการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การทำาความ
เข้าใจ และการสร้างความตระหนักให้บุคลากร
เห็นความสำาคัญของการสร้างความรู้ จนถึงมี
การดำาเนินการจัดการความรู้ตามรูปแบบความ
คิดการจัดการความรู้ (Conceptual Model of 
Knowledge Management) ซึ่งมีการพัฒนาการ
สรา้งองคค์วามรูโ้ดยการตัง้ทมีแสวงหาความรูเ้กดิ
การเรยีนรูก้นัเปน็ทมี และอาศยัความรู ้และความ
คิดของแต่ละคนในทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกัน มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการช่วย
จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ และ
รวดเร็วต่อการนำามาใช้ เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้
กบัตนเอง และเกดิการสรา้งวฒันธรรมการจดัการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลทำาให้บุคลากรใน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 
มีความพึงพอใจและมีความสำาเร็จในการดำาเนิน
การจัดการความรู้ นอกจากนี้แล้วกระบวนการ

เรียนรู้ (Learning Process) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญ
ในการพัฒนาตนให้เกิดความรู้ เมื่อคนเกิดการ
เรียนรู้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทางที่ดี และทุกคนมีธรรมชาติในการที่จะเรียนรู้
เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีแก่ชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คนมุ่งสู่จุดมุ่งหมายและความสำาเร็จที่ได้กำาหนด
ไว้ และถือเป็นพื้นฐานสำาคัญที่ใช้พัฒนาชีวิตของ
ตนเอง (Senge, 1990: 239-269) ดังนั้นเมื่อ
บคุลากรในคณะศกึษาศาสตร ์ไดร้บัการพฒันาการ
จดัการเรยีนรูอ้ยา่งเปน็ระบบจนสามารถสรา้งเปน็
วัฒนธรรมของการเรียนรู้ในองค์กรได้สำาเร็จ จึง
ส่งผลต่อความพึงพอใจ และประสบความสำาเร็จ
ในการดำาเนินการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Saavedra (1996: 4765-A) 
ได้ศึกษาถึงผลของพฤติกรรของผู้อำานวยการต่อ
ความต้องการจำาเป็นของครูในเรื่องแรงจูงใจของ
ครู ความพึงพอใจและความผูกพันต่อผู้นำาของ 
Path-Goal ผลกระทบ เพื่อคาดการณ์เรื่องแรง
จูงใจของครู ความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
ผู้นำาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) แลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ด้าน
บวกกับความพึงพอใจในสถานการณ์ที่สำาคัญอีก 
2 สถานการณ์คือ เมื่อครูมีวามต้องการเพื่อความ
ผูกพันในระดับกลาง และผู้บังคับบัญชามีภาวะ
ผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จของงานกับเมื่อครูมีความ
ต้องการเพื่ออำานาจกับภาวะผู้นำาแบบสั่งการส่วน
ผลด้านลบมี 3 อย่าง คือ 1) ความต้องการเพื่อ
ความผูกพันต่ำาภายใต้ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วมมี
ผลตอ่แรงจงูใจ 2)ความตอ้งการเพือ่ผลสมัฤทธิส์งู
ภายใต้ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึง
พอใจและ 3) ความตอ้งการเพือ่อำานาจสงู ภายใต้
ภาวะผู้นำา แบบสั่งการมีผลต่อความพึงพอใจและ
สอดคลอ้งกับผลการวิจยั และสอดคลอ้งกับผลการ
วจิยัของ Espejo-Saavedra (1997: 4765-A) ได้
ทำาการศกึษาถงึผลของพฤตกิรรม ผูอ้ำานวยการตอ่
ความต้องการจำาเป็นของครูในเรื่องแรงจูงใจของ
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ครู ความถึงพอใจและความผูกพันต่อผู้นำาในการ
ศึกษาครั้งนี้ เพื่อใช้แนวคิดทั่วไปของทฤษฎีภาวะ
ผู้นำาของ Path-Goal มาใช้ การศึกษาเพื่อตรวจ
สอบและเพือ่ตรวจสอบและเพ่ือเลอืกสว่นรว่มของ
พฤติกรรมภาวะผู้นำาตามแนวทางของ Path-Goal 
และระดับความต้องการจำาเป็นกับความสัมพันธ์
ในงานของคร ูต่อผลกระทบเพ่ือคาดการณใ์นเรือ่ง
แรงจงูใจของคร ูความพึงพอใจและความผกูพันต่อ
ผู้นำาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 1) ครูที่
มีความต้องการเพื่อผูกพันสูงที่อยู่ภายใต้ผู้นำาที่มี
พฤติกรรมภาวะผู้นำาแบบสนับสนุนคาดว่ามีความ
ผูกพันต่อตัวผู้นำาสูง 2) ครูที่มีความต้องการเพื่อ
สัมฤทธิ์ของงานสูงมีผู้บังคับบัญชาที่มีภาวะผู้นำา
แบบมุ่งสำาเร็จ (Achievement-Oriented) คาดว่า
จะมีแรงจูงใจสูง ความพึงพอใจสูง และมีความ
ผูกพันต่อผู้บริหาร ผลการวิจัย พบความสัมพันธ์
ด้านบวกกับความพึงพอใจสถานการณ์ที่สำาคัญ
อีก 2 สถานการณ์ คือ เมื่อครูมีความต้องการ
เพื่อวามผูกพันในระดับกลางและผู้บังคับบัญชามี
ภาวะผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จของานกับเมื่อครูมี
ความตอ้งการ เพือ่อำานาจกบัภาวะผูน้ำาแบบสัง่การ
สว่นผลดา้นลบม ี3 อย่าง คอื 1)ความต้องการเพ่ือ
ความผูกพันต่อภายใต้ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วมมี
ผลต่อแรงจูงใจ 2) ความต้องการเพื่อผลสัมฤทธิ์

สูงภายใต้ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อความ
พึงพอใจ 3) ความต้องการเพื่ออำานาจสูงภายใต้
ภาวะผู้นำาแบบสั่งการมีผลต่อความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะกรณีนำารูปแบบการ

จัดการความรู้ไปใช้

1.1 การนำารูปแบบการจัดการความรู้ที่
ผู้วิจัยพัฒนาไปใช้ ควรนำาไปใช้ครบทุกกิจกรรม 
การขาดกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดอาจทำาให้ไม่ได้
ผลเต็มที่

1.2 การนำารปูแบบไปใชใ้หไ้ดผ้ลนัน้เบือ้ง
ต้นผู้บริหารองค์กรต้องรู้เข้าใจเห็นประโยชน์ ให้
ความสำาคัญ ให้การสนับสนุน และบุคลากรทุกคน
ให้ความร่วมมือ

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

ควรศึกษาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อ
ทราบ

ผลการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
องคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความรูน้ำาไป
สูเ่ปา้หมายการเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูท้ีเ่ปน็เลศิ
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